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Inleiding

1. Een symposium en een conferentie
‘Evangelische bonders bestaan al erg lang en het zijn er erg veel.’ Deze opmerke-
lijke uitspraak deed de hervormd-gereformeerde H.J. Maat in september 2011 in 
een interview met het Reformatorisch Dagblad (RD). Het vraaggesprek had plaats ter 
gelegenheid van zijn benoeming tot directeur van het Evangelisch Werkverband 
(EW) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).1 Binnen de Gereformeerde 
Bond, zo bedoelde hij, zijn veel mensen te vinden met sympathie voor de evange-
lische beweging.
In een opiniebijdrage in hetzelfde dagblad voegde Maat in juni 2012 eraan toe dat 
de ‘aloude tegenstelling’ reformatorisch versus evangelisch achterhaald is.2 Hij 
stelde dit in de aanloop van een symposium van de Evangelische Omroep (EO) over 
de verhouding tussen evangelisch en reformatorisch, gehouden op 19 juni 2012.
Toen Maat jong was, lagen de zaken helder, zo schrijft hij. ‘De evangelicalisering 
was een soort kaalslag die moest worden bestreden.’ Nieuwe generaties denken 
echter niet meer zo. Zij vragen zich af hoe ze staande kunnen blijven in de cultuur 
en een ‘missionaire levensstijl’ kunnen ontwikkelen. Jongeren zijn ook voortdurend 
op zoek, ze kijken naar wat werkt en goed voelt. In het licht van de grote vragen en 
dilemma’s van deze tijd past ook niet het ‘telkens opnieuw creëren van de tegenstel-
ling reformatorisch-evangelisch.’ Hij noemt dit in het licht van de nood van deze 
wereld ook ‘beschamend.’
De EW-directeur stelt voor om nieuwe generaties de kerk te laten reformeren. ‘De 
verschillen tussen evangelischen, die vaak heel gereformeerd zijn, én gereformeer-
den, die vaak heel evangelisch zijn, zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.’ Zo 
ziet hij een nieuw soort kerk-zijn ontstaan, waarin ‘toewijding en discipelschap’ 
centraal staan en waarin de orthodoxie de ‘ruggengraat’ zal zijn.

Het EO-symposium zelf leek een bevestiging te zijn van Maats waarnemingen, omdat 
van een tegenstelling tussen evangelisch en reformatorisch vrijwel geen sprake was. 
W.J. Ouweneel en J. Hoek, respectievelijk evangelisch en hervormd theoloog, kwa-
men in hun discussie dicht bij elkaar, zo blijkt uit de verslaglegging van het sympo-
sium.3 Volgens de christelijke gereformeerde theoloog S. Paas hebben evangelischen 
en reformatorischen zo’n 95 procent van hun overtuiging gemeenschappelijk.4 De 
evangelische publicist R. Sonneveld verwoordde zijn ‘vaste overtuiging’ dat ‘alle 
verschillen, allemaal, tussen gereformeerden en evangelischen’ tot de opgeefbare 
onderwerpen behoren.5 Alleen de hervormd-gereformeerde emeritus predikant 



C.A. van der Sluijs liet een kritische tegenstem horen. Hij typeerde de combinatie 
van gereformeerd en evangelisch als een ‘vermenging van ijzer en leem.’6

In een voorbeschouwing op het symposium merkte EO-presentator A.G. Knevel, 
tevens organisator van de bijeenkomst, op dat hij op het grondvlak ‘ontzettend veel 
wederzijdse beïnvloeding’ ziet.7 Hij ziet daarbij een groot verschil tussen oudere 
christenen, voor wie theologische verschillen er nog toe doen, en jongeren, die zich 
daarvoor niet meer interesseren en voor wie culturele, sociologische aspecten een 
veel belangrijker rol spelen. ‘Zij zijn bezig met de vraag ‘ben ik een geliefd kind van 
God?’ Ze geven een andere expressie aan hun geloof, zingen uit de Opwekkingsbun-
del, kennen een zintuiglijke liturgie en incorporeren postmoderne cultuuruitingen.’
Knevel voelt zichzelf op het kruispunt staan van reformatorisch en evangelisch. 
Naar zijn overtuiging heeft de ‘theologische hoofdstroom van evangelicals, waarin 
een vruchtbare beïnvloeding van evangelisch en reformatorisch plaatsvindt, de 
toekomst.’

Als directeur van het Evangelisch Werkverband bevorderde Maat ook actief de 
charismatische vernieuwing in de kerken. Dat blijkt uit de leiderschapsconferentie 
There is More, die het werkverband in september 2016 organiseerde. Uit de publi-
citeit rond de conferentie blijkt een sterk verlangen naar geestelijke vernieuwing.8 
Hoofdsprekers R. Clark en P. Martini kennen daarbij een ‘opvallend krachtige en 
wereldwijde bediening waar het gaat om het laten delen in de kracht en gaven van 
de Heilige Geest’, aldus de aankondiging. Clark ontmoette in 1984 J. Wimber (1934-
1997), geestelijk leider van de Vineyard Christian Fellowship.9 Dit kerkgenootschap 
ontstond in de Verenigde Staten en ontwikkelde zich tot een internationaal netwerk. 
Wimber stimuleerde de zogeheten power evangelism (krachtevangelisatie). Dit 
concept rust op de overtuiging dat de verkondiging van het evangelie het meest 
vrucht draagt als deze samengaat met bovennatuurlijke gaven en wonderen. Wimber 
sprak een profetie uit over Clark dat deze de wereld over zou reizen om voorgangers 
en leiders de handen op te leggen. Zo zou hij de Heilige Geest meedelen en de 
gaven van de Geest opwekken en meedelen. Clark begon tien jaar later de Global 
Awakening Ministry en bezocht sindsdien meer dan vijftig landen.10

Met het oog op de conferentie verscheen in samenwerking met het EW een Neder-
landse vertaling van Clarks boek Er is meer!11 In een voorwoord schrijft Maat dat 
handoplegging, het persoonlijk gebed en het boek van Clark zijn ‘bediening in de 
kerk’ hebben veranderd.12 Hij is er ook ‘diep van overtuigd dat de bekrachtiging, 
de uitingen en werkingen van de Heilige Geest in de komende tijd meer plaats 
zullen krijgen, zeker ook in de traditionele kerk.’
Maat wilde door de conferentie ‘bij uitstek voorgangers de kans geven de Heilige 
Geest te ontmoeten, om door Hem bekrachtigd te worden’, zo zei hij tegenover het 
Nederlands Dagblad (ND).13 Volgens Maat is het ‘legitiem’ dat het EW zich nadruk-
kelijker richt op het werk van de Geest.14 ‘Het verlangen naar meer van de Geest 
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groeit in Nederland, bij predikanten en gewone gelovigen.’ Ook is er naar zijn 
overtuiging een ‘blinde vlek’ in de kerken, doordat het accent op verzoening en 
verlossing lag, ‘waardoor er te weinig oog is voor Gods koninkrijk en zijn tekenen.’
Zelf verzorgde Maat de opening van de leiderschapsconferentie met onder meer 
worship en een lezing over ‘Verlangen naar meer van God.’ In het programma 
kregen ook diverse charismatische uitingen een plaats, zoals het ministrygebed, 
genezing en bevrijding. ‘Dat willen we direct praktiseren’, zo kondigde Maat in het 
ND aan.15 Elders voegde hij eraan toe: ‘Ik praktiseer gewoon in alle eenvoud wat ik 
in de evangeliën lees.’16 De slotbijeenkomst van de conferentie, die zeshonderd deel-
nemers trok, bestond uit een genezingsdienst onder leiding van Clark en Martini. 
In een nabeschouwing op de conferentie meldde Maat een ‘grote oogst aan won-
deren.’17 Twee theologen kregen de opdracht om de getuigenissen over wonderen 
in kaart te brengen en te toetsen. Maat kondigde verder nieuwe conferenties over 
het werk van de Geest aan.18 De jaarlijkse theologenconferentie van het EW op 30 
januari 2017 kreeg als thema mee ‘There is More! Theologisch perspectief op het 
werk van de Geest.’19 Ook wil hij gespreksgroepen met predikanten oprichten en 
samen met lokale kerken gebedsdiensten organiseren.
De aankondiging van Maat dat er tijdens de conferenties sessies zouden zijn over 
onder meer genezing viel niet in goede aarde bij de gereformeerd vrijgemaakte 
predikant A. Verbree. ‘Deze manier van spreken komt niet voor in de Bijbel’, zo 
schreef hij in een ingezonden brief in het ND.20 ‘Nog geen apostel zou zich verstou-
ten zo te spreken. Zou de Heilige Geest het werkelijk in zijn agenda noteren, dat 
Hij dan-en-dan, daar-en-daar mensen moet genezen en/of van geestelijke gaven 
voorzien’, zo vroeg Verbree zich af.
De conferentie had ook het oecumenische doel om ‘protestantse, evangelische, 
katholieke en charismatische voorgangers’ elkaar te laten ontmoeten. Het inter-
kerkelijke karakter blijkt ook uit de aanbevelingen voor de conferentie. Door 
middel van promotievideo’s waren er zulke aanbevelingen van zowel de hervormd-
gereformeerde predikant G.C. Vreugdenhil als van algemeen secretaris D. Renger 
van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).21

Opvallend is ook dat op de website voor de conferentie ook het logo van de PKN 
staat. Het programma permanente educatie van de kerk kende voor het bijwonen 
van de conferentie anderhalve studiepunt toe.22

2. Probleemstelling
Het symposium van de EO en de conferentie There is More laten zien dat het thema 
reformatorisch en evangelisch / charismatisch aandacht trekt. Ook blijkt dat bin-
nen reformatorische kring op een uiteenlopende en zelfs tegengestelde wijze wordt 
gedacht over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. Zien 
sommigen daarin een welkome aanvulling op het geestelijk leven in reformatorische 
kerken, anderen zien juist een bedreiging voor de gereformeerde leer. Ervaren 
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sommigen geestelijke herkenning tussen evangelische en charismatische christenen 
enerzijds en reformatorische christenen anderzijds en stimuleren ze toenadering 
tussen deze stromingen, anderen, met name reformatorische opiniemakers, zien 
diepgaande verschilpunten en voelen zich geroepen om daartegen te waarschuwen. 
Kortom, de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing betekenen 
voor de reformatorische kerken zowel een spiegel als een spanningsbron.
De uiteenlopende visies op de verhouding evangelisch en reformatorisch leveren 
in elk geval een constante stroom aan opinievorming op. Deze opinievorming is 
niet eerder aan een nader, vergelijkend onderzoek onderworpen. Daardoor weten 
we weinig over ontwikkelingen in deze opinievorming door de jaren heen. Het 
is ook niet inzichtelijk welke thema’s in het bijzonder de aandacht vragen in de 
verhouding evangelisch en reformatorisch. Daarbij is niet duidelijk of het thema 
in dezelfde mate speelt in de diverse reformatorische kerken.
Dit betekent een stimulans om deze opinievorming nader te onderzoeken. Deze 
stimulans wordt versterkt door de intensiteit waarmee de evangelische beweging 
kennelijk een appel doet op reformatorische kerken. Dit blijkt uit een uitspraak 
van W.H. Dekker, docent sociologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE): 
‘De opkomst van de evangelicale beweging binnen de protestantse kerken leidt tot 
de nodige beroering in gemeenten en op kerkenraadsvergaderingen. Deze ontwik-
keling dicteert voor een groot deel de agenda.’23 Dit geldt ook voor andere kerken 
die willen staan in de traditie van de Reformatie. Godsdienstsocioloog H.C. Stoffels 
stelde in 1997 in HN-Magazine dat de protestantse kerken ‘hier en daar wat ‘evan-
geloïde’ worden.’24 Bij Nederlands gereformeerden, christelijke gereformeerden 
en in de ‘linkerflank van de gereformeerde bond’ ziet hij een openheid naar de 
evangelische wereld ontstaan. In kerkdiensten worden opwekkingsliederen gezon-
gen en jongeren worden gestimuleerd naar praise-avonden van de EO te gaan. 
Negen jaar later sprak de hervormde theoloog De Leede uit dat het binnen de 
kleinere orthodox-protestantse kerken ‘helemaal hard’ gaat. Hij constateerde een 
‘‘evangelische Entdeckersfreude’ bij vele broeders en zusters’ in de Nederlands 
Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. ‘Dat ervaar je bij de lezing van publicaties uit de boezem 
van genoemde kerken. En een bezoek aan kerkdiensten of aan christelijke studen-
tengroepen, of het meemaken van een christelijk-gereformeerde kerkdienst op de 
tv bevestigen een en ander.’25

Zo rond de eeuwwisseling trok het onderwerp van de Geestesgaven een toene-
mende aandacht in reformatorische kringen. We komen hiermee op het terrein 
van de charismatische vernieuwing. In de jaren zestig van de twintigste eeuw deed 
deze van zich horen in zowel de grote protestantse kerken in Nederland als in de 
Rooms-Katholieke Kerk. In de eenentwintigste eeuw vond de charismatische ver-
nieuwing in toenemende mate weerklank in verschillende reformatorische kerken. 
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Dit heeft ermee te maken dat charismatisch getinte initiatieven voor evangelisatie 
en gemeentevernieuwing (zoals de Alpha-cursus en New Wine) ingang vonden in 
de reformatorische kerken. Ook de Pinksterconferentie van stichting Opwekking 
trekt aanzienlijke aantallen mensen uit reformatorische kerken. Dergelijke orga-
nisaties en initiatieven creëren ruimte voor de gaven van de Geest, zoals profetie, 
tongentaal, gebedsgenezing en het uitdrijven van demonen.
Historicus B. Wallet noemde dit laatste in 2008 de ‘tweede fase in het proces van 
evangelicalisering, die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet’, waardoor thema’s 
uit de pinksterbeweging binnen de gereformeerde gezindte op de agenda kwamen 
te staan.26 Uit deze formulering blijkt dat de weerklank van de charismatische ver-
nieuwing in reformatorische kerken een vervolg is op de openheid voor de evange-
lische beweging. Dit heeft ook als gevolg dat in de eenentwintigste eeuw evangelisch 
en charismatisch minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Tegelijkertijd 
brengt de charismatische vernieuwing specifieke vragen met zich mee, die in de 
opinievorming vanuit de reformatorische kerken ook naar voren komen. Ook deze 
opinievorming is niet eerder onderzocht.

3. Stand van zaken in het onderzoek
Het onderzoek naar de evangelische beweging in Nederland is van tamelijk recente 
datum. Dit geldt nog sterker de verhouding reformatorisch en evangelisch. Ook de 
verhouding reformatorisch en charismatisch is nog nauwelijks onderzocht.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw verschenen artikelen in periodieken van 
reformatorische kerken over de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing. 
Ditzelfde geldt voor de jaren zeventig waarin artikelen verschenen over de evange-
lische beweging. De bijdragen waren kennelijk bedoeld om de eigen kerkleden toe 
te rusten, en vaak ook te waarschuwen. Informatievoorziening en meningsvorming 
gaan in dergelijke artikelen hand in hand.

Vanaf de jaren tachtig werd meer systematisch onderzoek gedaan naar de evangeli-
sche beweging, hoewel niet vanuit de reformatorische kerken die in dit onderzoek 
centraal staan. Het betreft met name academische studies en populair-wetenschap-
pelijke bijdragen over de evangelische beweging. De vraag naar de invloed van de 
evangelische beweging op reformatorische kerken komt daarin nauwelijks aan de 
orde. Het lijkt erop dat die invloed nog niet zodanig in het oog liep dat wetenschap-
pers deze gingen analyseren en duiden.
De hoogleraar praktische theologie K. Runia uit Kampen deed al in een vroeg 
stadium onderzoek naar de evangelische beweging.27 Hij behoorde hiermee tot 
de pioniers in dit onderzoek. Voor het Contact Orgaan voor de Gereformeerde 
Gezindte (COGG) sprak Runia in januari 1980 over de pas opgerichte Evangelische 
Alliantie.28 Een jaar later, op 2 april 1981, sprak de hoogleraar tijdens de jaarlijkse 
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conferentie van het COGG over het thema ‘Evangelisch – reformatorisch – gere-
formeerd.’29 Nadien publiceerde hij nog over de theologie en de spiritualiteit van 
de evangelische beweging.30

In 1984 merkte de evangelische theoloog E.W. van der Poll31 op dat de ‘evangelische 
stroming binnen de historische kerken’ een ‘meer dan marginaal bestaan’ begon 
te leiden.32 Twee jaar later schreef hij dat de evangelische beweging tot het midden 
van de jaren zestig ‘in de schaduw van de grote en volle kerken van Romana en 
Reformatie’ functioneerde.33 Daarna ziet hij een ‘stroomversnelling’ en ook een 
‘samenwerking van evangelischen en reformatorischen’ onder meer in de EO, de 
EA en de Evangelische Hogeschool (EH).
Van der Poll vindt dat de verschillen tussen evangelischen en reformatorischen 
niet over het hoofd mogen worden gezien. Hij doelt dan op ‘centrale zaken als het 
beleven en het doorgeven van het evangelie.’34 Wie binnen de gevestigde kerk een 
evangelische overtuiging aanhangt, staat volgens hem eigenlijk voor de keuze: of 
lid worden van een vrije groep of in de eigen kerk blijven en proberen in doorde-
weekse kringen uiting te geven aan een meer evangelische manier van kerk-zijn.35

In hetzelfde jaar schreef G. Dekker, hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU, 
een schets over de evangelische beweging.36 Dekker treft de evangelischen voor een 
deel binnen de traditionele kerken aan, ‘maar dan wel aan de rand.’37 Hij plaatst 
de opkomst van de evangelische beweging tegen de achtergrond van ‘de snelle 
en ingrijpende veranderingen’ in de samenleving.38 Daardoor raken mensen hun 
zekerheden kwijt. Daar komt bij dat er binnen de protestantse kerken een ‘aanpas-
singsproces’ plaatshad, waarin kerk en theologie zich gingen aanpassen aan het 
moderne levensgevoel.
De evangelische beweging sloot ook aan bij ‘een sterk anti-institutioneel gevoelen 
en denken in de samenleving.’39 De beweging bood een ‘meer informele manier’ 
van omgang met elkaar in ‘niet strak georganiseerde groeperingen en bewegingen.’ 
Wat het geloof betreft legt de evangelische beweging nadruk op de vrije wil, ‘een 
benadering die wonderwel past bij de behoefte aan zelfbeschikking in onze doe-het-
zelf-samenleving!’ Dekker vraagt zich in dit verband af of de evangelische beweging 
niet ‘één van de varianten binnen de christelijke godsdienst’ is die tegemoet komt 
aan de ‘(godsdienstige) behoeften van de mensen.’40

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd steeds duidelijker dat de evangelische 
beweging haar sporen trok binnen reformatorische kerken. Met name godsdienst-
socioloog Stoffels begon aandacht te vragen voor dit thema. In 1996 schreef hij 
over een ‘toenemende openheid voor het evangelische geluid in de orthodox-
reformatorische wereld, m.n. onder de jonge generatie.’41 De activiteiten van de 
EO hebben naar zijn overtuiging ‘baanbrekend en oecumeniserend werk verricht.’
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Twee jaar later maakte Stoffels onderscheid tussen drie kernen binnen het orthodox-
protestantisme in Nederland en wel de bevindelijk-gereformeerde, de vrijgemaakt-
gereformeerde en de evangelisch-reformatorische.42 De laatste ziet hij als een 
‘beweging met expansieve neigingen, die haar invloed onder meer uitbreidt in de 
richting van de eerste twee kernen.’ ‘Leidslieden in de bevindelijk-gereformeerde 
kern slaan deze ontwikkeling met zorg gade’, zo merkt hij op. In zijn conclusies stelt 
Stoffels dat de kans ‘niet denkbeeldig is dat met name de vrijgemaakt-gereformeerde 
en de evangelisch-reformatorische kern op den duur in elkaar zullen overvloeien.’ 
Het geheel overziende brengt dit Stoffels tot de uitspraak: ‘Er lijkt een ‘evangelische 
gloed’ over orthodox-protestants Nederland komen te liggen.’43

De ‘toenemende invloed van de evangelicale beweging in de traditionele kerken’ 
deed de RRQR, de reünistenvereniging van de reformatorische studentenvereniging 
CSFR, in 1997 besluiten een congres te beleggen over dit thema. In een inleidend 
artikel in Wapenveld, het tijdschrift van de RRQR, schrijft socioloog W.H. Dekker 
over de ‘snelle groei van de evangelicale stroming binnen en buiten de gevestigde 
kerken in Nederland.’44 Een belangrijke rol dicht hij toe aan de EO die ‘dwars door 
de kerkverbanden heen een groep heeft weten samen te binden met een mix van 
evangelische en reformatorische elementen.’
Volgens hem wordt het stokje verder de kerken ingedragen door onder meer 
jeugdbonden van kerken. Hij noemt in dit verband ook de Windroosconferenties 
in kringen van de Gereformeerde Bond.
Dekker ziet verschillen tussen de evangelische en de reformatorische theologie, 
onder meer op het punt van de vrije wil.45 ‘Belangrijker geschil dan het theologi-
sche debat is het cultuurverschil’, zo voegt hij er echter aan toe. Reformatorischen 
zijn in de ogen van evangelischen ‘lauw, star en mat. Reformatorischen verwijten 
evangelischen gebrek aan ernst, besef van heiligheid en het geen oog hebben voor 
de waarde van de traditie.’

Het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap, verbonden aan de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt), publiceerde in 2001 een themanummer van zijn 
tijdschrift Radix onder de titel ‘Nemen de evangelicalen de kerk over?’ In een 
inleidend artikel stelt onderzoeker J.H.F. Schaeffer46 dat de verhouding tussen 
evangelicalen en de gevestigde kerken ‘in veel gevallen gespannen is geweest.’47 
Binnen zijn eigen kerkverband, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), kreeg in 
de jaren negentig van de twintigste eeuw het gesprek over de evangelische beweging 
volgens hem de kenmerken van een ‘polariserend proces.’
In het themanummer zelf komen verschillende thema’s aan de orde. De gere-
formeerde emeritus predikant A.J. Krol constateert ‘een zekere spanning’ tussen 
reformatorisch en evangelisch. Naar zijn overtuiging komt dit vooral door de 
‘nadrukkelijke wijze waarop evangelischen spreken over het persoonlijk behoud en 
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evangelisatie. Dat wordt als een aanval beleefd op de geloofsbeleving en de dogmati-
sche inzichten, zoals die breed gedragen werden in diverse kerkgenootschappen.’48

In 2007 zag een themanummer van het tijdschrift Praktische theologie het licht onder 
de titel ‘Evangelicalisering in de gevestigde kerken.’ H.P. de Roest, hoogleraar prak-
tische theologie te Leiden en S. Stoppels, universitair docent gemeenteopbouw aan 
de VU, noemen in een inleidend artikel een aantal voorbeelden waaruit volgens 
hen blijkt dat traditionele kerken ‘verevangelicaliseren.’49 Zo wordt er ‘momenteel 
driftig gediscussieerd over de wenselijkheid van het introduceren van ‘evangelische 
elementen’ in de kerkdienst en bij het werken aan de opbouw van de gemeente.’
Volgens de Amsterdamse onderzoekers M. Klaver en P.G.A. Versteeg veranderen 
de geloofsvoorstellingen en -beleving van veel kerkleden door de contacten met de 
evangelische beweging.50 De twee wijzen verder onder meer op de populariteit van 
de bundel Opwekkingsliederen in Nederlandse kerken.51 ‘De op beleving gerichte 
Opwekkingsliederen botsen daarmee op een veel meer verkondigende, tekstgerichte 
liedcultuur binnen de Nederlandse kerken.’ Volgens de onderzoekers zal het proces 
van evangelicalisering in de kerken zich verder voortzetten. ‘Na mensen en prak-
tijken langdurig beïnvloed te hebben, is het evangelicalisme als geloofsrepertoire 
niet meer weg te denken uit het kerkelijk leven.’52

De Roest en Stoppels besluiten het themanummer met een artikel waarin ze ‘een 
begin met het opmaken van een tussenbalans’ maken.53 Daarin stellen ze de vraag 
of het introduceren van ‘evangelicale elementen’ ervoor zorgt dat ‘het hele pakket 
aan evangelicale overtuigingen meekomt.’54 Zelf hebben ze de sterke neiging om 
deze vraag bevestigend te beantwoorden. ‘Binnen de evangelische beweging én in 
de evangelicale stroming binnen de traditionele kerken bestaat in de officiële docu-
menten een nauwe expliciete en onlosmakelijke samenhang tussen ecclesiologische 
concepten, theologische visies, soteriologische perspectieven en overtuigingen aan-
gaande zending en evangelisatie.’ Het een brengt daarom het ander met zich mee.

Het Tijdschrift voor Theologie, afkomstig uit de rooms-katholieke traditie, volgde in 
het jaar 2010 met een themanummer: ‘Vernieuwend geloof? Over evangelicalisme 
& evangelicalisering.’ De redactie ziet de evangelicale beweging als een ‘uitdaging’, 
omdat het een ‘bij uitstek moderne, bij de tijdse en persoonlijke religie’ wil zijn.55 
De redactie wil met het themanummer te weten komen van welke aard dit vernieu-
wende geloof is.
Klaver legt in het nummer een verband tussen het proces van evangelicalisering en 
de toegenomen mobiliteit van gelovigen.56 De nieuwe media geven toegang tot een 
‘enorm diverse en uitgebreide religieuze markt’, terwijl de eigen geloofsgemeen-
schap steeds minder een ‘monopoliepositie heeft in het religieuze leven.’ Er zijn 
ook allerlei alternatieven in de vorm van conferenties, retraites, genezingsdiensten 
en bezinning- en studiedagen, waar kerkmensen naar behoefte gebruik van kunnen 
maken. Ze verwacht dat de evangelicale invloed binnen de gevestigde kerken als 
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gevolg heeft dat de grenzen tussen evangelicalen en andere christelijke kerken en 
stromingen in toenemende mate zullen vervagen.57

In 2014 promoveerde W. van Iperen op een onderzoek naar de presentie, profile-
ring en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland over de periode 1995 tot 2010.58 In zijn onderzoek komt de predikant 
van de protestantse gemeente te Barneveld tot de conclusie dat de plannen van 
het EW tot vernieuwing van de kerk in de loop van deze periode minder concreet 
werden, terwijl de houding ten opzichte van het geheel van de kerk juist meer pole-
misch werd.59 Ook concludeert hij dat verschillende doelen van het werkverband 
niet gerealiseerd konden worden.60 De weerklank van kenmerkende evangelische 
initiatieven zoals de Gemeente Groei Groepen, de dienst van genezing en bevrijding 
en de Evangelische Liedbundel bleef beperkt. Dit lijkt volgens Van Iperen de ‘con-
clusie te rechtvaardigen dat men niet de breedte van de kerk bereikt, maar het deel 
van de kerk dat zich verwant voelt met de visie van het Evangelisch Werkverband.’ 
Daarnaast stelt de onderzoeker dat het EW zich gaandeweg ontwikkelde tot een 
van de modaliteiten in de PKN.61

De genoemde publicaties bieden allerlei aanknopingspunten voor verder onderzoek 
naar de verhouding reformatorisch en evangelisch, maar tegelijkertijd zijn het niet 
meer dan aanknopingspunten. Er is nog geen systematisch onderzoek gedaan naar 
de wijze waarop in reformatorische kerken wordt aangekeken tegen de evangelische 
beweging en evangelische invloeden in de kerken. De gereformeerd vrijgemaakte 
predikant E.A. de Boer merkte al in 2000 op dat er theologisch ‘weinig gedaan 
wordt om de invloed van het evangelicanisme (sic) te onderzoeken.’62

4. Onderzoeksdoel en -vraag
Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de opinievorming in reformato-
rische kerken over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. 
Dit brengt tot de volgende onderzoeksvraag, die in de volgende paragrafen zal 
worden toegelicht:

Hoe waarderen opiniemakers uit reformatorische kerken in Nederland de evangelische beweging 
zoals deze vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw een duidelijk profiel kreeg en hoe 
waarderen zij de tweede fase van de charismatische vernieuwing die vanaf de overgang naar 
de eenentwintigste eeuw zichtbaar werd, alsmede de invloeden van beide ontwikkelingen op 
reformatorische kerken?

5. Toelichting op gebruikte begrippen
Voordat we de onderzoeksvraag nader uitwerken, lichten we in volgorde waarin ze 
worden genoemd, een aantal begrippen toe.
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5.1. Opiniemakers
In dit onderzoek richten we ons op wat opiniemakers hebben gezegd en geschreven. 
Zodra deze opinie doorklinkt in boeken enerzijds en landelijk gepubliceerde perio-
dieken anderzijds krijgt deze een plaats in dit onderzoek.63 Ook verslaglegging van 
bijeenkomsten over de genoemde onderwerpen hoort tot het onderzoeksveld. 
Daarbij gaat de voorkeur uit naar gepubliceerde lezingen. Daarnaast zijn er enkele 
lezingen opgevraagd die tijdens bijeenkomsten werden gehouden. We beperken 
ons dus tot schriftelijke bronnen.

Onder opiniemakers verstaan we elke persoon die zich uitlaat over de evangelische 
beweging of de charismatische vernieuwing. Het zal duidelijk zijn dat er onderscheid 
is tussen opiniemakers. Sommigen volgden gedurende een lange tijd de evangeli-
sche beweging en de charismatische vernieuwing. Anderen gingen er vaak over in 
discussie, kennelijk omdat ze het een belangrijk thema vonden. Bij hen verwach-
ten we een grondiger kennis over het onderwerp dan bij anderen die incidenteel 
over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing schreven. Ook 
heeft niet elke opiniemaker een centrale plaats binnen zijn kring. Hoogleraren of 
leidinggevende personen binnen een kerkverband spreken doorgaans met gezag. 
Derhalve heeft niet elke opinie in de praktijk hetzelfde gewicht. Tegelijkertijd kan 
een eenmalige bezinning over de evangelische beweging inhoudelijk zo waardevol 
zijn dat we het als opinievorming niet mogen overslaan. Bovendien, als een opinie 
een plaats krijgt in een landelijk periodiek, heeft de redactie ervan het belangrijk 
genoeg geacht om het onder de aandacht te brengen van het hele kerkverband. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om te streven naar een totaaloverzicht van de 
opinievorming.
Met deze aanpak krijgen we ook inzicht in de totale hoeveelheid opinie die is 
voortgebracht. We richten ons daarbij niet op losse opmerkingen, maar op meer 
systematische uiteenzettingen waarin het specifiek over de evangelische beweging 
of de charismatische vernieuwing gaat.

De keuze voor gedrukte bronnen betekent dat we ons niet richten op media als 
radio en televisie en ook niet op moderne media, zoals uitlatingen via Twitter. Dit 
zou een nieuw onderzoeksveld openen, met een daarop toegespitste vraagstelling. 
De nieuwe media zijn over het algemeen nog niet de kanalen die kerken gebruiken 
om de kerkelijke gemeenten inhoudelijk toe te rusten.
Slechts in een enkel geval nemen we iets uit de nieuwe media over. Dat gebeurt als 
het een relevante toevoeging betreft ten opzichte van gedrukte bronnen. Achter-
grondinformatie over kerken en organisaties is wel via internet verkregen.

Tot de opiniemakers rekenen we ook kerkelijke vergaderingen. Daar komen immers 
opiniemakers van een kerkverband samen. Een synoderapport en -besluit kunnen 

INLEIDING22 



we zien als uitgekristalliseerde opinievorming. De discussies die aan een besluit 
voorafgaan, laten vaak de diversiteit van meningen in een kerkverband zien.

5.2. Reformatorische kerken
In de onderzoeksvraag gebruiken we de uitdrukking reformatorische kerken. In het 
centrale deel van dit onderzoek, de hoofdstukken 4 t/m 8, spitst dit zich toe op ach-
tereenvolgens de Gereformeerde Bond in de PKN, de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De volgorde wordt bepaald door het 
tijdstip waarop deze kerken ontstonden.64 Een bijkomend voordeel is dat er zo 
ook een ordening ontstaat in de houding die we in deze kerken zullen waarnemen 
ten opzichte van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. In 
hoofdzaak zien we drie houdingen, namelijk die van worsteling, afweer en openstel-
ling. De eerste houding treffen we aan in de Gereformeerde Bond in de PKN en 
in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een houding van afweer treffen we aan 
in de Gereformeerde Gemeenten. In de Nederlands Gereformeerde Kerken en 
naderhand ook in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zien we een openstel-
ling. Deze driedeling hangt samen met het karakter en de eigen geschiedenis van 
deze reformatorische kerken, zo zullen we steeds zien in de slotparagrafen van de 
afzonderlijke hoofdstukken. Deze keuze betekent een duidelijke afbakening van 
het onderzoek. Het richt zich op een deel van de protestantse kerken.
Godsdienstsocioloog Stoffels rekent de (delen van) kerken die in dit onderzoek 
centraal staan, overwegend tot de ‘bevindelijk-gereformeerde kern’, plus de 
‘vrijgemaakt-gereformeerde kern’ van de gereformeerde gezindte.65 Hij komt tot 
deze typering door te kijken naar ‘wie binnen de gereformeerde gezindte met wie 
nauwe contacten onderhoudt en/of samenwerkt.’ Stoffels rekent overigens niet 
de gehele Gereformeerde Bond en ook niet de Christelijke Gereformeerde Ker-
ken als geheel tot de bevindelijk-gereformeerde kern. Delen hiervan voelen zich 
namelijk, samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken, aangetrokken tot wat 
hij noemt de ‘evangelisch-reformatorische kern’ van de gereformeerde gezindte. 
De uitdrukking ‘gereformeerde gezindte’ staat in zijn omschrijving voor ‘alle zich 
gereformeerd noemende kerken en groeperingen.’ Anderen reserveren de uitdruk-
king ‘gereformeerde gezindte’ in een beperktere betekenis voor de (delen) van 
kerken die Stoffels tot de bevindelijk-gereformeerden rekent.66

We gebruiken zelf de uitdrukking ‘reformatorische kerken’ omdat deze (delen van) 
kerken zich wat de leer en de geloofsbeleving betreft oriënteren op de Reformatie. 
In meerdere of wat mindere mate oriënteren deze kerken zich ook op het gedach-
tegoed van de Nederlandse Nadere Reformatie, een stroming in de zeventiende en 
achttiende eeuw die streefde naar een krachtige doorwerking en verdieping van de 
Reformatie in het kerkelijk leven.
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Met de uitdrukking ‘reformatorisch’ mengen we ons dus niet in discussies over de 
precieze invulling van dit begrip, noch over de onderlinge verhouding tussen de 
begrippen ‘reformatorisch’ en ‘gereformeerd.’ De uitdrukking ‘reformatorisch’ 
in de naam Reformatorisch Dagblad heeft een andere lading dan de uitdrukking 
‘gereformeerd’ in de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. In deze studie 
gebruiken we de begrippen evenwel door elkaar heen. Dit doen we in navolging 
van de opiniemakers zelf. Als ze schrijven over de verhouding tot de evangelische 
beweging hebben sommigen het liever over de verhouding van gereformeerd en 
evangelisch67, anderen juist over reformatorisch en evangelisch68, terwijl nog weer 
anderen beide begrippen ‘gereformeerd’ en ‘reformatorisch’ gebruiken.69

Dit gebruik geeft ruimte om in dit onderzoek de begrippen ‘reformatorisch’ en 
‘gereformeerd’ door elkaar heen te gebruiken en te voorzien van eenzelfde bete-
kenis. Ze zijn dus onderling inwisselbaar. We hebben wel een voorkeur voor de 
uitdrukking ‘gereformeerde theologie’ boven ‘reformatorische theologie’, omdat 
deze uitdrukking in de praktijk veel vaker wordt gebruikt.70 Maar in deze studie zien 
we ook dat theologen als J. Hoek en J.W. Maris de uitdrukking ‘reformatorische 
theologie’ gebruiken en daarmee precies hetzelfde bedoelen als met ‘gereformeerde 
theologie.’
De uitdrukking ‘reformatorische kerken’ is ook niet bedoeld als een kritisch 
waardeoordeel over de kerken die in de inleidende hoofdstukken aan de orde 
komen, namelijk de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, in 2004 gefuseerd tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ook deze 
kerken richten zich op de Reformatie. Als geheel richten deze kerken zich vrijwel 
niet op de Nadere Reformatie.

In dit onderzoek komen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud 
Gereformeerde Gemeenten, behorend tot de reformatorische kerken, niet aan de 
orde. De oorzaak is de geringe hoeveelheid opinievorming binnen deze kerken over 
de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing.71 Wat de houding ten 
opzichte van de evangelische beweging betreft, kunnen we deze kerken vergelijken 
met de Gereformeerde Gemeenten, waar ze historisch gezien ook mee verwant zijn.72

De Hersteld Hervormde Kerk, ontstaan doordat een deel van de hervormd-gerefor-
meerden in 2004 buiten de gefuseerde kerken kwam te staan, krijgt in deze studie 
niet een afzonderlijke plaats. Auteurs uit de Hersteld Hervormde Kerk krijgen een 
plaats in hoofdstuk 4 over de hervormd-gereformeerden. Daarvoor zijn vier rede-
nen. In de tijd dat ze tot de Nederlandse Hervormde Kerk behoorden, rekenden 
ze zich tot de hervormd-gereformeerden. Verder publiceerden verschillenden van 
hen al over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing in de tijd 
dat ze nog hervormd waren. De breuk met de gefuseerde kerken is ook niet van 
invloed op deze opinievorming. Daarnaast is er in de nog recente geschiedenis van 
de Hersteld Hervormde Kerk weinig nieuwe opinievorming bijgekomen.
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De uitdrukking ‘reformatorische kerken’ ziet in deze studie dus op vier kerken uit de 
afgescheiden traditie, plus de Gereformeerde Bond in de PKN. Deze laatste is geen 
kerk, maar is een vereniging die behoort tot een kerk. Om de manier van uitdruk-
ken niet te omslachtig te maken, betrekken we de uitdrukking ‘reformatorische 
kerken’ ook op de Gereformeerde Bond.

5.3. Evangelische beweging
In de onderzoeksvraag benoemen we de evangelische beweging. Hiermee bedoelen 
we datgene wat zich vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste 
eeuw begon te ontwikkelen tot een herkenbare stroming in christelijk Nederland.73 
Deze beweging, met de EO als katalysator, is daarmee te onderscheiden van de 
pinksterbeweging die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond, en de charis-
matische vernieuwing, die vanaf de tweede helft van de jaren vijftig opkwam74 en 
die in de eenentwintigste eeuw ook weerklank kreeg in reformatorische kerken.75 
Duiden we het geheel van de pinksterbeweging, de charismatische vernieuwing en 
de evangelische beweging aan, dan gebruiken we in dit onderzoek de uitdrukking 
‘opwekkingsbewegingen.’

In de onderzoeksvraag spreken we over reformatorische kerken en over de evange-
lische beweging, terwijl er ook evangelische kerken zijn. Dit neemt niet weg dat de 
reformatorische kerken meer een georganiseerd geheel vormen. Deze kerken heb-
ben zich zelfstandig ontwikkeld en hebben elk een eigen identiteit. Georganiseerde 
evangelische kerkverbanden zijn er wel, maar het aantal gemeenten dat zelfstandig 
opereert, is veel groter dan in reformatorische kringen. Splitsingen van gemeenten 
komen in evangelische kringen vaker voor, waarbij er ook een tegenovergestelde 
tendens is van het samengaan van evangelische groeperingen.76

De uitdrukking ‘evangelische beweging’ kan op twee verschillende manieren worden 
ingevuld. Een beweging kan betekenen dat mensen en groepen een bepaald ideaal 
nastreven, daarvoor mensen mobiliseren, activiteiten ontplooien en zo aandacht 
vragen voor de eigen standpunten. Met een beweging kan ook worden bedoeld een 
stroming, een groepering van mensen en organisaties die een bepaald gedachtegoed 
uitdraagt en dat doet via gevestigde kanalen en instellingen. In deze afgezwakte zin 
spreken we in navolging van Stoffels over de evangelische beweging.77

Het is niet eenvoudig om een heldere omschrijving van de evangelische beweging 
te geven. ‘Het blijkt een moeilijke klus om dit containerbegrip te definiëren’, zo 
vat P. Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven de 
moeilijkheid samen.78 De gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar C. Trimp (1926-
2012) wees daarop veertig jaar geleden al in een serie artikelen onder de titel 
‘Wat is ‘Evangelisch’?’79 Het woord ‘evangelisch’, zo stelt hij, ‘voert in elk tijdperk 
en in ieder land zoveel bijklanken bij zich, dat het zonder meer een veel-zinnig 
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woord genoemd moet worden. En het zijn juist de bij-klanken, die de gebruiks- en 
gevoelswaarde en daarmee tot op grote hoogte ook de sociale funktie van een woord 
bepalen.’80 Elders merkte hij op: ‘De ‘evangelische beweging’ lijkt vaak meer op 
een ‘stemming’ of ‘mentaliteit’ dan op een systematisch geheel.’81 Daarbij vergeleek 
hij de evangelische beweging bij een bewegend voorwerp dat moeilijk op de foto 
te zetten is. Evangelischen zijn altijd in beweging, zo viel Trimp op. En dat nog 
niet eens als ‘één bewegend leger, maar vele bewegende soldaten. Leg dat maar 
eens vast in één beeld!’82 Volgens H. Berkhof (1914-1995), hoogleraar dogmatiek 
te Leiden, houden evangelischen ‘van losse verbanden die telkens opkomen en 
verdwijnen. Je krijgt er als gesprekspartners heel weinig zicht en greep op.’83 De 
Nederlands gereformeerde predikant A. van der Dussen vindt het daarom ‘zinloos 
om in alle algemeenheid onderzoek te doen naar DE theologische eigenheid van 
DE Evangelische Beweging.’84

Ook auteurs uit de evangelische beweging zelf erkennen de moeilijkheid om een 
eenduidige omschrijving te geven. ‘De evangelische beweging kan gewoonweg niet 
over één kam geschoren worden. De verschillen die zij in zich herbergt zijn te groot 
om te kunnen verwaarlozen’, zo stellen de baptistenvoorgangers O. Bottenbley en 
H.A. Bakker.85

Als gevolg hiervan vindt de gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar M. te Velde dat 
reacties op evangelischen vaak ‘te grofmazig’ zijn, vanwege allerlei verschillen bin-
nen de evangelische beweging. Zelf richt hij zich in enkele artikelen daarom op ‘de 
‘gemiddelde’ en gematigde evangelische opvattingen.’86 Het gaat over een bepaald 
type christenen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zo motiveert hij zijn 
keuze. Daar komt bij dat de evangelische beweging zelf ook in ontwikkeling is. Op 
eenzelfde moment kan het begrip evangelisch verschillend worden ingevuld, maar 
na verloop van tijd kan deze invulling ook veranderen. Zo maakt de evangelische 
beweging al langere tijd een ontwikkeling door richting openheid voor Geestesga-
ven als profetie, tongentaal en gebedsgenezing. Door deze ontwikkeling werd de 
scheidslijn tussen de pinksterbeweging en de evangelische beweging veel vloeiender.

Desondanks is er eenstemmigheid over dat de evangelische beweging een aan-
tal specifieke karakteristieken heeft. Verschillende onderzoekers maken daarbij 
onderscheid tussen theologische en sociologische kenmerken. Zo onderscheidt 
J.H. Roeland, universitair docent media, religie en cultuur aan de Vrije Universiteit 
(VU) te Amsterdam, de leer, de praktische uitwerking daarvan (bijv. missionair 
bewustzijn en spirituele groei) en de waarden en normen die van de leer worden 
afgeleid (bijv. afwijzen van abortus en euthanasie).87

Van der Dussen ziet evangelisch dan ook als een ‘stijl van geloven’ die ‘allereerst’ 
met de geloofsbeleving te maken heeft.88 Daaronder ziet hij de laag van de theolo-
gische opvattingen liggen. De geloofsbeleving van evangelischen is er vooral een 
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van ‘praktische vroomheid, vaak voortkomend uit wat zij hebben ervaren als een 
reële bekering.’89

Dit laat zien dat de theologische kenmerken van de evangelische beweging niet 
alleen aan te wijzen zijn op het gebied van de aanvaarde theologie, maar zeker niet 
minder op het gebied van de beleefde en ervaren theologie.

De Kamper hoogleraar K. Runia (1926-2006) brengt de theologische kenmerken 
van de evangelische beweging tot een drietal terug, namelijk 1 de onvoorwaarde-
lijke aanvaarding van de Heilige Schrift als het gezaghebbende Woord van God aan 
ons, 2 de persoonlijke geloofsband met Jezus Christus door het werk van de Heilige 
Geest, 3 de nadruk op de missionaire taak van alle gelovigen.90 Deze drie kenmerken 
hangen naar zijn overtuiging nauw samen met de historische ontwikkeling van de 
evangelische beweging vanuit respectievelijk de Reformatie, het puritanisme en de 
opwekkingsbewegingen uit de achttiende en negentiende eeuw.91

De hervormde predikant J. Eschbach, een van de oprichters van het Evangelisch 
Werkverband, sluit zich aan bij deze typering van Runia, waarbij hij het tweede 
punt splitst in de punten: ‘Het belang van de persoonlijke geloofsrelatie met Jezus 
Christus. Het vertrouwen in de kracht van de Heilige Geest, die ook vandaag wil 
werken in het leven van de gelovige.’92

Universitair docente media, religie en cultuur M. Klaver heeft juist een voorkeur 
voor een sociologische typering van de evangelische beweging boven een theologi-
sche invalshoek. Volgens haar is het niet een ‘gedeelde theologie of belijdenis’ die 
evangelicalen met elkaar verbindt, maar ‘eerder een gemeenschappelijke praxis 
van het geloof.’93 Ze noemt als sociologisch kenmerk dat de evangelicale beweging 
vloeiende grenzen heeft en zich over allerlei kerkelijke denominaties uitstrekt. De 
evangelicale beweging mist ook een ‘duidelijk centrum’ en ‘formele gezaghebbende 
leiders.’ Het is meer een vorm van ‘netwerkchristendom.’ Koepelorganisaties fun-
geren daarin meer als ‘platforms van ontmoeting en uitwisseling.’
Eerder noemde de baptistentheoloog H.A. Bakker de evangelische beweging een 
‘sociologisch fenomeen.’94 In een onderzoek naar opvattingen van evangelische voor-
gangers noemt Bakker vier componenten voor een omschrijving van de identiteit 
van evangelische kerken in Nederland, namelijk de fenomenologische, historische, 
theologische/spirituele en sociologische.95 Ook A.W. Zwiep, van 1997 tot 2004 
directeur onderwijs van de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal, 
typeert de evangelische beweging het liefst sociologisch en ziet ze als een ‘groep 
mensen met een gemeenschappelijk ideaal, met een gemeenschappelijke drive.’96 
Daarbij vindt hij dat de evangelische beweging in Nederland ‘in belangrijke mate 
een gereformeerd gezicht’ heeft.

Zowel de theologische typering van Runia als de sociologische karakterisering van 
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Klaver, Bakker en Zwiep zijn behulpzaam om de evangelische beweging nader te 
duiden. Aan de ene zijde draagt de evangelische beweging sterk het stempel van een 
beleefd geloof. Theologische onderscheidingen krijgen dan vaak weinig aandacht. 
Tegelijkertijd groeit binnen de evangelische beweging de behoefte naar een solide 
theologische basis.

De uitdrukking ‘evangelische beweging’ laat zien dat deze studie zich richt op de opi-
nievorming binnen kerken in Nederland. Daarom gebruiken we deze Nederlandse 
uitdrukking. Opiniemakers spreken ook wel over de evangelicale beweging. Een 
bekende uitdrukking in dit verband werd de evangelicalisering van de kerken.97

De naam ‘evangelicale beweging’ is afkomstig uit het Engelse taalgebied, waar wordt 
gesproken over de evangelicals. Onder de internationale evangelicale beweging 
scharen zich theologen uit uiteenlopende richtingen die in nauwe verbondenheid 
aan de Schrift hun werk verrichten. Wereldwijd staat de uitdrukking ‘evangelical’ 
daarom voor bijbelgetrouw, dit tegenover vrijzinnig. Onder de naam ‘evangelicals’ 
werken gereformeerde theologen samen met theologen uit bijvoorbeeld baptis-
tengemeenten en ook wel uit pinksterkerken. Zo zijn er zowel gereformeerde als 
charismatische evangelicals.
Een groep van vijftien evangelicale theologen, met steunbetuigingen van tientallen 
anderen, publiceerde op 14 juni 1999 een Engelstalig document waarin naar een 
consensus wordt gezocht van wat evangelicalen wereldwijd geloven.98 Het document 
verscheen in 2002 in een Nederlandse vertaling onder de titel ‘Het Evangelie van 
Jezus Christus. Een evangelicale viering.’99

De uitdrukking ‘evangelisch’ heeft in Nederland dus een beperktere betekenis dan 
het Engelse begrip ‘evangelical.’100 Evangelisch staat doorgaans in verband met 
karakteristieke eigenschappen van twintigste-eeuwse opwekkingsbewegingen. Daar 
horen kenmerken bij als een persoonlijke geloofsbeleving, met een beslissing om 
het hart open te zetten voor Jezus, een sterke missionaire drang en een informele 
liturgie, inclusief opwekkingsliederen en moderne muziekinstrumenten. Door de 
oprichting van de EO en de Evangelische Alliantie (EA) burgerde de naam ‘evan-
gelisch’ in Nederland snel in.

Aan het einde van de twintigste eeuw is in Nederland het begrip ‘evangelikalen’ 
geïntroduceerd, volgens T. Ramaker, ‘om aan te sluiten bij de meer theologische 
en historische waarden van het internationale evangelicalisme.’101 De docent jour-
nalistiek en ethiek aan de CHE noemt als doel van de introductie van dit begrip 
het voorkomen van ‘tegenstellingen tussen bijvoorbeeld ‘evangelisch’ en ‘reforma-
torisch’ of ‘gereformeerd’.’ Vanwege de verschillende inhoudelijke invulling van 
de begrippen ‘evangelical’ en ‘evangelisch’ spreken sommigen zich uit voor een 
van beide. De gereformeerd vrijgemaakte predikant T. Vreugdenhil bijvoorbeeld 
ziet een lijn van het begrip evangelisch naar de doperse stroming in de tijd van de 
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Reformatie. ‘Met de term ‘evangelisch’ heb ik dus niet zoveel. Ik sta in een gere-
formeerde lijn. Met de term ‘evangelicaal’ heb ik veel meer.’102

Eschbach vindt de discussie over de begrippen echter kunstmatig. ‘Sommigen vin-
den het woord ‘evangelisch’ zo ‘besmet’ dat ze liever spreken over ‘evangelicaal.’ 
Het is echter slechts een anglicisme om de ‘pijn’ te verzachten. Persoonlijk draag 
ik de titel ‘evangelisch’ graag als geuzennaam’, aldus Eschbach.103

In deze studie gebruiken we het begrip ‘evangelisch’, tenzij opiniemakers zelf 
het woord ‘evangelicaal’ gebruiken. Dan volgen we dat gebruik. Ook wanneer we 
verwijzen naar personen of stromingen uit het buitenland die in hun eigen land 
evangelicaal worden genoemd, volgen we deze benaming.
Met de keuze voor het woord ‘evangelisch’ doen we geen uitspraak hoe de Neder-
landse evangelische beweging zich verhoudt tot de internationale evangelicale 
beweging. Dat is ook niet het doel van dit onderzoek.
Met het gebruik van het Nederlandse begrip ‘evangelisch’ sluiten we ook aan bij de 
namen die grote organisaties in Nederland zichzelf hebben gegeven. We denken aan 
de EO, de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) en de EA, die bij de doorstart in 
1979 dezelfde naam bleef hanteren. Ook in later tijd gevoelden organisaties geen 
behoefte om zichzelf de naam ‘evangelicaal’ te geven.
Het gebruik van het Nederlandse woord onderstreept wel dat de evangelische 
beweging in Nederland zich binnen een eigen context ontwikkelde. Dit zorgde 
voor een ontwikkeling van de evangelische beweging die raakvlakken heeft met 
ontwikkelingen in andere landen, maar toch ook een eigen karakter heeft. Onder-
zoekers zijn het erover eens dat de evangelische beweging in Nederland hierdoor 
een eigen profiel heeft.104

5.4. Charismatische vernieuwing
Dit onderzoek richt zich ook op de weerklank die de charismatische vernieuwing kreeg 
in reformatorische kerken. De verschillende opwekkingsbewegingen in Nederland 
hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals het gezag van de Bijbel, 
het centraal stellen van wat Christus voor de mensheid heeft gedaan en geleden, de 
persoonlijke wedergeboorte en de verkondiging van een boodschap van redding 
aan de wereld. Volgens deputaten evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken is de charismatische stroming wat theologie betreft ‘nagenoeg identiek’ aan 
de evangelische beweging, ‘aangezien beide stromingen uit dezelfde theologische 
wortel voortkomen.’105

Daarnaast vroeg de pinksterbeweging aandacht voor de gaven van de Heilige Geest, 
de charismata. In samenhang met de leer van de doop met de Heilige Geest, als 
een tweede zegen na de bekering (de zogeheten second blessing), vormen deze 
Geestesgaven karakteristieke kenmerken van de pinksterbeweging.106 De leer van de 
doop met de Heilige Geest liet ook lange tijd een duidelijke scheidslijn zien tussen 
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de pinkstertheologie en de evangelische theologie.
Deze scheiding is veel minder scherp geworden toen er binnen de evangelische 
beweging meer openheid kwam voor het onderwerp van de Geestesgaven en de 
pinksterbeweging de leer van de doop met de Heilige Geest als een tweede zegen 
afzwakte. Ook de ‘toenemende gemeenschappelijke openheid voor spiritualiteit 
en ervaring’ doet de tegenstelling tussen ‘charismatische en niet-charismatische 
evangelicalen’ kleiner worden, zo betoogt Klaver.107

Het onderwerp van de Geestesgaven kreeg vanaf het midden van de twintigste 
eeuw weerklank binnen de grote protestantse kerken.108 Daardoor werden nieuwe 
uitdrukkingen gangbaar, namelijk de charismatische beweging en in het bijzonder 
de charismatische vernieuwing. Onder charismatische vernieuwing wordt verstaan 
de ‘geestelijke stroming binnen de historische kerken, die nadruk legt op het werk 
van de Heilige Geest en de gaven die aan de gelovigen gegeven zijn.’109

De hervormde predikant W.W. Verhoef (1928-2013), die zich ervoor inzette om 
het charismatische gedachtegoed een plaats te geven binnen de kerken, noemt de 
charismatische vernieuwing een nieuwe fase in de geschiedenis van de pinksterbood-
schap.110 Het is een ‘heel bewuste woordkeus’ om te spreken over de charismatische 
vernieuwing, aldus Verhoef. Het geheel van het kerkelijk leven wordt daardoor 
door de Geest vernieuwd.

De uitdrukkingen ‘charismatische beweging’ en ‘charismatische vernieuwing’ 
worden in de praktijk door elkaar heen gebruikt.111 Dat gebeurt zowel door onder-
zoekers uit de reformatorische hoek als uit de pinkstertraditie.112

C. van de Kooi, hoogleraar dogmatiek aan de VU, maakt bewust onderscheid tussen 
charismatische vernieuwing en charismatische bewegingen. Onder de laatste verstaat 
hij ‘sociologisch aanwijsbare gemeenschappen, stichtingen en verbanden, waarin 
de vernieuwing de kerken binnenkomt.’ Ze vormen zo de aanwijsbare kanalen voor 
charismatische vernieuwing.113

Zelf geven we er de voorkeur aan om de uitdrukking ‘charismatische vernieuwing’ 
te gebruiken voor de doorvertaling van de erfenis van de pinksterbeweging in de 
gevestigde kerken. De uitdrukking ‘charismatische beweging’ kan, in een brede 
betekenis, zelfs worden toegepast op het totale palet aan stromingen die aandacht 
vragen voor de Geestesgaven. Zo kunnen ook pinksterkerken, die zich los van de 
gevestigde kerken ontwikkelden, tot de charismatische beweging worden gerekend. 
Andersom is de charismatische vernieuwing in zekere zin een pinksterbeweging, 
omdat de spiritualiteit van deze beweging doorwerkt in de gevestigde kerken.114 Om 
dat te bereiken is een aantal scherpe kanten van de pinkstertheologie omgevormd. 
Zo wordt in de charismatische vernieuwing de doop met de Heilige Geest niet gezien 
als een tweede zegen die een bijzondere ervaring met zich meebrengt en die nauw 
verbonden is met het spreken in tongentaal. De doop of vervulling met de Geest 
kan ook het resultaat zijn van een geleidelijk groeiproces.115

INLEIDING30 



5.5. Invloeden
In de onderzoeksvraag gaat het over invloeden vanuit de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing op reformatorische kerken. Vele opiniemakers stellen 
vast dat deze invloeden er zijn. Volgens het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond in de PKN moeten we de invloed van evangelische stromingen op hervormd-
gereformeerde gemeenten ‘niet onderschatten.’116 Tijdens de generale synode van 
2008 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) klonk het geluid dat de invloed 
van de charismatisch getinte beweging New Wine ‘groot’ is.117

Toch is het niet eenvoudig om de omvang van deze invloed nauwkeurig aan te geven. 
Tijdens de studiedag die Driestar Hogeschool op 30 september 2009 belegde, wees 
J.M.D. de Heer, de auteur van deze studie, hier ook op. ‘Er zijn allerlei ontwikkelin-
gen waar te nemen binnen de reformatorische kerken. Deze kunnen niet altijd op 
de rekening van de evangelische beweging geschreven worden.’118 De predikant van 
de Gereformeerde Gemeenten noemde als voorbeeld ‘ruimere opvattingen’ over 
de viering van de zondag en ongehuwd samenwonen, ‘toenemende ruimte voor 
de vrouw in de ambten’ en een ‘afnemende belangstelling voor de leerdienst (de 
prediking vanuit de Heidelbergse Catechismus).’ De Heer stelde de vraag of hier 
sprake is van ‘onderlinge beïnvloeding of van een gezamenlijke invloed vanuit de 
moderne emancipatiegeest.’ Zelf denkt hij aan het laatste. Hij vindt het beeld ook 
‘te diffuus’ om de evangelische beweging als enige oorzaak aan te wijzen van een 
afnemende belangstelling voor de leer en de belijdenis.
G. Dekker (1930-2017), hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU, zette de ont-
wikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in het kader van de secu-
larisatie, de aanpassing aan de moderne cultuur.119 Hij kreeg hierop de kritiek dat 
hij de evangelische invloeden buiten beschouwing liet. Deze kritiek is een signaal 
dat we ook aan de andere kant niet eenzijdig moeten zijn door te veel ontwikkelin-
gen als evangelische invloed te typeren. Er is, om zo te zeggen, een ontwikkeling 
waar te nemen richting evangelisch-gereformeerd en een ontwikkeling richting 
modern-gereformeerd. Het is niet altijd even duidelijk hoe deze ontwikkelingen 
op elkaar inwerken.
Wel is vast te stellen in hoeverre opiniemakers zelf spreken over evangelische en 
charismatische invloeden. Zo wordt helder wat binnen de reformatorische kerken 
zelf wordt gezien als beïnvloeding vanuit de evangelische beweging en de charisma-
tische vernieuwing. Zo krijgen we ook helder welke thema’s volgens opiniemakers 
in het geding komen als deze invloed aanwezig is. In de volgende paragraaf gaan 
we hierop nader in.

6. Uitwerking van de onderzoeksvraag
Het hoofddoel van dit onderzoek is, zoals gezegd, na te gaan hoe opiniemakers uit 
reformatorische kerken in Nederland de evangelische beweging en de charismatische 
vernieuwing alsmede de invloeden hiervan op de reformatorische kerken waarderen.
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Dit betekent dat we zelf niet vaststellen of er evangelische / charismatische invloeden 
zijn, maar dat we vaststellen of opiniemakers deze invloeden waarnemen. Het lijkt 
een omweg te zijn om op deze wijze te werk te gaan. Toch is het voor deze weten-
schappelijke studie een zuivere keuze. Immers, als een onderzoeker wil vaststellen 
of er evangelische / charismatische invloeden zijn, moet hij eerst bepalen wanneer 
iets een evangelische invloed is. Dat betekent dat hij in een nog eerder stadium 
moet vaststellen wat precies evangelisch is. Uit het voorafgaande is al gebleken 
dat opiniemakers dit geen eenvoudige vraag vinden. Er is geen definitie van wat 
evangelisch / charismatisch is, laat staan van wat evangelische / charismatische 
invloed precies is.
Wel is het mogelijk vast te stellen wat opiniemakers als evangelische / charismatische 
invloeden aanwijzen en hoe ze deze duiden. We kijken dus mee door de bril van 
opiniemakers om een helder beeld te krijgen van wat in reformatorische kerken 
als evangelische / charismatische invloeden wordt gezien.
De positie van de auteur van deze studie is dus die van waarnemer. Een waarnemer 
wil allereerst nauwkeurig inventariseren en beschrijven wat opiniemakers hebben 
gezegd en vooral geschreven. Dat betekent dat steeds wordt nagegaan welke argu-
mentatie opiniemakers gebruiken, welke stappen ze in hun denkproces zetten, 
welke conclusies ze trekken en welke houding ze innemen. Een belangrijk doel is 
ook om de opiniemakers recht te doen, door hen zelf uit te laten spreken en hen 
niet voortijdig in de rede te vallen.
Zo’n systematisch onderzoek is niet eerder uitgevoerd. Dit motiveert om een zekere 
mate van volledigheid na te streven door alle auteurs aan het woord te laten die 
een substantiële bijdrage hebben geleverd in de bezinning over de verhouding 
reformatorisch enerzijds en evangelisch / charismatisch anderzijds. Daardoor kan 
dit onderzoek ook als een naslagwerk dienen voor de verhouding evangelisch en 
reformatorisch. Door te streven naar een zekere volledigheid wordt ook duidelijk 
dat de opinievorming in de loop van de tijd steeds intensiever wordt. Dat alleen al is 
een signaal dat de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing steeds 
dichter bij de reformatorische kerken komen te staan en er invloed op uitoefenen.
De werkwijze in deze studie zorgt ervoor dat de persoonlijke opvattingen van de 
auteur lange tijd op de achtergrond blijven staan. Als predikant van de Gerefor-
meerde Gemeenten behoor ik tot de opiniemakers over de evangelische beweging. 
In de beschrijving van de opinievorming vanuit de Gereformeerde Gemeenten komt 
mijn persoonlijke positie aan het licht.120 In het slothoofdstuk staan enkele evalu-
erende paragrafen met een reflectie op de theologische thema’s die aan de orde 
komen in de discussies tussen reformatorisch en evangelisch / charismatisch. Deze 
paragrafen zijn bedoeld om helder te krijgen over welke punten het voortgaande 
gesprek zou moeten gaan. Ook geven ze een denkrichting omtrent de punten die 
voor mij aangelegen zijn in dit gesprek. De studie eindigt in een epiloog in de vorm 
van een persoonlijk getint slot.
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De positie van opiniemaker en tegelijkertijd onderzoeker is een kwetsbare. Weten-
schappelijk onderzoek vraagt om objectiviteit, terwijl een opiniemaker juist schrijft 
om een mening over te dragen. Het vraagt van een opiniemaker een grote mate van 
zelfdiscipline om op een objectieve wijze de opinie te beschrijven over de evange-
lische beweging en de charismatische vernieuwing, ook die opinie die inhoudelijk 
ver af staat van eigen opvattingen. Het is een menselijke eigenschap om informatie 
die op ons af komt te filteren en in te kleuren ten gunste van persoonlijke opvat-
tingen. Wat dat betreft is de menselijke geest moeilijk te sturen.
Het is mijn stellige overtuiging dat een objectieve houding, ook in het beschrijven 
van opinievorming die tegengesteld is aan de eigen overtuiging, de enige manier 
is om het gesprek verder te brengen. Een gesprek komt niet op gang als de positie 
van de ander geen recht wordt gedaan. Bovendien is het een christenplicht om de 
waarheid hoog te houden.

Het doel van deze studie is echter niet een persoonlijk debat met de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing. Het gaat om de opinievorming zoals 
deze in reformatorische kerken wordt aangetroffen. Het tegelijkertijd waarnemer 
als deelnemer zijn, legt de eis op de auteur om deze posities te scheiden en zo zuiver 
te houden. Dit kan door als een waarnemer op afstand te functioneren.

Na het vastleggen van de opinievorming volgt steeds een evaluatie waarin we signa-
leren welke punten in de opinievorming opvallend zijn. In het slothoofdstuk worden 
de evaluaties in verband gebracht met de onderzoeksvraag en wordt deze vraag 
nader uitgewerkt. Daarin staan we stil bij het proces van bewustwording omtrent 
de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing en brengen dit in 
verband met culturele achtergronden. We zoeken ook naar typerende trekken in 
de opinievorming over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing 
en brengen dit in verband met het eigen karakter van de onderzochte kerken.
In het slothoofdstuk staan we ook stil bij de theologische thema’s die aan de orde 
komen in zowel de confrontatie van reformatorisch en evangelisch als reformatorisch 
en charismatisch. Dit leidt onder meer tot de vraag of de theologie gereformeerd 
blijft als er niet te verwaarlozen evangelische en charismatische invloeden zijn. 
Ook vragen we ons af welke ontwikkelingen te verwachten zijn rond de thema’s 
evangelisch en charismatisch.

7. Opbouw van het onderzoek
Het onderzoek begint met een historische inleiding (hoofdstuk 1) waarin de voor-
lopers van de opwekkingsbewegingen worden benoemd. Vervolgens bezien we in 
de twintigste eeuw de lijn van de pinksterbeweging, via gebedsgenezers naar de 
charismatische vernieuwing. Hierdoor wordt duidelijk wat de wortels zijn van de 
charismatische vernieuwing zoals deze in de eenentwintigste eeuw in reformatori-
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sche kerken zichtbaar wordt. We zien daarna de opkomst van een steeds duidelijker 
geprofileerde evangelische beweging, die haar weerslag krijgt in het kerkelijk leven, 
de zogeheten evangelicalisering van de kerken.

In hoofdstuk 2 bezien we de verhouding van de verschillende opwekkingsbewegin-
gen en de grote protestantse kerken, namelijk de Nederlandse Hervormde Kerk en 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. Strikt genomen valt dit onderwerp buiten 
de onderzoeksvraag, omdat deze betrekking heeft op de reformatorische kerken. 
Toch is het van belang om aandacht te vragen voor de grote protestantse kerken, 
en wel om de volgende redenen.
De charismatische vernieuwing werd in de eenentwintigste eeuw een intens dis-
cussiethema in verschillende reformatorische kerken. Daaraan was echter een 
langere periode voorafgegaan waarin de charismatische vernieuwing de aandacht 
trok binnen de grote protestantse kerken. Het leverde een diepgaande bezinning 
op, tot op het niveau van de landelijke synode. Elementen uit deze opinievor-
ming keerden later terug in de discussies in reformatorische kerken. Daar komt 
bij dat een bespreking in de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk ook 
de hervormd-gereformeerde kring raakte. Het kan ook haast niet anders of een 
synoderapport krijgt er ook aandacht, temeer daar het een thema betreft dat in de 
hervormd-gereformeerde kring ook van belang wordt geacht, namelijk de Heilige 
Geest en Zijn werk. De hervormd-gereformeerde predikant G. Boer reageerde op 
een positieve wijze op een synodaal geschrift over de pinksterbeweging.121

We zullen in het tweede hoofdstuk ook zien dat hoogleraren uit zowel de grote pro-
testantse als uit de reformatorische kerken een grote belangstelling toonden voor 
het onderwerp van Geestesgaven. Met name H. Berkhof en J. Veenhof fungeerden in 
later tijd in zekere zin als gidsfiguren voor opiniemakers in reformatorische kerken 
die open wilden staan voor de Geestesgaven. Twee hoogleraren uit reformatorische 
kerken, C. Graafland (1928-2004) en J.P. Versteeg (1938-1987), stelden zich daad-
werkelijk open voor thema’s uit de charismatische vernieuwing. De academische 
bezinning kwam op deze wijze als vanzelf in het kerkelijk leven terecht.
Er zijn dus zowel directe als indirecte verbindingslijnen tussen de charismatische 
vernieuwing en de grote protestantse kerken enerzijds en de charismatische ver-
nieuwing en de reformatorische kerken anderzijds. Dat kan ook nauwelijks anders 
in een netwerksamenleving waarin de communicatiemiddelen ervoor zorgen dat 
informatie breed wordt verspreid en algemeen toegankelijk is. De eerste fase van de 
charismatische vernieuwing ging grotendeels aan de reformatorische kerken voorbij. 
Zij namen in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw in allerlei opzicht een 
meer geïsoleerde positie in. Dit isolement is in de decennia daarna opengebroken, 
al voltrok zich dat in het ene kerkverband sneller dan in het andere.
Dit alles motiveert de aandacht voor de verhouding van de verschillende opwek-
kingsbewegingen en de grote protestantse kerken.
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Hoofdstuk 3 heeft een inventariserend karakter en laat zien hoe de verschillende 
opwekkingsbewegingen aandacht trokken in reformatorische kerken. Daardoor 
wordt duidelijk dat het onderwerp van de evangelische beweging en de charis-
matische vernieuwing steeds dichter bij deze kerken kwam te staan. Dit blijkt uit 
de hoeveelheid opinievorming die gestaag toenam en uit de inhoud van deze 
opinievorming. Het is in de jaren zeventig niet altijd helder of opiniemakers uit 
reformatorische kerken het hebben over de pinksterbeweging of de charismatische 
vernieuwing. Deze twee bewegingen lopen in de opinievorming nogal eens door 
elkaar heen, omdat er veel raakvlakken zijn in de thema’s die aan de orde komen. 
Verder spelen beide bewegingen zich nog af buiten de reformatorische kerken zelf, 
waardoor het onderscheid niet altijd helder wordt gezien.
Zowel in dit hoofdstuk als in het vervolg van het onderzoek hebben we de resultaten 
uitgesplitst per kerkverband. Het voordeel hiervan is dat per kerkverband duidelijk 
wordt hoe de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing verwerkt zijn. 
Op deze manier kunnen we ook de kerkverbanden onderling met elkaar vergelijken.
Een nadeel van deze aanpak is dat het niet helder zichtbaar wordt dat door de evan-
gelische beweging en de charismatische vernieuwing ook allerlei dwarsverbanden 
tussen kerken ontstonden. Zulke dwarsverbanden kunnen evangelische organisaties 
zijn, zoals de EO en de EH, met de conferenties die zij beleggen. Ook onafhankelijk 
opererende tijdschriften kunnen zulke verbindingen leggen, zoals Kontekstueel, met 
de jaarlijkse lezersdag, en Wapenveld. Op het terrein van evangelisatie en gemeente-
vernieuwing zijn er ook dwarsverbanden, bijvoorbeeld rond de Alpha-cursus en 
New Wine. Ook aan instellingen voor hoger en universitair onderwijs ontmoeten 
mensen elkaar die zich intensief bezighouden met de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing. We denken aan de VU en de CHE. In het onderzoek 
zelf zullen we op dergelijke dwarsverbanden wijzen.

In de hoofdstukken 4 t/m 8 richten we ons respectievelijk op de Gereformeerde 
Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
Daarbij kiezen we steeds voor dezelfde opbouw. We beginnen bij de opinievorming 
in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Dit is de fase dat de evange-
lische beweging opkomt en bezinning oproept binnen de reformatorische kerken. 
Naarmate het appel van de evangelische beweging krachtiger wordt en de weerklank 
onder kerkleden groter, groeit de behoefte aan bezinnend materiaal. Dat gebeurt 
overwegend in de jaren negentig. Daarom krijgt deze periode, het tijdsbestek waarin 
de evangelicalisering van de kerken een thema wordt, aparte aandacht. In de een-
entwintigste eeuw wordt de verhouding evangelisch en reformatorisch nog weer 
intenser beleefd. De evangelicalisering zet door. Dit gaat gepaard met een groeiende 
openheid voor de Geestesgaven. De charismatische vernieuwing krijgt weerklank 
in reformatorische kerken. Daarom wordt dit thema in aparte paragrafen belicht.
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De hoofdlijn van de jaren zeventig en tachtig, via de jaren negentig naar de eenen-
twintigste eeuw, met een aparte plaats voor de charismatische vernieuwing, vinden 
we vrij nauwkeurig terug in de Gereformeerde Bond (hoofdstuk 4), de Christelijke 
Gereformeerde Kerken (hoofdstuk 5) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
(hoofdstuk 7). Het laat zien dat de gebruikte indeling als vanzelf voortvloeit uit de 
ontwikkelingen binnen de kerken.122

In de Gereformeerde Gemeenten (hoofdstuk 6) zien we een wat andere ontwikke-
ling. De oorzaak is dat de evangelicalisering van de kerken nauwelijks vat heeft op 
het kerkverband als geheel. Dit geldt in nog sterkere mate voor de charismatische 
vernieuwing. Desondanks volgen opiniemakers in de Gereformeerde Gemeenten 
wel de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland en hebben ze er een antenne voor 
dat de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing wel weerklank 
heeft bij kerkleden.
De Nederlands Gereformeerde Kerken (hoofdstuk 8) nemen ook een iets andere 
positie in, omdat in de jaren zeventig en tachtig het toen nog jonge kerkverband 
vrijwel geen opinievorming voortbracht over de evangelische beweging. In de jaren 
negentig wordt dat anders. In de eenentwintigste eeuw trekt de evangelische bewe-
ging minder en de charismatische vernieuwing juist veel meer de aandacht. Het ligt 
daarom het meest voor de hand om bij de Nederlands Gereformeerde Kerken de 
opinievorming over de evangelische beweging samen te nemen om daarna over te 
gaan op de opinievorming over de charismatische vernieuwing.

Aan het einde van elk hoofdstuk staat een paragraaf waarin we de rode draad in de 
opinievorming in de desbetreffende kerk samenvatten en deze in verband brengen 
met het eigen karakter van dit kerkverband. We verwoorden daarin ook onze ver-
wachting hoe de evangelische beweging en charismatische vernieuwing een appel 
zal (blijven) doen op het kerkverband en welke bezinning dit van de kerk vraagt.

Als we de opinievorming over de charismatische vernieuwing nagaan, richten we 
ons daar op en niet zozeer op de exegetische en theologische argumentatie rond 
de doop met de Heilige Geest en de afzonderlijke Geestesgaven. Dit geldt ook voor 
het onderwerp van het bevrijdingspastoraat. Deze thema’s vragen een afzonderlijk 
onderzoek. Het gaat ons nu vooral om de reflectie op de charismatische vernieu-
wing, waarbinnen dergelijke onderwerpen een plaats krijgen.

In hoofdstuk 9 richten we ons opnieuw op de onderzoeksvraag en de thema’s die 
daarmee samenhangen. We nemen dus de opinievorming over de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing samen en plaatsen deze in sociologisch 
en theologisch perspectief. Op die manier gaan we een aantal thema’s na die in 
de opinievorming steeds terugkeren. De bespreking hiervan mondt uit in de vraag 
of de theologie gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen evangelische en 
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charismatische invloeden zijn. Daarna benoemen we welk vervolgonderzoek aan 
te bevelen is.

Ten slotte, de opinievorming over de evangelische beweging en de charismatische 
vernieuwing is een open boek. Sinds de start van het onderzoek in de zomer van 
2010 verscheen er voortdurend nieuw materiaal. Dit zal zo blijven gezien de actu-
aliteit van het onderwerp. Nieuw verschenen materiaal is steeds in het onderzoek 
verwerkt en wel tot de datum van 31 december 2017.
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- 1 -

Historische inleiding

1.1. Inleiding
Tien regels tekst staan er onder het kopje ‘opwekkingsbewegingen’ in het handboek 
van O.J. de Jong (1926-2013) over de Nederlandse kerkgeschiedenis, waarvan de 
derde druk in 1985 verscheen. Op de veertig bladzijden over de kerkgeschiedenis 
na de Tweede Wereldoorlog is dat niet veel. De Utrechtse kerkhistoricus, tot 1991 
verbonden aan de theologische faculteit, wijst op ‘uit Amerika gesteunde geloofs-
groepen’ die inspelen op een ‘verlangen naar individuele geborgenheid.’1 Haast in 
één adem noemt hij zowel de Jehovah’s Getuigen als de pinksterbeweging. In een 
slotzin noemt De Jong de hervormde synode die zich in 1959 en 1960 uitsprak over 
gebedsgenezing en de pinkstergroepen. Daarmee is het onderwerp afgerond en 
keert het in de rondgang door de kerkgeschiedenis van Nederland niet meer terug.
In zijn overzichtswerk De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 is zijn Leidse collega 
A.J. Rasker (1906-1990) een jaar later ook summier. In de paragraaf ‘verontrusting 
in de kerk’ wijst de hervormde hoogleraar op ‘succesvolle evangelisatiebewegingen’ 
als antwoord op het horizontalisme in delen van kerk en theologie.2 Rasker noemt 
in dit verband Youth for Christ en de Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
(CWN). Een nadere duiding van deze organisaties ontbreekt; een inschatting wat 
deze evangelisch getinte organisaties voor de kerk betekenen eveneens.3 Uit de 
paragraaf kan de lezer de conclusie trekken dat evangelische initiatieven hooguit 
aan de rand van het kerkelijk leven opereren.
De eerste drukken van deze standaardwerken verschenen in respectievelijk 1972 
en 1974. Blijkbaar trok het onderwerp van de evangelische beweging in die jaren 
nog niet zodanig de aandacht dat het een noemenswaardige plaats kreeg in de 
geschiedschrijving van de kerk in Nederland.

Veertig jaar later is het beeld anders. In 2005 verscheen het handboek Nederlandse 
religiegeschiedenis van J. van Eijnatten en F.A. van Lieburg. Onder het kopje ‘religieus 
maatwerk’ wijzen de Amsterdamse onderzoekers erop dat de evangelische beweging 
vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw sterk groeide. De ‘nieuwe evangelischen’, 
dit in onderscheid met de tamelijk geïsoleerde evangelische positie van voor die 
tijd, kregen hun aanwas vooral uit gereformeerde en hervormde kring. Daarnaast 
schoof het ‘gros’ van de gereformeerd vrijgemaakte achterban volgens het tweetal 
op van ‘kuyperiaans-gereformeerd naar gereformeerd-evangelicaal.’4

Een jaar later verscheen een nieuw handboek voor de Nederlandse kerkgeschiede-
nis, onder redactie van de christelijke gereformeerde hoogleraar H.J. Selderhuis. 



Ook in dit werk krijgt de evangelische beweging aandacht. Uit de beschrijving blijkt 
hoezeer deze beweging haar sporen trekt binnen de protestantse kerken. ‘Voor 
orthodoxe kerkleden in de grote protestantse kerken vormde de parakerkelijke 
evangelische beweging een belangrijke aanvulling op hun kerkelijk bestaan’, zo 
stellen G. Harinck en L.G.M. Winkeler.5

Met deze voorbeelden wordt duidelijk dat de geschiedschrijving in de eenen-
twintigste eeuw niet meer om de evangelische beweging heen kan. Evangelisch 
georiënteerde gelovigen en organisaties hebben een duidelijke plaats gekregen in 
verschillende Nederlandse kerken.
In dit hoofdstuk benoemen we eerst de wortels en de voorgeschiedenis van de 
evangelische beweging in Nederland. Vervolgens zien we hoe in de twintigste eeuw 
eerst de pinksterbeweging en vervolgens de charismatische vernieuwing zich een 
plaats verwierven in christelijk Nederland. Daarna volgde sinds de jaren zeventig 
de ontwikkeling van een herkenbare, ‘zelfbewuste evangelische beweging.’6 In het 
volgende hoofdstuk bezien we hoe de verschillende protestantse kerken in Neder-
land en de theologiebeoefening hun positie innamen ten opzichte van met name 
de pinksterbeweging, de charismatische vernieuwing en de evangelische beweging.

1.2. Voorlopers in de zestiende tot de negentiende eeuw
Onder onderzoekers bestaat overeenstemming dat we in Nederland vanaf het mid-
den van de jaren zestig van de twintigste eeuw kunnen spreken van een meer geor-
ganiseerde evangelische beweging.7 Inhoudelijk is het evangelische gedachtegoed 
echter niet nieuw. Al lange tijd was er in Nederland een voedingsbodem waarop 
de meer georganiseerde evangelische beweging kon groeien.8 Dit wordt duidelijk 
uit de vijf kernwoorden die godsdienstsocioloog H.C. Stoffels aan de evangelische 
beweging toeschrijft, namelijk orthodox-protestants, ervaringsgericht, opwekkings-
gezind, missionair en eschatologisch.9

De orthodox-protestantse inslag van de evangelische beweging betekent een verzet 
tegen de moderne theologie en een voortbouwen op de kernpunten van de Refor-
matie. Dit gebeurt met name doordat de evangelische beweging zich laat inspireren 
door het Engelse methodisme en de Amerikaanse opwekkingsbewegingen uit de 
achttiende eeuw. Deze bewegingen wilden in de wortel reformatorisch zijn. Dat-
zelfde geldt voor het Engelse puritanisme en de Nederlandse Nadere Reformatie 
uit de zeventiende en achttiende eeuw, met beide een accent op de persoonlijke 
bekering van de mens. De evangelische beweging in Nederland grijpt ook hierop 
terug, zij het minder uitdrukkelijk.

De genoemde stromingen staan ook in verband met het tweede markeringspunt dat 
Stoffels noemt, namelijk de gerichtheid op de persoonlijke ervaring. De zestiende 
eeuw was niet alleen de eeuw van de Reformatie, maar ook de eeuw waarin de van 
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oorsprong Italiaanse geestesstroming van de Renaissance zich verspreidde over 
Europa. Binnen deze geestesstroming kwam er meer aandacht voor het individu. 
Vragen rond het persoonlijk geloof kregen binnen de kerk meer aandacht dan 
voorheen in de Middeleeuwse theologie, waar het accent lag op de sacramenten 
als middelen om het heil mee te delen.10

Deze aandacht voor het individu treffen we in het bijzonder aan in de doperse bewe-
ging van de zestiende eeuw.11 Het accent op de vrije keuze van de mens, de doop 
door onderdompeling na persoonlijke geloofsbelijdenis en de heiligheid van de 
gemeente zijn elementen die nog altijd in de evangelische beweging te vinden zijn. 
Het doperse gedachtegoed kreeg een nieuwe impuls in de negentiende eeuw toen 
het baptisme vanuit de Angelsaksische wereld naar Nederland kwam.12 Historicus 
K. van de Zwaag spreekt in dit verband over een ‘dopers-evangelisch geloofstype’, 
waarmee hij bewegingen aanduidt ‘die de kerk de radicaliteit van een door de 
Geest vervuld leven voorhouden.’ Binnen dit type ontwikkelden zich ‘zeer uiteen-
lopende varianten.’13 Van der Zwaag rekent daartoe onafhankelijke pinksterkerken, 
de charismatische beweging in de gevestigde kerken, de evangelische beweging, 
baptistengemeenten en evangelisch georiënteerde groeperingen.
Ook binnen de internationale stroming van het gereformeerd piëtisme in met 
name de achttiende eeuw was er veel aandacht voor de persoonlijke vroomheid. 
Het Duitse piëtisme van bijvoorbeeld A.H. Francke (1663-1727) en Ph.J. Spener 
(1635-1705) trok zijn sporen in Nederland door middel van Nederlandse vertalin-
gen van hun werken.

Stoffels noemt als derde eigenschap dat de evangelische beweging opwekkingsgezind 
is. Dit betekent dat er een voortdurend verlangen is naar geestelijke herleving. Hier 
zien we de lijn naar de opwekkingsbewegingen in Engeland en de Verenigde Staten 
in de achttiende en negentiende eeuw. Onder de opwekkingspredikers noemen 
we de Engelse methodisten J. Wesley (1703-1791) en zijn broer Ch. Wesley (1707-
1788). Hun accent op de persoonlijke geloofskeuze en de heiliging van het leven 
vindt onder evangelischen nog altijd weerklank. Datzelfde geldt voor de prediking 
van de Engelse baptistenpredikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Deze zag zichzelf 
wel staan in de lijn van de puriteinen, van wie de prediking, anders dan die van 
Wesley, gereformeerd is.
Door Wesleys volgelingen werd diens leer van de heiliging verder uitgewerkt en 
verbonden aan de leer van de doop met de Heilige Geest. Een bekende volgeling 
was de Amerikaanse opwekkingsprediker Ch.G. Finney (1792-1875), wiens bood-
schap een belangrijke inspiratiebron is voor de pinksterbeweging.14

We noemen ook de negentiende-eeuwse Zuid-Afrikaanse opwekkingsprediker 
A. Murray (1828-1917).15 In Schotland was hij getuige van de opwekking waarbij 
W.C. Burns (1815-1868) betrokken was. Als theologiestudent in Utrecht kwam 
Murray in aanraking met het Réveil, waardoor hij ook werd beïnvloed. In de dom-
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stad beleefde Murray voor zichzelf een bewuste overgave aan Christus, die hij zijn 
wedergeboorte noemde. In Zuid-Afrika werd hij gezaghebbend predikant binnen 
de Nederduits Gereformeerde Kerk.16

Een opwekking in Zuid-Afrika en een genezing op het gebed in Engeland zorgden 
ervoor dat Murray veel heeft geschreven over de Heilige Geest, de heiligmaking en 
het gebed. Hij wekte door zijn boeken op om de vervulling met de Heilige Geest te 
ontvangen.17 Van de ruim 240 boeken die Murray schreef, werden er vele vertaald 
in het Nederlands.18

De evangelische beweging is ook missionair gericht, het vierde punt dat Stoffels 
noemt. Er is een sterke drang om het evangelie uit te dragen. Hiermee sluit de 
beweging aan bij de missionaire drang binnen het methodisme en de opwekkings-
bewegingen in de Angelsaksische wereld. Daarbij werd de naaste niet alleen gezien 
als een mens die op reis is naar de eeuwigheid, maar ook als een mens van vlees en 
bloed. Zelf preekte J. Wesley in het begin van de opwekking van 1739 onder arme 
fabrieksarbeiders. Met name onder hen verspreidde zich het methodisme snel.19

Ook de negentiende-eeuwse beweging van het Réveil had, met name in de tweede 
fase vanaf 1845, oog voor sociale noden.20 Deze fase wordt wel het maatschappelijke 
Réveil genoemd, met in Nederland als centrale persoon de hervormde predikant 
O.G. Heldring (1804-1876).21 De internationale beweging van het Réveil was in de 
eigen tijd een stimulans voor het oprichten van Evangelische Allianties in verschil-
lende Europese landen. Van 18 tot 27 augustus 1867 had in Amsterdam de vijfde 
vergadering plaats van de internationale Evangelical Alliance. De Nederlandse 
staatsman G. Groen van Prinsterer (1801-1876) was een van de hoofdsprekers.22

Gegrepen door de boodschap van het Réveil trok de voormalige doopsgezinde 
predikant J. de Liefde (1814-1869) zich het lot aan van de armen in de Jordaan. 
In 1855 richtte hij Vereniging Tot Heil des Volks op. De vereniging zette tal van 
liefdadigheidsprojecten op.23 Ruim tien jaar later stichtte hij in Amsterdam een 
Vrije Evangelische Gemeente.
Persoonlijke bekering enerzijds en praktische hulp aan de ontspoorde medemensen 
anderzijds zijn kenmerken van het in Engeland opgerichte Leger des Heils, dat in 
1887 een offensief in Nederland startte.24 De verkondiging van Jezus Christus in 
woord en daad stond daarbij in het middelpunt.

Als vijfde eigenschap van de evangelische beweging noemt Stoffels de eschatologische 
gerichtheid. De gedachte van een spoedig aanbreken van het Godsrijk was nadruk-
kelijk aanwezig in de doperse stroming ten tijde van de Reformatie. Het verlangen 
naar de komst van Gods Koninkrijk stempelde de verkondiging van verschillende 
opwekkingspredikers. De negentiende-eeuwse Amerikaanse evangelist D.L. Moody 
(1837-1899) predikte met kracht de komst van Christus om een duizendjarig vre-
derijk op aarde te stichten. Met deze boodschap trok hij tienduizenden Engelsen 
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en Amerikanen. Dat laatste gebeurde ook door de liederen die zijn compagnon 
I.D. Sankey (1840-1908) ten gehore bracht tijdens de evangelisatiecampagnes.25

Een sterke eindtijdverwachting is ook een kenmerk van de Vergadering van Gelovi-
gen, gesticht door de negentiende-eeuwse Engelse prediker J.N. Darby (1800-1882). 
Hij verbond deze verwachting met de opvatting dat de heilsgeschiedenis in zeven 
tijdperken (bedelingen) opgedeeld is, waarbij het laatste en aanstaande tijdperk het 
duizendjarig vrederijk is.26 De latere pinksterbeweging zou deze leer overnemen.27 
Rond 1851 ontstond in Nederland de eerste Vergadering van Gelovigen, zonder 
vaste ambtelijke structuren. De geestelijke inbreng van alle gelovigen was en is 
wezenlijk binnen de Vergadering.28

Uit het voorafgaande vormt zich een min of meer compleet beeld. De evangelische 
beweging heeft bij elk van haar kenmerkende eigenschappen, zoals Stoffels die 
benoemt, allerlei aanknopingspunten met stromingen binnen het protestantisme. 
Dit zorgt ervoor dat de evangelische beweging herkenning opriep binnen het pro-
testantisme in Nederland. Dit neemt niet weg dat de wijze waarop de evangelische 
beweging het geloof beleeft, verwoordt en praktiseert ook vragen en kritische reacties 
opriep, zoals we in het vervolg van het onderzoek zullen zien.

1.3. De twintigste en eenentwintigste eeuw
In de twintigste eeuw kregen de opwekkingsbewegingen een meer geprofileerde 
plaats binnen christelijk Nederland.29 Vanuit de negentiende eeuw zetten al bestaan-
de organisaties hun werk voort en waren in grote delen van het land gemeenten 
te vinden met een evangelische inslag. In 1907 werd in Utrecht de Nederlandse 
afdeling van de Evangelical Alliance opgericht, met als doel het organiseren van 
gebedsavonden en conferenties.30 Toch bleef het evangelische gedachtegoed in de 
marge van christelijk Nederland opereren en was het appel dat vanuit de beweging 
op de kerken uitging beperkt. Dat veranderde in de loop van de twintigste eeuw 
door verschillende evangelische invloeden die Nederland bereikten.
In het begin van de eeuw kwam de pinksterbeweging op; na de Tweede Wereldoor-
log werden allerlei evangelisatiebewegingen actief en trokken opwekkingspredikers 
en gebedsgenezers veel aandacht. De tweede helft van de jaren vijftig zijn de jaren 
waarin de charismatische vernieuwing opkwam. Vanaf de jaren zeventig kreeg de 
evangelische beweging een herkenbaar gezicht door grotere organisaties die acti-
viteiten bundelden en zo de evangelische beweging een herkenbaar profiel gaven. 
Vanaf de jaren negentig ten slotte voltrok zich een proces dat aangeduid wordt als 
de evangelicalisering van de kerken.
In het vervolg van deze paragraaf volgen we deze lijn door de twintigste eeuw. Daarna 
maken we enkele opmerkingen over de context waarbinnen de verschillende evan-
gelische bewegingen tot bloei konden komen. Vervolgens noemen we de migran-
tenkerken, waar veel pinksterchristenen in grote steden toe behoren. De reacties 
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vanuit de grote protestantse kerken komen in volgende paragrafen aan de orde.

1.3.1. Pinksterbeweging
In het begin van de twintigste eeuw begon de pinksterbeweging aandacht te vragen 
voor het werk en de gaven van de Heilige Geest. De beweging ontstond in 1906 
in het Amerikaanse Los Angeles onder leiding van de voorganger W.J. Seymour 
(1870-1922).31 De ervaring van de doop met de Heilige Geest ging gepaard met 
Geestesgaven als het spreken in tongen, gebedsgenezing en profetie.
Reeds een jaar later introduceerde het echtpaar G.R. Polman (1868-1932) en 
W.J.M. Polman-Blekkink (1878-1961) het gedachtegoed van de pinksterbeweging 
in Nederland. Zij worden daarom gezien als de stichters van de Nederlandse pink-
sterbeweging.32

Polman had niet de vorming van een kerk los van de bestaande kerken op het oog. 
Het was zijn ideaal om de bestaande kerken door de kracht van de Geest nieuw leven 
in te blazen. De afwijzing door de kerken van de doop met de Heilige Geest en de 
daarbij behorende Geestesgaven had als gevolg dat de beweging zich ontwikkelde 
richting een aantal vrije pinksterkerken.

1.3.2. Gebedsgenezers
Het zou nog een halve eeuw duren voordat de pinksterbeweging in Nederland een 
nieuwe doorbraak doormaakte en zo een factor van betekenis werd ten opzichte van 
de gevestigde kerken. Dat gebeurde in de jaren vijftig door grote evangelisatie- en 
genezingscampagnes. Volgens de pinkstertheologen C. en P.N. van der Laan waren 
de jaren vijftig de ‘gouden jaren van de geloofsgenezers wereldwijd’ en vormde 
Nederland daarop geen uitzondering.33

Een eerste genezingscampagne van de Indiase evangelist L. Jeeveratnam (1892-
1960) in januari 1950 eindigde in een arrestatie en uitzetting door de politie, die 
gealarmeerd was door sensationele publicaties.
Grotere bekendheid kregen de herhaalde campagnes van H. Zaiss (1889-1958) en de 
Amerikaan Th.L. Osborn (1923-2013). Zaiss was een Duitse fabrikant van scheermes-
jes, die in de Tweede Wereldoorlog een roeping voelde om te evangeliseren.34 Zijn 
werk kreeg in Nederland bekendheid door evangelist F.A. Stroethoff (1897-1982), 
directeur van het crisiscentrum Tot Heil des Volks in Amsterdam en redacteur van 
het maandblad De Oogst, dat aan het centrum verbonden was. Stroethoff bezocht de 
samenkomsten van Zaiss in Wuppertal en schreef erover in De Oogst. In het najaar 
van 1952 lukte het hem om Zaiss naar Nederland te halen. Hij sprak een week 
lang dagelijks in een aantal steden. In juli 1953 bezocht hij opnieuw Nederland en 
hield op drie achtereenvolgende dagen toespraken in de Grote of Sint-Bavokerk 
in Haarlem. Enkele maanden later, in oktober, was hij op vier dagen aanwezig in 
de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam. In totaal bezochten bijna 15.000 mensen 
deze laatste samenkomsten.
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Osborn hield in de nazomer van 1958 campagnes in Den Haag en Groningen.35 
Het bezoekersaantal op het Haagse Malieveld liep op tot boven de 100.000. Talloze 
leden van kerken bezochten de campagnes of namen er op zijn minst via de media 
kennis van. Gebedsgenezingen riepen vragen op naar de inhoud van de pinkster-
boodschap.36 Als gevolg van het optreden ontstonden diverse pinkstergemeenten, 
zoals het verband van de Morgenstondgemeenten en de Bereagemeenten.37

Tijdens de campagnes van Osborn trad J. Maasbach (1918-1997) op als tolk. Maas-
bach leidde nadien zelf door het hele land gebedsgenezingscampagnes. In 1958 
richtte hij de Volle Evangelie Zending op, een organisatie die in meer dan vijftig 
talen evangelisatielectuur verspreidt.38

In Nederland droeg K. Hoekendijk (1904-1987), in 1953 op het gebed genezen van 
een gevaarlijke hartziekte, actief de boodschap van goddelijke genezing uit.39 Hij 
deed dat door spreekbeurten, cursussen en de uitgave van het maandblad Levend 
Water, dat later Stromen van Kracht heette.40

Zowel hij als zijn vrouw schreef een aantal boeken die onder meer door het Lek-
tuurfonds Stromen van Kracht werden verspreid.41 Hoekendijk haalde, aldus C. en 
P.N. van der Laan, de toenmalige pinksterbeweging uit haar isolement, waardoor 
er binnen de historische kerken belangstelling voor de pinksterboodschap kwam.42

Hoekendijk had bij de oprichting van Stromen van Kracht ook een duidelijk oecu-
menisch doel. In 1954 schreef hij: ‘Wij wensen nadrukkelijk vast te stellen geen 
voornemens te koesteren een nieuwe secte of groep te formeren, het is een poging 
tot een interkerkelijk réveil waarin iedere gelovige christen van elke richting een 
plaats kan vinden om dit licht uit te dragen in zijn eigen kerk.’43 Zowel vanuit de 
pinksterkerken als de protestantse kerken was er echter weinig bereidheid de dia-
loog met hem aan te gaan.

1.3.3. Charismatische vernieuwing
In de jaren van het optreden van gebedsgenezers begon de hervormde predikant 
W.W. Verhoef in 1957 met de uitgave van het charismatische maandblad Vuur. 
Daarin vroeg hij aandacht voor de gaven van de Heilige Geest. Zelf was Verhoef, 
toen hij theologiestudent in Utrecht was, via het werk van de evangelisatiebeweging 
Youth for Christ in aanraking gekomen met cursussen van de Canadese evangelist 
B.G. Leonard (1906-2000).44 Cursisten werden aangemoedigd om actief met de 
Geestesgaven aan de slag te gaan. Anderen die deze cursussen volgden, waren de 
al genoemde K. Hoekendijk en Verhoefs medestudent A.H. van den Heuvel, die 
later secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk werd.45

Toen de beweging Stromen van Kracht van Hoekendijk overging tot het dopen van 
volwassenen, namen Verhoef en Van den Heuvel er afstand van. Het jaar daarna gaf 
Verhoef Vuur uit, om zo het charismatische gedachtegoed uit te dragen.
Verhoef haakte met het periodiek in op het internationale verschijnsel van toenade-
ring tussen de pinkstertheologie en de gevestigde kerken. Daarbij had hij een brede 
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blik. Dat blijkt uit de ondertitel van Vuur die in 1961 veranderde in Oecumenisch 
maandblad voor opwekking. Verschillende hervormde en gereformeerde predikan-
ten traden toe tot de redactie van het periodiek. Onder hen waren de hervormde 
A.H. van den Heuvel, later secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, 
W. Glashouwer, die later aan de wieg stond van de EO, en de gereformeerde J. Bonda 
(1918-1997). Ook uit de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk 
en pinksterkerken traden redactieleden toe. Het aantal abonnees van het blad 
zou stijgen tot een maximum van ruim tienduizend.46 Kennelijk kon de beweging 
rekenen op een brede belangstelling.
Mede door het vurige optreden van Verhoef groeide binnen een deel van de 
gevestigde kerken de overtuiging dat de Geestesgaven meer aandacht verdienden 
in kerk en theologie. In 1972 werden de krachten gebundeld in de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (CWN). De nationale conventies van de werkgemeen-
schap trokken vele belangstellenden, voornamelijk uit hervormde en gereformeerde 
kringen.47

De vertegenwoordigers van de charismatische vernieuwing wilden hun plaats in 
de gevestigde kerken innemen en deze kerken bevruchten met het charismatische 
gedachtegoed. Ook stelde de charismatische vernieuwing zich positiever op dan de 
pinksterbeweging tegenover de dogmatiek. Ze besefte, aldus de Kamper hoogleraar 
K. Runia, dat ‘goede hermeneutiek en exegese onmisbaar zijn.’48

De charismatische vernieuwing raakte niet alleen de protestantse kerken. Ook vanuit 
de Rooms-Katholieke Kerk bleek er vanaf het begin van de jaren zestig belangstel-
ling voor te zijn. De charismatische vernieuwing kreeg zodoende een oecumenisch 
karakter.49 Dit brede karakter blijkt uit het Bulletin voor Charismatische Theologie van 
de CWN. Het verenigt allerlei theologische stromingen in zich vanuit de gemeen-
schappelijke overtuiging dat de Geestesgaven vruchtbaar gemaakt kunnen worden 
voor kerk en theologie.50

Ook de serie boeken Nieuw Leven weerspiegelt het oecumenische karakter van de 
charismatische vernieuwing. Vanaf 1974 verschenen in hoog tempo zeventien boe-
ken in deze reeks waarin de charismatische vernieuwing werd gestimuleerd. Nieuw 
Leven bestond uit boeken van Nederlandse theologen als K.J. Kraan (1912-1982) en 
K. Hoekendijk, maar ook uit vertalingen van publicaties van internationaal bekende 
charismatische theologen als M. Harper (1931-2010), D.J. Bennett (1917-1991) 
en S. Grossmann.51 De meeste auteurs kwamen uit protestantse kerken, maar ook 
vanuit rooms-katholieke hoek verschenen enkele delen in de serie.52

Het duo dat de redactie voerde, de hervormde W.C. van Dam (1926-1994) en de 
rooms-katholieke E. Arons, weerspiegelde eveneens het oecumenische karakter 
van de reeks. ‘De charismatische vernieuwing is een gebeuren dat door alle kerken 
heengaat’, zo voerde het tweetal als motief aan.53

De charismatische vernieuwing vond niet alleen weerklank op het gebied van de 
theologie. Ook op het grondvlak van de kerken bleek ze aantrekkingskracht uit te 
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oefenen. Dat bleek uit de nationale charismatische conventies die de CWN vanaf 
1976 organiseerde.54 De eerste trok zo’n 450 bezoekers, voor het grootste deel niet-
theologen, de tweede al 700.55

1.3.4. Andere opwekkingspredikers
De genezingswonderen van pinksterevangelisten sorteerden effect onder christe-
nen in Nederland. Dat geldt ook voor de appelerende opwekkingsprediking van 
de Amerikaanse evangelist W.F. (Billy) Graham (1918-2018).56 Graham had gere-
formeerde wortels, maar werd in 1939 predikant binnen het kerkverband van de 
Zuidelijke Baptisten. Als evangelist voor Youth for Christ bezocht hij in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog tal van landen. In 1946 kwam hij in die hoedanigheid 
voor het eerst in Nederland. Namens de door hemzelf opgerichte Billy Graham 
Evangelistic Association sprak hij in meer dan 185 landen.
In 1954 en 1955 hield Graham toespraken in Amsterdam en Rotterdam. Hij sprak 
er tot zo’n 45.000 mensen in het Olympisch Stadion en 60.000 in het Feijenoord 
Stadion. De gereformeerde predikant T.B. van Houten (1913-1989) leidde het boek 
in dat deze toespraken bevatte.57 De hervormde predikant J.J. Buskes (1899-1980) 
uit Amsterdam stond in 1954 aan het hoofd van het organiserende comité voor de 
bijeenkomst met Graham. Tienduizenden bezochten de samenkomsten. Lange tijd 
werd erover gesproken, boek na boek werd in het Nederlands vertaald.58

Graham wilde zijn hoorders overtuigen dat ze zich moesten bekeren van hun zon-
den en een geloofskeuze maken voor Christus. Zijn prediking stond zo in het lijn 
van het methodisme. Vanuit reformatorische hoek klonken rond zijn optredens 
juist bedenkingen tegen deze boodschap. Zo vond de hervormd-gereformeerde 
predikant P.A.A. Klusener (1903-1982), die een optreden van Graham in Amster-
dam bijwoonde, ‘bij alle instemming’ het slot van de boodschap, met de oproep 
een beslissing te nemen voor Jezus ‘te methodistisch.’59

In Nederland waren al langere tijd onafhankelijke opwekkingspredikers actief 
die in de loop van hun langdurige bediening vele mensen bereikten. We noemen 
hier de evangelisten Joh. de Heer (1866-1961)60, C. ten Boom (1892-1983)61, J. Kits 
(1902-1986)62, S. Wilson (1911-1986)63, A. Ramaker (1912-2009)64 en H. Binnen-
dijk.65 Corrie ten Boom staat te boek als een ‘evangelische kerkmoeder’, die ‘een 
gezaghebbende ‘tante-rol’ vervult voor de ontluikende evangelische beweging.’66 
Wilson maakte deel uit van Youth for Christ en geldt als ‘geestelijke vader, opvoeder 
en motivator’ van diverse sleutelfiguren in de evangelische beweging.67 Binnendijk 
werkte bijna een kwart eeuw bij de EO en hield een aantal maal een toespraak tijdens 
de EO-Jongerendag. Hij gold als de ‘evangelist van de EO’68, maar uitte zich op 
latere leeftijd kritisch richting de evangelische beweging.69 Kits en Ramaker lieten 
zich inspireren door de boodschap van Johannes de Heer.
De Heer zelf was en bleef lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, al voelde hij 
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zich theologisch verwant met het methodisme. Hij was de geestelijke vader van de 
Maranatha-beweging, waarin door toespraken, boeken, brochures en het tijdschrift 
Het Zoeklicht steeds de boodschap klonk dat Jezus spoedig terugkomt en dat daarom 
bekering nu nodig is. In de jaren dertig bereikte Het Zoeklicht, waarvan in 1919 het 
eerste nummer verscheen, een oplage van 30.000. Een langduriger, breder en meer 
geleidelijker doorwerking van zijn gedachtegoed had plaats door de gezangenbun-
del die De Heer uitgaf en die geënt was op de liederen van Sankey en Moody. Meer 
dan een miljoen exemplaren van de bundel zagen het licht. Zijn liederen werden 
ook in bevindelijk-gereformeerde kringen gezongen.70

Kits behoorde tot de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) en bracht als 
rondtrekkend evangelist vanaf 1928 eenzelfde boodschap als Johannes de Heer. Door 
een uitgebreid netwerk van contacten had hij, samen met zijn zoon J.H. Kits71, een 
belangrijk aandeel in de introductie van verschillende evangelisatiebewegingen in 
Nederland, zoals de Navigators en Campus Crusade for Christ (het latere Agapè).72 
Zoon Kits was gedurende ongeveer veertig jaar nauw betrokken bij Agapè.
Een dochter van J. Kits trouwde met G.A. Brucks (1926-2006), de latere Europees 
leider van Youth for Christ. Daarnaast stond Kits in de jaren zestig en zeventig 
met anderen aan de wieg van de Evangelische Bijbelscholen en de EO. Het door 
hem opgerichte conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn met de Brandpunt 
Bijbelschool kreeg een spilfunctie in het leggen van contacten tussen evangelisch 
georiënteerde christenen.
Evangelist Albert Ramaker, alsmede zijn zoon O. Ramaker (1938-2017)73, had even-
eens een aandeel in de verspreiding van de opwekkingsboodschap in Nederland. 
Hij werd docent aan de Brandpunt Bijbelschool en de Evangelische Bijbelscholen 
in Doorn.74 In de jaren vijftig was Ramaker sr. intensief betrokken bij de nazorg van 
de bijeenkomsten van Billy Graham. Van het landelijk bestuur van Youth for Christ 
Nederland was hij een aantal jaren voorzitter. Zijn zoon was actief voor Agapè.

1.3.5. Evangelisatiebewegingen
Vanuit de Verenigde Staten dienden zich na de Tweede Wereldoorlog niet alleen 
sprekers met een evangelische boodschap aan. Ook Amerikaanse evangelische 
organisaties konden in Nederland en andere landen in West-Europa op sympathie 
rekenen. Over het algemeen stond Amerika in deze tijd symbool voor eigentijds en 
vooruitstrevend. Dat gaf een aantrekkingskracht, zowel in de maatschappij als in de 
kerken.75 In Nederland werden er diverse afdelingen opgericht van Amerikaanse 
organisaties die zich richtten op het evangelisatiewerk, in het bijzonder onder jon-
geren. Dat begon in 1946 met de oprichting van de Nederlandse tak van Youth for 
Christ, in 1953 gevolgd door de Navigators. In 1963 startte Operatie Mobilisatie in 
Nederland, in 1969 Campus Crusade for Christ (het latere Agapè), weer vier jaar 
later Jeugd met een Opdracht.76 Deze organisaties vonden in Nederland weerklank 
omdat er volgens Klaver in het Nederlandse protestantisme al een ‘evangelicale 
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onderstroom aanwezig’ was.77 Al deze organisaties deden een appel om zich in te 
zetten voor Gods Koninkrijk.
Populaire activiteiten van Youth for Christ waren grootscheepse jeugdcampagnes, 
de zogeheten rallies, en de koffiebar. Deze bevorderden volgens onderzoekers een 
‘bewustzijn van een eigen evangelische identiteit.’78 Door allerlei dwarsverbanden 
ontstond er een evangelisch netwerk waar een stimulans van uitging om evangelisatie 
te bedrijven en om in de levensstijl het evangelie te laten zien.
Een gevolg van dit alles was dat evangelische organisaties zelfs een voorsprong kre-
gen op officiële kerkelijke jeugdbewegingen en een ‘belangrijk kanaal’ vormden 
voor evangelische beïnvloeding van reformatorische kerken in Nederland.79 Met 
name onder jongeren uit de Gereformeerde Kerken vond de evangelische beweging 
weerklank. Dat werd merkbaar aan de theologische opleidingen in Amsterdam 
en Kampen. Zo werd aan de VU in 1977 het Evangelische Studenten in de Theo-
logie Overleg (ESTO) opgericht. Dit overleg had als een van zijn doelstellingen 
het ‘stimuleren van een bijbelgetrouwe theologie aan de faculteit.’80 Bestuurslid 
C. van der Kooi zou jaren later aan dezelfde faculteit de leerstoel Theologie van 
de charismatische vernieuwing bezetten.81 Tijdens zijn studententijd aan de VU 
liet Van der Kooi zich inspireren door Youth for Christ en Navigators. ‘Ik ben er in 
mijn theologisch denken tot op heden door gestempeld’, zo verklaarde hij later.82

Ook in de jaren zeventig zouden VU-studenten actief zijn in evangelisch jeugdwerk. 
P. Boomsma en A.J. Krol werkten beiden na hun studie voor Youth for Christ. Krol 
was jeugdevangelist in Haarlem en IJmond. In 1978 kwam hij in dienst van de 
interkerkelijke evangelisatiebeweging Agapè. Hij richtte zich meer en meer op het 
onderwerp gemeentegroei.83

Boomsma was van 1977 tot 1982 directeur van de Nederlandse tak van Youth for 
Christ.84 Van 1991 tot 1995 was hij voorzitter van de generale synode van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland, waarmee sympathie voor het evangelische geluid 
een plaats kreeg in de hoogste regionen van dit kerkverband. Volgens Boomsma 
worden evangelicals en reformatorischen ‘beiden rijker’ als ze elkaar beïnvloeden.85

De vrouw van de gereformeerde predikant F.H. Veenhuizen was op haar beurt actief 
in de jeugdevangelisatiebeweging Navigators. Haar man werd bij de oprichting 
van het Evangelisch Werkverband (EW) tweede voorzitter van deze organisatie die 
geestelijke vernieuwing nastreeft in de Protestantse Kerk in Nederland.86 Oprichter 
en voorzitter van het EW, de hervormde predikant J. Eschbach, werkte tien jaar 
voor Youth for Christ in zowel Nederland als Denemarken.87 Ook de predikant 
W.W. Verhoef, vanaf 1957 een motor achter de charismatische vernieuwing, was in 
zijn studententijd betrokken bij Youth for Christ.88

1.3.6. Evangelische integratie
Allerlei evangelische organisaties functioneerden lange tijd tamelijk los van elkaar. 
Ze hadden elk een eigen geschiedenis, een eigen kleur, elk ook hun eigen groeistui-

1. HISTORISCHE INLEIDING48 



pen en organisatorische problemen. Dat alles was niet bevorderlijk voor de vorming 
van een meer herkenbaar, evangelisch profiel.89

Daarnaast liepen er scheidslijnen binnen de opwekkingsbewegingen die niet gemak-
kelijk te overbruggen waren. De pinksterbeweging legde lange tijd nadruk op de leer 
van de doop met de Heilige Geest, met nauw daaraan verbonden Geestesgaven als 
tongentaal en profetie.90 Deze leer stuitte niet alleen binnen de traditionele kerken 
op weerstand, maar ook binnen delen van de opwekkingsbewegingen.
Ook de verhouding tussen de pinksterbeweging en de charismatische beweging 
was problematisch. We zagen reeds dat het opnieuw dopen van volgelingen ertoe 
leidde dat W.W. Verhoef, stuwende kracht achter de charismatische vernieuwing, 
zich losmaakte van de pinksterbeweging van K. Hoekendijk.
De plaats van de charismatische beweging binnen de opwekkingsbewegingen was 
ook een moeilijke. Volgens de synodaal gereformeerde onderzoeker R.A. van Kooij 
nam Verhoef een ‘open oecumenische houding’ in en stond de charismatische ver-
nieuwing ‘over het algemeen open voor moderne bijbelkritiek.’ Daarnaast besloot 
het bestuur van de Charismatische Werkgemeenschap in 1990 geen eigen standpunt 
in te nemen ten aanzien van praktiserende homofielen. Als oecumenische beweging 
wilde het bestuur het beleid van de verschillende kerken respecteren.91

We zagen dat evangelisten als Jan Kits en Albert Ramaker contacten legden met 
evangelische organisaties, maar dat gebeurde vooral op individuele basis. We kunnen 
daarom over de periode tot de jaren zeventig niet spreken van een meer herkenbare 
evangelische beweging in Nederland.
Ondertussen trokken vooral organisaties die zich toelegden op evangelisatie mede-
werkers aan uit allerlei kerken en groeperingen. Parakerkelijke evangelisatiebewe-
gingen als Youth for Christ en Jeugd met een Opdracht verbonden zich niet aan een 
kerk, maar wilden wel dienstbaar zijn aan de kerken in Nederland. Hierdoor werd 
een deel van het (toekomstige) kader in de traditionele kerken geestelijk (mede) 
gevormd binnen evangelische organisaties. Ook de Maranatha-beweging nam een 
interkerkelijke positie in. Persoonlijke ontmoetingen baanden eveneens de weg 
voor samenwerking, zowel binnen de evangelische beweging als tussen evangelische 
en reformatorische christenen.
Vanaf het einde van de jaren zestig is er een tendens van bundeling van krachten 
binnen de evangelische beweging waar te nemen. Deze heeft zodanige vormen 
aangenomen dat we kunnen spreken van een evangelische integratie. In de jaren 
tachtig werd dit versterkt door een ‘verrassende toenadering van de Nederlandse 
evangelicalen ten opzichte van de pentecostalen’, aldus pinkstertheoloog P.N. van 
der Laan.92

Een belangrijk markeringspunt voor de evangelische integratie was de oprichting 
in 1995 van het Evangelisch Werkverband.93 Hervormde en synodaal gereformeerde 
predikanten met een uitgesproken sympathie voor de evangelische beweging ston-
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den aan de wieg van deze organisatie.94 Het EW wil het evangelische gedachtegoed 
inbrengen in de kerken die later de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zouden 
vormen.95 Bewust zocht het werkverband ook verbindingen met meer behoudende 
geledingen binnen de PKN. Bezinnend materiaal werd bijvoorbeeld samengesteld 
in samenwerking met de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond.96

Verschillende factoren hebben deze evangelische integratie bevorderd. We noemen 
nu de oprichting van koepelorganisaties, samenwerking tijdens evangelisatieacties, 
publicaties, conferenties en de liedcultuur. In een slotparagraaf zien we hoe deze 
integratie werd bevorderd door een minder scherpe profilering van standpunten 
binnen evangelische kring, waardoor herkenning over en weer gemakkelijker werd.

1.3.6.1. Koepelorganisaties
De oprichting van drie grote evangelische koepelorganisaties betekende een impuls 
voor evangelische integratie. Als eerste werd in 1967 de EO opgericht.97 Christenen 
uit allerlei kerken en evangelische organisaties vonden elkaar in het brengen van 
programma’s via radio en televisie. De omroep had een heldere missie om door 
middel van de media het evangelie onder de aandacht van het Nederlandse volk 
te brengen. Een ander samenbindend doel was het bieden van tegenwicht tegen 
de secularisatie in Nederland.
Op 31 mei 1973 volgde in Utrecht de oprichting van de Evangelische Zendingsal-
liantie (EZA), bedoeld om initiatieven op het gebied van de zending te coördineren 
en bij te staan.98 De Evangelische Alliantie (EA), die in 1979 een doorstart maakte99, 
wilde als paraplu dienen voor allerlei evangelische organisaties. Per 1 juli 2013 
bundelden de EA en de EZA hun krachten door middel van een fusie.100 Per 21 mei 
2015 gingen de gefuseerde organisaties verder onder de naam MissieNederland.101

Inmiddels had de EO initiatieven genomen op het gebied van het hoger onderwijs. 
In 1977 ontstond de Evangelische Hogeschool (EH)102, twee jaar later werd deze 
uitgebreid met de Evangelische School voor Journalistiek (ESJ).
Twee van de drie oprichters van de EH werkten bij de EO, qua personele bezetting 
lag het instituut ‘vrijwel volledig in het verlengde van de EO’, concludeert onder-
zoeker R.T. van Mulligen.103

Van de oprichting van deze organisaties ging een samenbundelende werking uit. 
Daarnaast kreeg de evangelische beweging heldere aanspreekpunten. De onderlinge 
verbinding tussen evangelische organisaties was ook bevorderlijk voor het zelfbewust-
zijn van de beweging en de verdere doordenking van evangelische standpunten.104

1.3.6.2. Evangelisatieacties
Samenwerking tussen christenen wordt bevorderd door het gezamenlijk opzetten 
en uitvoeren van evangelisatieacties. Andersom gaat er van het evangelisatiewerk 
een stimulerende werking uit om de onderlinge verschillen tussen christenen niet te 
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benadrukken, maar juist te overbruggen. Wie meewerkt aan een evangelisatieactie 
wordt namelijk automatisch geconfronteerd met de secularisatie van Nederland. 
Volgens de hervormd-gereformeerde predikant L.W. Smelt wordt de bereidheid 
groter om als reformatorische en evangelische christenen ‘luisterend te leren over 
en weer’, naarmate er een ‘gezamenlijke verlegenheid groeit omtrent de vraag hoe 
we onze medelanders kunnen bereiken met het evangelie.’105

Door grootschalige (evangelisatie)acties van evangelische organisaties groeide de 
bereidheid tot samenwerking. We noemen de Mars voor Jezus die in 1987 in Lon-
den begon en sindsdien uitgroeide tot een wereldwijde gebeurtenis waar tot 2000 
vele miljoenen mensen bij betrokken waren. Tijdens de eerste mars in Nederland, 
gehouden op 23 mei 1992 in Amsterdam, liepen zo’n 15.000 mensen mee. Het 
jaar daarna was het aantal gegroeid tot 20.000. De organisatie lag aanvankelijk in 
handen van stichting Opwekking, met wortels in de pinksterbeweging. Later orga-
niseerde de EO de mars.
De bekendste evangelisatieacties zijn Project ’82 en Project 2000. De eerste was een 
initiatief van Agapè, dat toen Instituut voor Evangelisatie heette. Onder de titel Er 
is hoop werd in heel Nederland huis aan huis een evangelisatiemagazine verspreid.
Project 2000 voorzag in tal van evangelisatieactiviteiten onder de titel ‘Geloven in de 
toekomst.’106 Doel was om ‘door gezamenlijke actie de eenheid in Christus te laten 
zien.’ De kerngroep van het project bestond uit vertegenwoordigers van evangelische 
organisaties alsmede de hervormd-gereformeerde predikant C. van Andel en de 
christelijke gereformeerde predikant J. van Langevelde. Twee jaar later publiceerde 
de projectgroep een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document waarin 
een consensus wordt gezocht van wat evangelicalen wereldwijd geloven.107

Een samenbindend effect ging uit van de Alpha-cursus, een evangelisatiecursus uit 
de jaren negentig, afkomstig uit de Anglicaanse charismatisch getinte Holy Trinity 
Brompton-gemeente in Londen. N.G.P. Gumbel, als predikant verbonden aan deze 
gemeente, is de bedenker en drijvende kracht achter de cursus. Bij de introductie 
in Nederland, in april 1997, sprak Gumbel uit dat de cursus geschikt is voor elke 
kerkelijke denominatie.108 De praktijk bevestigt dat. De website van de cursus laat 
zien dat hij, al dan niet met aanpassingen, wordt gebruikt in zowel protestantse als 
rooms-katholieke gemeenten, in zowel pinksterkerken als hervormd-gereformeerde 
gemeenten.109 Zo stelde de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gerefor-
meerde Grondslag (IZB) zich van meet af aan achter de cursus op. Het cursusboek 
Een kwestie van leven verscheen met een aanbeveling van de hervormd-gereformeerde 
hoogleraar C. Graafland.110 IZB-directeur D.Ph.C. Looijen toonde zich verrast dat 
de cursus ‘door heel kerkelijk Nederland’ werd omarmd. ‘Het leek wel of men alle 
binnenkerkelijke problemen wilde afleggen en met een goed getuigenis naar buiten 
wilde treden’, zo schreef hij in het IZB-periodiek Transmissie.111

Een nieuwe bundeling van krachten ontstond naar aanleiding van het congres 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 51



‘De Boodschap en de Kloof’ dat de EO in 1997 ter gelegenheid van zijn dertigjarig 
bestaan organiseerde.112 Het hoofdthema van het congres, de ‘communicatie van 
het Evangelie in een postmoderne tijd’, werd vanuit reformatorische en evangelische 
hoek belicht. Op het congres volgden besprekingen tussen vertegenwoordigers van 
de EO en de EA, het zogeheten Belmont-beraad.113 Dit resulteerde op 17 en 18 
februari 2000 in het congres: ‘Uitgedaagd door de Kloof.’114 Tijdens het congres 
benoemde de hervormde evangelist C.M. van Loon ‘eenheid in verscheidenheid’ 
een speerpunt om de kloof tussen christenen en hun omgeving te overbruggen.115

In het officiële Belmont-document wordt als eerste doel genoemd ‘bezinning op 
de vraag hoe de ‘reformatorische-evangelische’ beweging beter kan bijdragen aan 
de opbouw van het koninkrijk van God in Nederland.’116 Volgens het beraad heeft 
een ‘toenemend oecumenisch besef’ in Nederland al een ‘totaal andere situatie’ 
doen ontstaan dan die in de tijd van de verzuiling.117

1.3.6.3. Publicaties
Biedt de EO een kanaal om via radio en televisie het evangelische gedachtegoed 
uit te dragen, gedrukte media en naderhand internet geven die gelegenheid ook 
ruimschoots. Allerlei evangelische en charismatische magazines zagen in de loop 
van de jaren het licht, zoals het vrouwenmagazine Eva van de EO, het maandblad 
Reveil, de evangelische maandkrant Uitdaging, alsmede de meer charismatische perio-
dieken Charisma en Opwekking Magazine. Via internet zijn er talloze mogelijkheden 
om kennis te maken met evangelische organisaties.
Daarnaast ontstond een netwerk van evangelische uitgeverijen zoals Gideon, 
Medema, Moria en Novapres. Ook vanouds reformatorische uitgeverijen als Groen 
en Kok begaven zich op de evangelische markt. Door al deze activiteiten zagen vele 
tientallen evangelische en meer charismatische boeken het licht.
Ook stimuleerden deze uitgevers met hun uitgaven andere evangelische initiatie-
ven. Zo publiceerde uitgeverij Gideon het cursusboek van de charismatisch getinte 
Alpha-cursus, gaf boeken uit van Chr.A. Schwarz van het Duitse Instituut voor 
natuurlijke gemeenteontwikkeling en van W. (Bill) Hybels van de Amerikaanse 
Willow Creek-gemeente. Uitgeverij Medema bracht boeken op de markt van Rick 
Warren, voorganger van de snelgroeiende Saddleback Church en motor achter het 
concept Doelgerichte Gemeente.

1.3.6.4. Conferenties
Een stimulans tot samenwerking gaat uit van de vele conferenties en andere samen-
komsten die evangelische organisaties beleggen. We noemen hier met name de 
grootste twee, namelijk de pinksterconferentie van stichting Opwekking en de 
EO-Jongerendag.
Sinds 1971 houdt de stichting Opwekking haar conferenties, bekend onder de 
naam ‘pinksterconferentie.’118 Tien jaar eerder richtten de echtparen Ben en Wiesje 
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Hoekendijk alsmede Peter en Else Vlug stichting Opwekking op, met als doel ‘zielen 
winnen daar waar de zondaars zijn.’119 Met name Ben en Peter bleven tientallen 
jaren het gezicht van de stichting bepalen.120

Ben Hoekendijk was een zoon van de al genoemde K. Hoekendijk, terwijl Else 
Vlug-Hoekendijk een dochter van hem was. Daarmee nam de familie Hoekendijk 
een spilfunctie in de naoorlogse pinksterbeweging in. Door zijn inzet en netwerk 
van contacten nam Peter Vlug een brugfunctie in tussen de pinksterbeweging en 
de evangelische beweging, alsmede tussen de evangelische beweging en de tradi-
tionele kerken. Hij was onder meer bestuurlijk betrokken bij de EO, de EA en de 
Evangelische Zendingsalliantie. Ook was hij coördinator van de Mars voor Jezus en 
bestuursvoorzitter bij uitgeverij Gideon. In 1994 constateerde Vlug dat de ‘laatste 
jaren veel veranderd is in het denken van evangelisch Nederland.’ Hij noemt in het 
bijzonder de toegenomen openheid, samenwerking en het onderlinge respect.121

De eerste pinksterconferentie trok 250 bezoekers, inmiddels ligt dit aantal 
ruimschoots boven de 60.000 mensen uit allerlei kerken.122 Volgens onderzoeker 
M. Klaver speelt deze conferentie een ‘belangrijke rol in het samenbrengen van 
gelovigen uit verschillende gemeenten en groeperingen.’123

De EO-Jongerendag heeft plaats sinds 1975. Na een record van ruim 50.000 bezoe-
kers in 1999 is dit aantal geleidelijk gedaald tot zo’n 20.000 in 2017. Een aanzienlijk 
deel van hen komt uit de reformatorische kerken. De Amsterdamse godsdienstso-
cioloog Stoffels zei ter gelegenheid van de veertigste EO-Jongerendag in juni 2014, 
dat de dag in de loop der tijd spectaculair veranderd is.124 Stoffels sprak over een 
verandering van een ‘traditioneel en bescheiden gereformeerd evenement in een 
multisensationeel evangelisch spektakel.’
Naast deze grote conferenties bevorderen ook de conferenties van nieuwere stich-
tingen als Heart Cry en Jijdaar!125 de samenwerking tussen evangelisch en refor-
matorisch. De stichtingen, die zich vooral op de reformatorische kerken richten, 
nodigen sprekers uit beide richtingen uit. Beide initiatieven trekken forse aantallen 
belangstellenden, met name jongeren.

1.3.6.5. Liedcultuur
Ten slotte noemen we de liedcultuur als een katalysator voor de evangelische inte-
gratie. We noemen hier vooral de opwekkingsliederen. De basis voor deze bundel 
ligt in de One Way Day’s, jeugdbijeenkomsten die stichting Opwekking sinds 1972 
hield. Drie jaar later nam Wiesje Hoekendijk het initiatief om een gelegenheids-
koor samen te stellen dat ‘nieuw gecomponeerde, vlotte liederen’ met moderne 
begeleiding zong.126 Jaarlijks kwamen er liederen bij, de zogeheten opwekkingslie-
deren. Het aantal groeide uit tot 758 in 2013. De liederen verdrongen traditionele 
zangbundels als die van Johannes de Heer en worden inmiddels breed gebruikt in 
zowel de evangelische beweging als in reformatorische kringen.127

Ook het fenomeen gospelmuziek stimuleerde een gevoel van eenheid, waardoor 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 53



oudere scheidslijnen werden overbrugd. De concerten van gospelbands tijdens de 
EO-Jongerendag blijken het meest populaire deel van de dag te zijn. Een nieuw 
fenomeen zijn de bijeenkomsten voor praise en worship. Hier wordt muziek gemaakt 
en worden liederen gezongen met het doel om God te prijzen en te aanbidden. 
Ook deze bijeenkomsten trekken tal van jongeren uit uiteenlopende tradities en 
werken mee aan het overbruggen van de verschillen tussen deze tradities.128

1.3.6.6. Afzwakken van verschillen
Samenwerking binnen parakerkelijke organisaties, het samen evangeliseren, onder-
linge ontmoetingen tijdens conferenties, het samen zingen van opwekkingsliederen 
of van aanbiddingsliederen bevorderden elk op zijn eigen manier het vervagen van 
grenzen tussen de verschillende stromingen binnen de evangelische beweging en 
tussen evangelischen en reformatorischen. De uitdrukking ‘oecumene van het hart’, 
afkomstig van EO-voorzitter A. van der Veer, past hier uitstekend bij.129 Onderzoeker 
R.T. van Mullligen ziet de term als een middel om hervormden, gereformeerden en 
evangelischen te ‘verenigen rondom wat men vond dat het hart van het Evangelie 
was: Gods liefde voor de mens en het daaruit voortvloeiende offer van Christus, 
bedoeld om de mensheid te redden.’130

Een dergelijke oecumene komt gemakkelijker tot stand als inhoudelijke verschil-
len worden afgezwakt. Dat laatste zien we ook gebeuren. Zo heeft de charismati-
sche vernieuwing veel betekend voor de acceptatie van de pinksterboodschap in 
de traditionele kerken. Dit heeft te maken met de ‘voortdurende theologische 
verantwoording’ die de charismatische beweging gaf van haar boodschap en haar 
religieuze ervaring.131

Deze theologische doordenking werkte stimulerend voor de pinksterbeweging zelf 
die, zij het eerst aarzelend, ook betrokken raakte bij de charismatische vernieuwing. 
De oude huiver voor theologiebeoefening in de pinksterbeweging maakte stap voor 
stap plaats voor een meer open houding. Dit leidde ook tot een kritische doorden-
king van de pinkstertheologie zelf. Minder nadruk kwam te liggen op de bijzondere 
ervaring van de doop met de Heilige Geest als een tweede zegen na de bekering. 
Het accent van de pinksterkerken op tongentaal werd binnen de charismatische 
vernieuwing afgezwakt.132 Volgens de pinkstertheoloog C. van der Laan is deze 
‘nieuwe benadering’ van de Geestesdoop een verklaring dat de pinksterboodschap 
‘gemakkelijker kan integreren in de klassieke kerken.’133

Andersom groeide binnen de evangelische beweging de belangstelling voor de 
Geestesgaven. Dit blijkt uit de conferenties die de EA in 1987 en 1988 organiseerde 
over de Geest en geestelijke gaven. Ook vertegenwoordigers van de pinksterbeweging 
waren uitgenodigd om een lezing te houden. P.N. van der Laan trekt de conclusie 
dat ‘de meerderheid’ van de evangelischen in Nederland ‘de belangrijke bijdrage 
van de pinksterbeweging’ wilde erkennen.134

Het afzwakken van leerstellige verschillen werd versterkt door het postmoderne 
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denken dat in de tweede helft van de twintigste eeuw opkwam. De evangelische 
opiniemaker W.J. Ouweneel ziet een ‘geweldige dynamiek’ in het ‘hele leerstellige 
spectrum.’ Evangelische organisaties leggen volgens hem minder accent op het eigen 
gelijk en meer op geloofsdiscussie en vooral op geloofservaring en geestelijke groei. 
Ouweneel is daar van harte mee ingenomen. De uitdrukking ‘oecumene van het 
hart’ noemt hij een ‘postmoderne uitspraak, maar dan wel van de beste soort!’135

1.3.7. Evangelicalisering van de kerken
‘Al met al stond er dus een reformatorisch-evangelische beweging die zich een 
stabiele plek leek te hebben verworven in een niet-christelijk Nederland.’ Deze 
conclusie trekt R.T. van Mulligen over het begin van de jaren negentig van de 
twintigste eeuw.136 Deze beweging kreeg op allerlei manieren impulsen vanuit met 
name de EO. De omroep stimuleerde op alle mogelijke manieren samenwerking 
tussen evangelische en reformatorische christenen.
Ook de heroprichting van de EA in 1979 werkte stimulerend om reformatorische 
en evangelische christenen samen te binden. De heroprichting was het gevolg van 
een kritisch rapport dat een groep personen uit het buitenland had geschreven 
over het zendingsbewustzijn in Nederland.137 Als antwoord daarop werd een stu-
diegroep gevormd vanuit evangelische en reformatorische kerken. Daaruit vloeide 
een zendingsappel voort, met vijftien stellingen over zending en evangelisatie. De 
reactie op het appel liet volgens de hervormd-gereformeerde predikant W.J. Bouw 
(1940-2003) ‘duidelijk zien hoezeer wij elkaar nodig hebben om na te denken over 
de vragen van evangelisatie en zending en de nood in onze eigen samenleving.’ 
Het appel leidde tot de wens om ook organisatorisch samen te werken. ‘De tijd was 
er rijp voor’, aldus Bouw.
Op 22 september 1979 had de officiële oprichtingsvergadering plaats. Op die dag 
werd tevens het bestuur van de EA geïnstalleerd, met de hervormd-gereformeerde 
J.H. van Bemmel als voorzitter. Volgens de hoogleraar Medische Informatica aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam was de EA ‘voor een niet onbelangrijk deel uit 
nood geboren, nood van langs elkaar heen leven in kerken, bewegingen, groepen 
en organisaties.’138 Bovendien raakten niet-christelijke Nederlanders ‘juist door 
christenen en hun onderlinge verdeeldheid’ in verwarring.
Bouw, tevens staflid van de IZB, werd secretaris van de EA. Binnen de alliantie werd 
Bouw ook voorzitter van de werkgroep Missionaire toerusting van de gemeente, die 
in 1980 een eerste ‘nationale evangelische conferentie’ organiseerde.139 Een jaar 
later publiceerde de werkgroep het boek Evangelisatie. Wat verstaan we eronder?140 Het 
boek was bedoeld om bezinnend materiaal aan te leveren voor het op handen zijnde 
jaar van Evangelisatie (E ’82), zoals het jaar 1982 werd genoemd. Aan de bundel 
werkten ook de christelijke gereformeerde hoogleraar J.P. Versteeg mee.141 Hij zou 
in 1983 Van Bemmel opvolgen als EA-voorzitter. De hervormd-gereformeerde predi-
kant A. Noordegraaf (1933-2011) verzorgde eveneens een hoofdstuk in het boek.142
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Andere predikanten die tot het eerste bestuur hoorden, waren de synodaal gere-
formeerde H. Koetsveld en P. Boomsma, tevens directeur van de Nederlandse tak 
van Youth for Christ, de christelijke gereformeerde H.P. Brandsma, de Nederlands 
gereformeerde W.G. Rietkerk, de evangelisch-lutherse J. Kraima en de baptist G. van 
’t Wout (1925-2009). Het was dus een veelkleurig gezelschap met een uiteenlopende 
kerkelijke achtergrond. Ze vonden elkaar in een gemeenschappelijk verlangen naar 
een voortgaande ‘evangelieverkondiging en de opbouw van een geestelijk leven.’143

Het Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte (COGG) reageerde al snel 
op de vorming van de EA. In 1980 beraadde het COGG zich op de pas opgerichte 
EA. De synodaal gereformeerde hoogleraar K. Runia, die op 26 januari 1979 de 
voorlopige oprichtingsvergadering van de EA voorzat, leidde het onderwerp in.144 
Dat deed hij op 2 april 1981 ook tijdens de jaarlijkse conferentie van het COGG. 
Daar sprak hij over het thema ‘Evangelisch – reformatorisch – gereformeerd.’145 
Het forum van de COGG-conferentie bestond naast de inleider uit de hervormde 
predikant L.J. Geluk, voorzitter van de Gereformeerde Bond, algemeen secretaris 
van de Bond J. van der Graaf en de christelijke gereformeerde predikant J.H. Velema 
(1917-2007), die een centrale plaats in zijn kerkverband innam.146 De COGG-
conferentie over de evangelische beweging kwam daarmee voluit onder de aandacht 
van de reformatorische kerken.

De bundeling van krachten binnen de evangelische wereld en de talrijke initiatieven 
die daaruit voortvloeiden, lieten het kerkelijk leven niet onberoerd. Tot de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw vertaalde de evangelische aantrekkingskracht zich 
vooral in overgangen vanuit gevestigde kerken richting evangelische groeperingen. 
Dit gaf een sterke groei van de evangelische beweging, een groei die tegen het einde 
van de jaren tachtig begon te stagneren.147

Vanaf de jaren negentig voltrok zich een proces dat naderhand de naam kreeg 
van evangelicalisering van de kerken.148 Leden die het evangelische gedachtegoed 
bewust of minder bewust overnamen, wilden binnen hun kerk blijven en daar iets 
terugzien van wat ze waardeerden binnen evangelische kringen. ‘In de gevestigde 
kerken kwam er een evangelische onderstroom’, zo vat J. van der Graaf, voorheen 
algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, samen.149

Dit proces van evangelicalisering bood niet altijd genoeg ruimte voor mensen met 
een evangelische geloofsbeleving. Dit wordt vooral duidelijk als nieuwe evangeli-
sche gemeenten ontstaan met een uitgesproken eigentijds evangelisch of ook wel 
charismatisch profiel, zoals Mozaiek 0318 in Veenendaal, Hillsong in Amsterdam, 
Thousands Hills in Hilversum en Huizen, City Life Church in onder meer Den Haag, 
Utrecht en Assen, De Doorbrekers in Barneveld, Amersfoort, Zwolle en Goes, en de 
Jong en Vrij-gemeenten in onder meer Amersfoort, Groningen en Hellevoetsluis.150 
Dergelijke snelgroeiende gemeenten trekken aanzienlijke aantallen jongeren en 
ouderen uit protestantse en ook reformatorische kerken.
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Door al deze ontwikkelingen kwamen op de agenda van kerken onderwerpen te 
staan die een duidelijke evangelische herkomst hebben. We noemen bijvoorbeeld 
vragen rond kinderdoop en herdoop. Hervormd-gereformeerde kerkenraden 
bezonnen zich op de vraag welke consequenties het heeft voor het deelnemen aan 
het avondmaal en het bekleden van een ambt als leden zich opnieuw laten dopen 
of hun kinderen niet meer willen laten dopen.151

Ook binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontstond discussie rond de 
kinderdoop. Verschillende gereformeerd vrijgemaakte predikanten, onder leiding 
van de emeritus hoogleraar J. Douma, stelden daarom een verontruste verklaring 
op over de koers van het kerkverband.
Op het niveau van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
werd in 2013 en 2016 gesproken over het gebruik van dans en drama in de ere-
dienst.152 Aanleiding was het gebruik van aanbiddingsdans en drama in diensten 
van de kerk in de kerk van Zwolle, een gemeente met een evangelische inslag. 
De zusterkerk van Doornspijk vond de praktijk in Zwolle echter in strijd met het 
karakter van de gereformeerde eredienst en diende daarom via de kerkelijke 
kanalen een instructie in. Dit leidde ertoe dat tijdens de synode van 2016 een 
studie van deputaten eredienst voorlag naar het gebruik van dans en drama in de 
eredienst.153 Tijdens de bespreking op 22 november 2016 bleek dat de meningen 
van de deputaten uiteenliepen. Een meerderheid vond dat het gebruik van dans 
en drama zich niet verdraagt met het gereformeerde karakter van de eredienst, een 
minderheid vond dat de plaatselijke kerken zelf hierover besluiten mogen nemen. 
Deze verdeeldheid bleek ook tijdens de synode zelf. Tot besluitvorming kwam het 
vooralsnog niet. Tijdens de vergadering van 26 januari 2017 besloot de synode het 
gebruik van dans en drama in de eredienst af te wijzen.154

Eerder verscheen in opdracht van de generale synode van 2007 al een synodale 
handreiking over de consequenties van de huidige cultuur en het hedendaagse 
levensgevoel voor de eredienst. De nota verscheen onder de veelzeggende titel 
Stijlvol samenkomen.155 Daarin werd benadrukt dat bij de kerkdienst een ‘sfeer van 
eerbied en ontzag’ past.156

Ook de evangelische liedcultuur geeft discussies binnen reformatorische kerken. 
Door het gebruik van de bundel Opwekkingsliederen gaat een ‘opwaartse druk van 
jongeren’ uit om deze liederen ook in de eredienst te zingen.157

Deputaten kerkmuziek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) publiceerden 
in 2009 een handreiking om het gebruik van opwekkingsliederen in de eredienst 
te kanaliseren.158 In datzelfde jaar lieten de Deputaten eredienst van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken een dergelijke uitgave het licht zien.159 Zeven jaar later 
constateerde de predikant J. Groenleer dat de vraagstelling rondom gezangen in 
veertig jaar tijd heel anders was geworden.160 In de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw klonk de vraag: ‘Wat mis je als je geen gezangen zingt?’ Nu hoort hij de vraag: 
‘Mis je wat als je geen psalmen meer zou zingen?’ Steeds weer hoort hij ‘geluiden 
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dat het zingen van psalmen problematisch is (geworden).’
Een onderzoek in gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond in de 
PKN bracht aan het licht dat het gebruik van de bundel Opwekking ‘in een stroom-
versnelling’ leek te komen.161 Hoofdbestuurslid M.J. de Vries meldde in mei 2013 
dat ‘steeds vaker de roep klinkt om andere liederen dan de psalmen te zingen in 
de eredienst.’162 Dertien jaar eerder bespeurde het hoofdbestuur van de Gerefor-
meerde Bond al ‘tekenen van wildgroei’ op het gebied van de liturgie.163 De invloed 
van evangelische stromingen moeten we daarbij ‘niet onderschatten’, aldus het 
hoofdbestuur. Er is een ‘beweging vanuit het volk zelf’ gaande.164 De Vries conclu-
deerde zelf in 2011 op grond van eigen onderzoek in 35 hervormd-gereformeerde 
gemeenten dat de helft van deze gemeenten andere liederen dan psalmen was gaan 
zingen en dat omdat de gemeente erom vroeg.165 De keuze berustte vrijwel niet op 
inhoudelijke gronden.
Niet alleen de opwekkingsliederen vinden weerklank in reformatorische kringen, 
ook de modernere muzikale begeleiding oefent aantrekkingskracht uit. Het feno-
meen gospelmuziek heeft een plaats gekregen in de kringen die zich rekenen tot de 
bevindelijk-gereformeerde stroming. Een onderzoek van het Reformatorisch Dabblad 
wees uit dat een derde van deze reformatorische jongeren gospelmuziek luistert. 
Driekwart van hun ouders heeft daar geen moeite mee.166

1.3.8. De derde golf
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw, en met name in het begin van de jaren 
negentig, kreeg een nieuwe uitingsvorm van de charismatische vernieuwing bekend-
heid en aanhang in Nederland. Het was de zogeheten ‘derde golf’, die in de Ver-
enigde Staten ontstond en wereldwijd invloed had. De geestelijke vader hiervan 
was J. Wimber.167 Hij nam de uitdrukking ‘derde golf’ over van de Amerikaanse 
hoogleraar C.P. Wagner (1930-2016), die daarmee onderscheid maakte met de 
eerste fase van de pinksterbeweging en de tweede fase van charismatische vernieu-
wing. Voltrok de eerste fase zich vrijwel geheel buiten de gevestigde kerken, de 
tweede in protestantse en rooms-katholieke hoek, de zogeheten derde golf betrof 
het evangelicalisme. Wimber zelf ziet de drie fases als ‘onderdelen van één grote 
beweging van de Heilige Geest in deze eeuw.’168

Wimber kwam tijdens zijn studie aan het Fuller Theological Seminary in Californië 
in aanraking met Wagner. Deze bestudeerde de groei van de kerk in ontwikkelings-
landen en kwam tot de conclusie dat de kerk moest veranderen door zich open 
te stellen voor tekenen en wonderen. Het bracht hem tot het concept van ‘power 
evangelism’, een vorm van evangelisatie waarbij tekenen en wonderen kracht geven 
aan de boodschap. Zo wordt volgens Wimber de aanwezigheid en de kracht van 
God ervaren, waardoor de weerstand tegen het evangelie op een bovennatuurlijke 
wijze wordt overwonnen. Op die manier worden de hoorders ontvankelijk voor 
Christus.169 Enkele jaren eerder had Wimber zich, met de gemeente waarvan hij 
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voorganger was, aangesloten bij de evangelicale Vineyard Christian Fellowship. 
Binnen dit kerkverband werd hij al snel geestelijk leider. De Vineyard-gemeenten 
groeiden snel en ontwikkelden zich tot een internationaal netwerk van kerken.
In Nederland verschenen Nederlandse vertalingen van boeken van Wimber170 en 
ook werd het interkerkelijke Kana Comité opgericht om de boodschap van Wimber 
te verspreiden.171 Dit gebeurde onder meer door Wimber zelf in 1991, 1992 en 1993 
uit te nodigen.172 Zelf vond Wimber zulke conferenties belangrijk, want, zo schrijft 
hij, ‘in een boek kunnen wij u niet door de praktische workshops leiden waarin u 
ervaart wat we beschrijven.’173 Wimbers boodschap had in zich om charismatische 
praktijken ingang te doen vinden bij evangelische en ook bij reformatorische 
christenen. Dit kwam onder meer omdat hij geen nadruk legde op de doop met 
de Heilige Geest, een leerstuk dat in pinksterkringen lange tijd centraal stond en 
dat werd verbonden met het spreken in tongen.
In 1994 kwamen de Amerikaanse Vineyard-gemeenten in een crisis door de zogehe-
ten Toronto Blessing.174 De gemeente in Toronto nodigde in dat jaar de Vineyard-
predikant R. Clark uit. Tijdens diens optreden vielen mensen na gebed om de Heilige 
Geest en handoplegging op de grond en begonnen ze hard en langdurig te lachen 
of te huilen. Wimber zelf wilde deze nieuwe beweging niet veroordelen. Ook tijdens 
samenkomsten die hijzelf leidde, kwam het zogeheten vallen in de Geest en lachen 
in de Geest voor. Toch nam Wimber afstand van de Toronto-zegen, omdat deze tot 
tweespalt in de gemeenten leidde. De gemeente van Toronto werd uit het verband 
van de Vineyard-gemeenten gezet. Ook in Nederland werd de Toronto-zegen geïn-
troduceerd, wat gepaard ging met verdeeldheid. Ongeveer honderd charismatische 
gemeenten stelden zich er positief tegenover op. Tegelijkertijd leidde dit tot diverse 
scheuringen binnen gemeenten. Pinkstervoorganger J.W. van Petegem schreef er 
in 1993 een kritische brochure over.175

Binnen de evangelische beweging riepen de activiteiten van Wimber uiteenlopende 
reacties op. De EO weigerde advertenties te plaatsen voor de conferentie van 1991. 
De EA deed het wel.176 De publicatie van Wimbers boeken en in het bijzonder zijn 
optredens riepen ook kritische reacties uit evangelische hoek op.177 Voorafgaande 
aan de conferentie van 1991 verscheen het boek Charisma in golven en John Wimber als 
vader van ‘de derde golf’, waaraan onder meer de baptistenpredikant K. van Berghem 
alsmede R.H. Matzken, eveneens baptist, meewerkten.178 In dezelfde tijd verscheen 
een eindscriptie aan de Evangelische Theologische Academie, geschreven door 
M. Amesz, afkomstig uit charismatische kringen.179 Als weerwoord tegenover deze 
publicaties verscheen een jaar later een boek van de hervormde theologe M. Die-
perink, met medewerking van de eveneens hervormde predikant S. van Deventer.180

Op 10 augustus 1991, drie weken voor de conferentie in Zwolle, plaatste het RD een 
kritische beschouwing over Wimber van de evangelische publicist H.P. Medema.181 
Deze had ‘ondanks de sympathieke ‘klankkleur’ van Wimbers boodschap’ toch 
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‘ernstige bezwaren’ tegen diens bediening. Zo had hij kritiek op het begrip ‘woord 
van kennis’ dat bij Wimber een belangrijke plaats heeft. ‘Het gaat daarbij om een 
plotseling optredende helderziendheid, waardoor hij dingen kan zien die een ander 
niet kan zien.’ ‘De christen die thuis is in zijn Bijbel, voelt zich bij Wimber in een 
vreemde wereld’, aldus Medema. In het kritische boek van Amesz schreef hij ook 
een evaluerend hoofdstuk over de derde golf.182 Nog kritischer was Medema over 
de Toronto-zegen, waarover hij ook publiceerde.183

De evangelisch georiënteerde gereformeerde predikant A.J. Krol stelde als ‘kritische 
vriend’ eveneens vragen bij de derde golf van Wimber.184 Ook Krol was aanzienlijk 
kritischer ten opzichte van de Toronto-zegen dan tegenover Wimber zelf.185

In 1998 stierf Wimber. Dit betekende allerminst een einde aan zijn invloed. Verschil-
lende personen en organisaties wisten zich geïnspireerd door de boodschap van 
Wimber en in het bijzonder zijn accent op de gaven van de Geest. De invloed van 
dergelijke personen en organisaties is ook in Nederland zichtbaar.
N.G.P. Gumbel, de uitdenker van de charismatisch getinte Alpha-cursus, stond 
aanvankelijk zeer gereserveerd tegenover Wimber en zijn boodschap. Tijdens een 
bezoek aan de kerk in Londen waar Gumbel bij betrokken was, sprak Wimber een 
profetie uit dat God aan Gumbel de bekwaamheid zou geven om mensen te vertellen 
over Jezus.186 Gumbel gaf nadien zelf aan dat hij veel verschuldigd was aan Wimber.187

Ook via de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine kreeg het gedachte-
goed van Wimber bekendheid in Nederland. New Wine ontstond in 1989 nadat de 
Anglicaanse predikant D. Pytches in 1981 aanraking kwam met Wimber, waardoor 
een nauwe vriendschap ontstond.188 Pytches nam de visie van Wimber over dat de 
prediking van het evangelie het meest vrucht draagt als ze samengaat met tekenen 
en wonderen van de Heilige Geest.189

B. Collins, van 1997 tot 2011 verantwoordelijk voor de internationale contacten 
van New Wine en sindsdien lid van het managementteam van New Wine in Wales, 
liet zich ook inspireren door Wimber, die hij in de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw ontmoette.190 Door Wimber raakte Collins ervan overtuigd dat God nog 
steeds apostelen aan de kerk geeft. In Nederland werd in 2003 een tak van New 
Wine opgericht. Onder leiding van de Nederlands gereformeerde predikant 
D.A. Westerkamp kwam New Wine tot bloei.191

R. Clark, stichter van de organisatie Global Awakening, kreeg eveneens een profetie 
van Wimber die de basis legde voor zijn bediening. Clark was hoofdspreker van de 
leiderschapsconferentie There is More die in september 2016 plaatshad.192

De belangstelling voor charismatische vernieuwing werd versterkt door het optreden 
en de publicaties van gebedsgenezers. In 1979 bezocht gebedsgenezer H. Koornstra, 
afkomstig uit Noord-Holland, zijn geboorteland.193 Koornstra kreeg bekendheid 
doordat hij Engelse en Amerikaanse predikers in Nederland vertaalde, onder wie 
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pinkstervoorganger D.J. du Plessis (1905-1987) en D.R. Wilkerson (1931-2011). 
Evangelist J. Zijlstra begon in 1992 in zijn pasopgerichte De Levensstroom Gemeente 
in Leiderdorp met het beleggen van speciale genezingsdiensten op zondagavon-
den.194 Zes jaar later volgden genezings- en reddingsdiensten door heel het land 
en ook in België.
Vanuit Nigeria bezocht in 1999 gebedsgenezer Ch. Ndifon Nederland.195 Ook de 
Nigeriaanse gebedsgenezer V. Emenike en zijn vrouw bezochten Nederland. In 
november en december 2004 hielden ze bijeenkomsten in Rijswijk en Stolwijk.196

Groter bekendheid kreeg de Nigeriaanse voorganger T.B. Joshua, al bezocht hij 
zelf Nederland niet. Zijn werk kreeg een aanbeveling van de evangelische theoloog 
W.J. Ouweneel, die persoonlijk met Joshua kennismaakte en een boek over hem 
wilde schrijven197. Daartegenover kwam er ook scherpe kritiek op het optreden van 
Joshua.198 Vanaf de eeuwwisseling kreeg het onderwerp van de Geestesgaven veel 
belangstelling in reformatorische kringen. Als reformatorische kerken een meer 
open houding innemen ten opzichte van de evangelische beweging, komen thema’s 
uit de charismatische vernieuwing als vanzelf onder de aandacht.

In het volgende hoofdstuk beschrijven we de houding van de grote protestantse 
kerken ten opzichte van de pinksterbeweging, de charismatische en de evangelische 
beweging. In de hoofdstukken die daarop volgen bezien we de reacties vanuit de 
reformatorische kerken. Nu sluiten we af met drie waarnemingen.
De eerste is van H.A. Bakker, die aan de Vrije Universiteit bijzonder hoogleraar 
Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme is. Hij verwacht dat het ‘label 
‘evangelisch’‘ meer deel zal uitmaken van de Nederlandse kerken, ‘ook van de ker-
ken binnen de rechtervleugel van de protestantse orthodoxie.’199 Deze verwachting 
heeft hij omdat de evangelische beweging inspeelt op de ‘consumentenmarkt’ in 
godsdienstig Nederland. Die markt sluit weer aan op de ‘mens van de toekomst’ 
die zich niet zozeer aangesproken weet door leerstellige waarheden, als wel door 
‘onderlinge verbondenheid en katholiciteit bij de navolging van Jezus.’
Volgens de Amsterdamse cultureel antropoloog P.G.A. Versteeg zullen de kansen 
voor een ‘assertieve beweging’ als het evangelicalisme toenemen op het moment dat 
kerken een minder sterke buitengrens in stand houden. In bevindelijke kringen, 
met een meer wereldmijdende houding zal het proces van evangelicalisme juist tot 
fricties leiden, zo schat hij in.200 Toch acht hij het ‘niet ondenkbaar’ dat een deel 
van de bevindelijken meer toenadering tot de evangelicale stroming zal zoeken.201

Ook de Amsterdamse godsdienstsocioloog Stoffels ziet dergelijke fricties als gevolg 
van de openheid van de evangelische beweging voor de moderne cultuur enerzijds 
en de gevestigde kerken anderzijds. Hij vat deze spanningen als volgt samen: ‘Het 
ingetogen piëtistische calvinisme’ staat op gespannen voet met het ‘uitbundige en 
extraverte geloof’ van evangelische christenen.202
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1.3.9. Context
Moeilijker dan het beschrijven van de ontwikkeling van de opwekkingsbewegingen 
gedurende de laatste eeuw is het verklaren van de opkomst ervan. Wat was de voe-
dingsbodem voor het ontstaan van de pinksterbeweging in Nederland in het begin 
van de twintigste eeuw? Waarom was er na de Tweede Wereldoorlog ruimte voor de 
boodschap van gebedsgenezing en nadien voor de charismatische beweging? Wat was 
de achtergrond van het opkomen van een meer herkenbare evangelische beweging 
vanaf de jaren zeventig en de groeiende invloed daarvan op gevestigde kerken?
We beperken ons in deze paragraaf tot enkele waarnemingen van kenners van de 
evangelische beweging. Maar eerst werpen we de vraag op of de opkomst van de ver-
schillende opwekkingsbewegingen niet vooral te danken is aan een aantal krachtige 
persoonlijkheden die hun idealen wisten om te zetten in daden. Zo introduceerde 
G.R. Polman de pinksterbeweging in Nederland, was W.W. Verhoef de motor achter 
de charismatische vernieuwing en was J. Eschbach jarenlang de spil in het Evan-
gelisch Werkverband. D. Westerkamp was de motor achter de introductie van de 
Alpha-cursus en New Wine. We noemden ook andere namen van sterke persoon-
lijkheden die veel betekenden voor de ontwikkeling van de evangelische beweging.
Evangelische bewegingen hebben inderdaad veel te danken aan persoonlijkheden. 
Toch moeten we de betekenis van persoonlijkheden niet overschatten. Zij berei-
ken weinig als ze niet worden gesteund door anderen en de tijd niet rijp is voor 
een beweging. Een krachtige overtuiging, gepaard met een scherp gevoel voor de 
behoeften van de eigen tijd zorgen ervoor dat persoonlijkheden inderdaad een 
beweging op gang kunnen brengen.

Pinkstertheoloog C. van der Laan wijst erop dat de Nederlandse pinksterbeweging 
in haar begin nauwelijks mensen uit de hogere bevolkingsklassen trok, maar voor-
namelijk arbeiders. Zij voelden zich aangesproken door de ‘pinksterliturgie met 
haar appel aan de menselijke emotie en nadruk op gelijkheid.’203

J. Veenhof, van 1973 tot 1989 hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit, ziet 
de opkomst van de charismatische vernieuwing samenhangen met de algemene 
culturele situatie in de jaren zestig en zeventig. De ‘bijna ongeremde ontwikkeling 
van de technologie’ riep reactiebewegingen op waarin een ‘heimwee naar echt en 
diep leven’ doorklonk.204 Vele christenen voelden een tekort aan een levendig en 
existentieel geloof, waarop de kerken naar hun beleving te weinig antwoord gaven. 
De charismatische vernieuwing bevorderde juist een ‘spontane en diepe beleving 
van het geloof’ en dat binnen het geheel van de gemeente.
Het zaad van de opwekkingsprediking, zoals dit in de jaren vijftig al was gestrooid, 
kon in de jaren zestig en zeventig ook daarom zo goed ontkiemen, omdat de voe-
dingsbodem in de kerken gunstiger werd.205 Die voedingsbodem ontstond vooral 
door onvrede van kerkmensen over een in hun ogen te liberale koers van het 
kerkverband. Met name in de Gereformeerde Kerken groeide de onrust over de 
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doorwerking van een schriftkritische benadering van de Bijbel. Het verstand leek te 
heersen over het Woord van God. Dat wekte een verlangen op naar een boodschap 
waarin zowel aan de Bijbel als aan de persoonlijke ervaring recht werd gedaan. Het 
had als gevolg dat gedeelten uit de Bijbel over de persoon en het werk van de Heilige 
Geest opnieuw werden ontdekt en bestudeerd. Deze laatste waarneming sluit aan 
op de conclusies die de Amsterdamse onderzoeker S.J. Vellenga formuleerde in zijn 
studie naar de groei van de evangelische beweging in Nederland sinds 1965.206 Als 
contextuele factoren noemt hij de verzwakking van de organisatiestructuur in de 
midden-orthodoxie in de Nederlandse Hervormde Kerk en in de Gereformeerde 
Kerken, het proces van secularisatie en liberalisering van waarden, alsmede het 
proces waarin het geloof minder betrokken werd op het persoonlijk leven.
Andere onderzoekers wijzen ook op de culturele revolutie in de jaren zestig, die een 
individualisering van de religie met zich meebracht.207 De evangelische boodschap 
van bekering als een persoonlijke keuze sluit daar goed bij aan.

1.3.10. Evaluatie
Uit het voorafgaande trekken we de conclusie dat de twintigste eeuw, en met name 
de tweede helft ervan, een bloeiperiode kan heten voor de opwekkingsbewegingen 
in Nederland. In deze beeldspraak kunnen we spreken over een bloem die steeds 
verder openging. De eerste aanzet ligt in de opkomst van de pinksterbeweging. Het 
optreden van gebedsgenezers stimuleerde de bezinning op het werk van de Heilige 
Geest binnen de kerken, zoals blijkt uit de charismatische vernieuwing.
Het optreden van opwekkingspredikers en de aantrekkingskracht van evangelisa-
tiebewegingen zorgden ervoor dat de evangelische beweging meer bekend werd 
onder met name jongeren en studenten uit de grote protestantse kerken. Naarmate 
evangelische organisaties meer gingen samenwerken, groeide hun kracht en groei-
den ze ook inhoudelijk naar elkaar toe. Naarmate ze actiever naar buiten gingen 
treden, groeide ook hun appel op de reformatorische kerken. Het verschijnsel van 
de evangelicalisering van de kerken staat hiermee nauw in verband.
Het geven van een beschrijving van de opkomst van de evangelische beweging is 
iets anders dan het geven van een verklaring ervan. Zo’n verklaring kan ook nooit 
alomvattend zijn. Daarvoor is het menselijk gedrag, zeker op godsdienstig gebied, 
te onvoorspelbaar. Daarvoor kent de maatschappelijke ontwikkeling ook te veel 
zogeheten contingente, ofwel toevallige factoren. In de loop van de tijd zijn verschil-
lende aanzetten gegeven voor een dergelijke verklaring, maar het blijft vooralsnog 
bij een aanduiden van ontwikkelingen. Nader onderzoek is nodig om betrouwbare 
conclusies te trekken.

1.3.11. Migrantenkerken
Een deel van de pinksterchristenen in Nederland behoort tot de zogeheten migran-
tenkerken.208 Daarmee worden de kerken bedoeld die, met name in grote steden, 
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ontstaan zijn uit migranten uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het precieze aantal 
is niet bekend, maar naar schatting gaat het over ongeveer 800.000 christenen in 
ruim 1200 christelijke kerken. Vooral in Amsterdam en Rotterdam is het aandeel 
christelijke migranten ten opzichte van het totaal aantal christenen hoog, zo rond 
de vijftig procent. In minstens 75 talen worden, verspreid over veelal grote steden, 
kerkdiensten gehouden.
Over het algemeen geldt dat de migrantenkerken laten zien hoe een evangelische 
geloofsbeweging wordt ervaren en in praktijk wordt gebracht. Veel minder is er 
sprake van theologische bezinning en reflectie, omdat voorgangers van migranten-
kerken vaak weinig theologisch onderwijs hebben gevolgd.209

Migrantenkerken fungeren tamelijk geïsoleerd van de gevestigde kerken in Neder-
land.210 Meestal zijn het landgenoten die elkaar opzoeken rond de eredienst, waar-
door in de grote steden tal van kerken van verschillende nationaliteiten bestaan. 
Op organisatorisch niveau bestaan er wel contacten tussen migrantenkerken en 
traditionele kerken211, maar op lokaal niveau is er ‘nog erg weinig werkelijk con-
tact.’212 Daardoor is de invloed van de evangelisch getinte migrantenkerken op 
traditionele kerken klein.
Een ander soort contact tussen allochtone en autochtone christenen wordt bevor-
derd door de International Christian Fellowship (ICF).213 Onder leiding van de 
christelijke gereformeerde evangelist T. Visser werd in 2000 in Rotterdam een 
multiculturele gemeente opgericht met een evangelische inslag. De gemeente telt 
inmiddels veertig nationaliteiten. De helft van de leden zijn Nederlanders, van wie 
een aantal afkomstig is uit reformatorische kerken. In de samenkomsten hebben 
praise en worship uit diverse culturen een plaats. Het ligt voor de hand dat dit 
accent tot gevolg heeft dat de Nederlandse leden van de ICF-gemeente vertrouwd 
raken met een multiculturele geloofsbeleving zoals deze ook in migrantenkerken 
wordt gepraktiseerd.
Inmiddels zijn in diverse steden ruim twintig nieuwe initiatieven van interculturele 
gemeenschappen ontstaan. Motor achter het geheel is de stichting International 
Church Plants (ICP), onder leiding van de al genoemde Visser.214 ICP staat ‘op de 
basis van de gereformeerde geloofswaarheden met volle ruimte voor de Geest van 
God.’215

De hierboven vermelde observaties maken de migrantenkerken en de multiculturele 
gemeenten een belangwekkend object van studie. In het kader van dit onderzoek 
gaan we er echter aan voorbij.
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- 2 -

Opwekkingsbewegingen 
en de grote protestantse kerken

2.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk beschreven we de wortels en de voorgeschiedenis van de 
opwekkingsbewegingen in Nederland. Vervolgens trokken we de lijnen door naar 
de twintigste en eenentwintigste eeuw.
In dit hoofdstuk geven we inzicht hoe achtereenvolgens de pinksterbeweging, de 
charismatische vernieuwing en de evangelische beweging de aandacht trok van de 
grote protestantse kerken in Nederland: de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit geldt zowel voor het kerkelijk leven als 
voor de theologiebeoefening. De motivatie voor het opnemen van dit hoofdstuk is 
gegeven in de inleiding.1

2.2. Pinksterbeweging en de protestantse kerken
2.2.1. Nederlandse Hervormde Kerk
In de eerste helft van de twintigste eeuw schonken de grote protestantse kerken niet 
veel aandacht aan de pinksterbeweging. In de protestantse kerken wilde men ‘niets 
van de pinkstergemeente weten’, terwijl de pinksterbeweging de traditionele kerken 
‘als geestelijk dood hadden opgegeven’, zo vatten C. en P.N. van der Laan de ver-
houdingen samen.2 Wel noemt P.N. van der Laan drie voorbeelden van ‘incidentele 
belangstelling’ uit hervormde hoek voor de kleine pinksterbeweging in Nederland.3 
Het zijn de predikanten G.R. Wumkes (1869-1954), A.H. den Hartog (1869-1938) 
en J.H. Gunning J.Hzn. (1858-1940), alle drie gepromoveerde theologen. Alle drie 
onderhielden contacten met G.A. Polman, die de pinksterbeweging in Nederland 
introduceerde. Bij Wumkes en Den Hartog kunnen we spreken van een hartelijke 
vriendschap. Laatstgenoemde besloot zelfs een dienst in de pinkstergemeente in 
Amsterdam met dankgebed.
Wumkes publiceerde in 1916 de uitgave De Pinksterbeweging, voornamelijk in Nederland, 
volgens Van der Laan, ‘waarschijnlijk een van de allereerste positieve verslagen die 
geschreven waren door een niet-Pinksterman wereldwijd.’ In 1912 schreef Wumkes 
al De opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland. Volgens de predikant heeft de 
Nederlandse Hervormde Kerk ‘de roepstem te verstaan die uit de vrije gemeenten 
tot haar komt.’4 De pinksterbeweging heeft op haar beurt ‘bij vernieuwing’ aange-
toond dat ‘wonderbare geestesdiepten zich ontsluiten en buitengewone energieën 
ontwaken, wanneer een mensch den Geestesdoop ondergaat.’5

Gunning zag in de pinksterbeweging ‘een ernstige roepstem Gods tot de twistende, 



verscheurde, geestelijk dorre en diepgezonken Christenheid onzer dagen.’6 Hij had 
wel een andere kijk op het werk van de Heilige Geest dan de pinksterbeweging en was 
er niet van overtuigd dat er een ‘afzonderlijken doop des Geestes met die wonder-
baarlijke charismata vereenigd’ bestaat. Toch zag Gunning in de pinksterbeweging 
iets dat de kerk miste. Hij vatte het samen met de trefwoorden gebedsbehoefte, 
levensblijheid en de vervulling met de Heilige Geest.7

Het werk van Gunning bleef in pinksterkringen niet onopgemerkt. In 1951 publi-
ceerde het blad Kracht van omhoog een bijdrage van de hand van Gunning, waarin 
deze zijn verlangen naar een opwekking verwoordde.8

Tegenover deze positieve geluiden klonken uit hervormde kring ook kritische 
stemmen. Zo verscheen in 1906 een boek van vier Amsterdamse hervormde predi-
kanten, onder wie Ph.J. Hoedemaker (1839-1910), onder de titel Vier lezingen over 
sectarische stroomingen die den bloei van het gemeenteleven dreigen te belemmeren. Een van 
de lezingen ging over de opvattingen van J.N. Darby, de geestelijke vader van de 
Vergadering van Gelovigen.
De hervormde predikant H. Bakker (1875-1949) uit Amsterdam schreef in 1924 
een bundel opstellen onder de titel Stroomingen en sekten van onzen tijd. Onder het 
kopje ‘sekten’ staan baptisten, darbisten en de pinksterbeweging tussen de mormo-
nen en de Jehovah’s getuigen. ‘Hoe nuchter, klaar en echt staat de Heilige Schrift 
tegenover de zenuwachtigheid, de verwardheid en de dweeperij der pinksterbewe-
ging’, zo luidde Bakkers oordeel.9 Zijn boek werd tot 1947 zes keer gedrukt en was 
voor velen een vraagbaak en gids om een houding in te nemen ten opzichte van 
evangelische stromingen.

De genezingscampagnes van Zaiss en Osborn dwongen de kerken in Nederland 
min of meer om een standpunt in te nemen ten opzichte van de pinksterbeweging 
en de gebedsgenezing. Die drang werd ook van binnenuit versterkt door onder 
meer de activiteiten van de hervormde predikant P.C. van Leeuwen (1910-1997), 
van 1945 tot 1975 secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en Ziekenzorg, die 
vijf jaar eerder was ingesteld.
In zijn woonplaats Den Haag zette Van Leeuwen zich in voor gebedsgenezing. Mede 
door zijn toedoen verzorgde de Engelse Elaine Richards, leidster van gebedskrin-
gen, in september 1951 drie voorlichtingsavonden over gebedsgenezing in een 
overvolle hervormde Bethlehemkerk. Aan het einde van de week volgde een Dienst 
der Genezing, waarbij ‘in gehoorzaamheid aan Gods woord’ ook handoplegging 
plaatshad.10 Daaraan deden naast Van Leeuwen ook de hervormde predikanten 
P.A. Elderenbosch (1921-2002)11 en W.A. Plug (1900-1974)12 mee, beiden intensief 
betrokken bij het onderwerp gebedsgenezing. Ook mevrouw Richards en de her-
vormde evangelist en ouderling F.A. Stroethoff13 namen aan de handoplegging deel.
Tijdens deze Week der Genezing werden daadwerkelijk zieken genezen. Na de week 
ontstonden in Den Haag spontaan 25 gebedskringen, waar gebeden werd voor 
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zieken, maar ook voor de eenheid van de christenheid. Het aantal breidde zich uit 
tot veertig; ze bleven jarenlang functioneren.14

Een kerkenraadscommissie organiseerde daarnaast jaarlijks een Week der Genezing, 
uitlopend op een avondmaalsdienst en een genezingsdienst tijdens de pinkster-
dagen. Van Leeuwen was 25 jaar voorzitter van deze commissie. Het viel hem op 
dat de dienst der genezing kerken tot elkaar bracht, ‘doordat men één wordt in 
ontferming over de zieken, Gods zieken.’15

In Nederland is men theologisch nog niet klaar met het onderwerp van de dienst 
der genezing, aldus Van Leeuwen. Het werk is ook ‘nog zo jong.’ Hij vond het een 
troost dat de kerkgeschiedenis leert ‘hoe vaak de theologie pas veel later een plaats 
kon vinden voor geestelijke vernieuwingen die in geloof werden begonnen.’16

De Haagse predikant stond in 1953 ook aan de wieg van de Nederlandse afdeling 
van de Lucasorde.17 Deze oecumenische gemeenschap was in 1947 in de Verenigde 
Staten gesticht en legde zich erop toe om de boodschap van genezing onder de 
aandacht te brengen. Van Leeuwen werd voorzitter van de Nederlandse afdeling 
en bleef dit tot 1980. Ook de gereformeerde predikant K.J. Kraan trad toe tot de 
Lucasorde. Samen met Kraan publiceerde Van Leeuwen in 1972 het boek De dienst 
der genezing.18 Een jaar later werd Van Leeuwen zelf ernstig ziek.19 De plaatselijke 
Anglicaanse predikant J. Lewis bezocht hem, zalfde Van Leeuwen met olie, maar zijn 
toestand ging niet vooruit. Daarop werd in de Anglicaanse kerk een nacht van gebed 
georganiseerd die eindigde in een ‘zingen in de Geest’ met onbekende woorden. 
Daarop sprak een aanwezige uit dat ze geloofde dat Van Leeuwen was genezen. De 
volgende dag werden in het ziekenhuis twee bloedmonsters afgenomen met een 
gunstige uitslag. Twee weken later mocht Van Leeuwen naar huis. Enige tijd later 
bezocht hij de bewuste Anglicaanse kerk en sprak hij de overtuiging uit dat hij in 
zijn ernstige ziekbed gedragen werd door de gebeden van velen.
Bekendheid kreeg Van Leeuwen ook doordat hij voorzitter werd van het organisa-
tiecomité dat Osborn in Nederland ontving. Aanvankelijk kwamen de organisatoren 
alleen uit de pinksterbeweging, maar Osborn eiste dat er een interkerkelijk comité 
zou komen.

Verschillende hervormde predikanten mengden zich in de discussie rond het 
optreden van evangelisten die genezingen verrichten. Opvallend is in dit verband 
de Nederlandse vertaling van een fragment uit het derde deel van Die kirchliche 
Dogmatik van de Zwitserse theoloog K. Barth (1886-1968). De theoloog A.F.N. Lek-
kerkerker (1913-1972) stelde in zijn Woord vooraf dat hij nergens kon merken dat 
Barth ‘ook maar enigszins gedacht heeft aan de vele vragen die zich thans aan ons 
voordoen rondom de z.g. ‘genezingsdiensten’ .’20 Juist daarom vond hij het ‘rustige 
betoog’ van Barth zo belangwekkend. Lekkerkerker zag uit naar een ‘bevrijdend 
woord’ over dit onderwerp vanuit synodale kring.
Enkele maanden later hield C. Aalders (1908-1991) een voordracht voor de 
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Nederlands Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken.21 Al noemt de 
hervormde predikant uit Den Haag de genezingsdiensten in zijn woonplaats niet, 
duidelijk is dat zijn lezing hierop teruggrijpt. Het was hem opgevallen dat ‘zowel de 
critiek als de verdediging zo dikwijls de vorm aannemen van een haast dramatische 
agressiviteit!’ Zelf achtte hij het onvruchtbaar om ‘direct met theologische of zelfs 
bijbelsche argumenten te gaan werken.’22 Naar zijn oordeel is er een behoefte om 
ziekte niet eenzijdig technisch, wetenschappelijk te benaderen, maar om te streven 
naar een ‘totale geneeskunde’ waarin ook het pastoraat een legitieme functie heeft.

Toen H. Zaiss in het najaar van 1952 Nederland bezocht, hield hij op zondagavond 
2 november in het Hervormd Seminarie in Driebergen een toespraak voor drie-
honderd predikanten en theologiestudenten. Hij verrichtte diezelfde avond ook 
twee genezingen. Zaiss kwam er op uitnodiging van rector H. Berkhof. Volgens 
Stroethoff sprak Berkhof de hoop uit dat ‘een ieder zich ten volle open zou stellen 
voor de woorden van deze evangelist, die zo een bijzondere boodschap brengt.’23

De Duitse evangelist bezocht ook een conferentie in pastoraal centrum De Hezen-
berg in Hattem. Daar waren van 4 tot 6 november onder leiding van oprichter 
W.A. Plug zo’n negentig predikanten en voorgangers met hun vrouwen bijeen 
rondom de boodschap van genezing.24 Plug gaf toe dat er soms brokken werden 
gemaakt. Daarom is ‘goede pastorale zorg’ nodig. ‘Natuurlijk zal de ketel wel eens 
overkoken. Maar wil men dan liever, dat ze nooit kookt, dan dat ze ook wel eens 
overkookt?’ Tijdens de conferentie spraken ook de predikant Van Leeuwen uit Den 
Haag en W. Glashouwer (1913-1983) uit Vlaardingen over de dienst der genezing 
in hun woonplaats. Stroethoff woonde eveneens de conferentie bij.
De hervormde theoloog A.J. Rasker mengde zich ook in de discussie rond het 
optreden van Zaiss door lezingen te houden over het onderwerp ‘Genezing door 
gebed.’ Genezing door gebed geeft naar zijn overtuiging ‘tegen alle vergeestelijking 
in’ een ‘bijbels realisme’ door reëel in te gaan op de noden van de mens.25

Rasker neemt zijn uitgangspunt in het reddende handelen van Jezus, die ‘Behouder 
voor de gehele mens, naar lichaam en ziel’ is.26 Wel stelt de hervormde theoloog 
twee kritische vragen, die hij zelf ontkennend beantwoordt, namelijk of het Gods 
bedoeling is dat alle zieken genezen27 en of er voor genezing een voorwaarde moet 
worden vervuld bij de zieke of de persoon die voor de zieke bidt.28 De predikant 
komt tot een tweeledige houding ten opzichte van gebedsgenezing. Hij verwoordt 
zijn overtuiging dat het ‘koninkrijk, waarnaar wij uitzien, nog niet is aangebroken.’29 
Tegelijkertijd ziet hij in het heden ‘ook wèrkelijk tekenen van het koninkrijk, dat 
komt’, onder meer in genezing op het gebed. In tijden van opleving deelt God 
gaven uit, zo leidt Rasker uit de geschiedenis van de kerk af.30 In de tijd van de 
Reformatie waren dat gaven van ‘het spreken met wijsheid, het geloof, het onder-
scheiden der geesten, de bekwaamheid om te leren, om te besturen.’ In andere 
tijden kunnen dat ook gaven zijn van het spreken in tongen of genezingen. ‘We 
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mogen ook in dezen in christelijke vrijheid ons verheugen, dat de Heere geeft aan 
een ieder gelijk Hij wil.’31

Een bijzondere weerklank vond de boodschap van Zaiss in de Zaanstreek.32 In 
Zaandam woonde C. Kee (1900-1997), hervormd en organist in de Ronde Lutherse 
Kerk te Amsterdam. Hij bracht in het voorjaar van 1952 een bezoek aan Zaiss en 
vertelde op verzoek van de plaatselijke hervormde predikant A. de Jonge (1915-
1968) over zijn ervaringen. De belangstelling voor de boodschap die Kee uitdroeg, 
was zo groot dat tal van spreekbeurten volgden. In de Hervormde Kapel aan het 
Hazepad in Zaandam ging Kee elke woensdagavond voor. Zelf liet de organist zich 
door onderdompeling dopen, nadat hij getuigde dat hij de doop met de Heilige 
Geest had ontvangen. Rondom Kee vormde zich een gemeenschap die de boodschap 
van opwekking en genezing uitdroeg. De Nieuwe Leidsche Courant schreef er een 
artikel over met als kop ‘Cor Kee sticht eigen sekte in de Zaanstreek.’ De plaatselijke 
gereformeerde kerk kondigde op haar beurt een waarschuwende kanselboodschap 
af. Het blad Kracht van omhoog, opgericht vanuit de pinksterkringen, nam het juist 
voor Kee op en noemde het ‘nog steeds betreurenswaard dat de meeste kerken in 
Nederland de volwassendoop niet accepteren.’33

Op 5 tot 8 oktober 1953 hield Zaiss spreekbeurten in de Ronde Lutherse Kerk in 
Amsterdam. Cor Kee begeleidde de massale samenzang. ‘Men kan begrijpen, hoe 
hij de muziek eruit jubelde’, tekende Stroethoff in zijn dagboek aan.34

Het optreden van Osborn bracht in hervormde kring opnieuw pennen in beweging. 
Uiterst kritisch was F.A. Nolle (1905-1970), geneesheer-directeur van het diacones-
senhuis in Leiden en tevens hervormd predikant. ‘Er zijn geen woorden genoeg 
voor mijn verontwaardiging’, zo tekende de Nieuwe Leidsche Courant uit de mond van 
Nolle op, op de dag van de Osborncampagne op het Malieveld. Nolle woonde twee 
samenkomsten van Osborn bij en drong zich zo ver mogelijk naar voren richting 
het podium om nauwkeurig de genezingen gade te slaan. Hij vond het vooral ‘triest 
en wreed’ dat Osborn suggereerde dat ieder die gelooft genezen zal. Volgens hem 
bracht de evangelist daarmee mensen die niet werden genezen ‘grote geestelijke 
schade’ toe. Nolle werkte zijn kritiek op Osborn om tot een boek dat hij in 1960 
uitgaf onder de titel Gebedsgenezing en masse.35

De hervormde P. Lugtigheid (1904-1988) uitte zich in hetzelfde jaar juist positief 
over het optreden van Osborn.36 Lugtigheids vrouw was 25 jaar eerder onder hand-
oplegging van een hernia genezen.37 De Haagse predikant, die ook betrokken was bij 
de Week der Genezing, hield drie preken in de Grote Kerk. De belangstelling voor 
deze samenkomsten was zo groot dat Lugtigheid besloot de preken te publiceren.
De predikant vertelde in de eerste preek dat het ministerie van predikanten in Den 
Haag verschillende malen ‘in alle vriendelijkheid’ had gedebatteerd over het onder-
werp gebedsgenezing.38 Na de campagne van Osborn waren er echter ‘zo gedocu-
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menteerde en duidelijk geargumenteerde krachtige pro-meningen’ te horen dat de 
zaak van de geloofsgenezing binnen het ministerie van predikanten veld won. Het 
onderwerp ‘gebedsgenezing’ had in Den Haag vaste voet aan de grond gekregen. 
Het ligt in deze lijn dat de Hervormde Raad voor Kerk en Ziekenzorg werk maakte 
van het onderwerp ‘gebedsgenezing.’ Dit deed ze op verzoek van het moderamen 
van de generale synode, dat brieven van kerkenraden kreeg met de vraag hoe om 
te gaan met gebedsgenezing. Reeds op 3 mei 1952 publiceerde de Raad een voor-
lopig ‘Rapport over gebedsgenezingen’ in het periodiek Woord en Dienst.39 Het stuk 
sluit af met de wens ‘dat onze Kerk ernst zal maken met de prediking van het volle 
heil in Christus, waartoe, op Zijn uur, ook de genezing behoort.’ Daarna werd het 
onderzoek voortgezet. De predikant A. Hijmans (1889-1964) maakte daartoe een 
schema van de belangrijkste Schriftplaatsen over genezing aan de hand van het boek 
van de Engelse auteur F. Uttley, De grote Heelmeester, dat Van Leeuwen van een Woord 
vooraf had voorzien.40 De teksten waren gegroepeerd rond thema’s als ‘ziekte en 
demonie’, ‘de samenhang van ziekte en zonde’ en ‘betekenis van het geloof voor 
de genezing.’ De zeven theologische leden van de raad, onder wie Hijmans zelf 
en ook Van Leeuwen, verdeelden deze loci onder zich en trokken er een hele dag 
voor uit om hun resultaten te vergelijken. De conclusies van de exegeses kregen 
opnieuw een plaats in het opiniërend magazine Woord en Dienst.41

Op 9 februari 1959, een jaar nadat Osborn in Nederland optrad, aanvaardde de 
landelijke synode het rapport Vragen rondom de gebedsgenezing, onder verantwoor-
delijkheid van de raad opgesteld door Hijmans.42 In dit lijvige rapport van ruim 
tweehonderd bladzijden nam de raad een genuanceerd standpunt in. Enerzijds 
stond men kritisch tegenover de massale campagnes uit de jaren vijftig43, anderzijds 
wilde men openstaan voor genezingsdiensten binnen de kaders van de kerkelijke 
gemeente en stond de raad positief tegenover de genezingsweken in Den Haag.44 
De synode zelf was zeer positief gestemd over het rapport. Met algemene stemmen 
werd het aangenomen, vergezeld van vele loftuitingen.45

Een jaar later liet de Nederlandse Hervormde Kerk een herderlijk schrijven uitgaan 
onder de titel De kerk en de pinkstergroepen.46 Het geschrift werd samengesteld door 
de hervormde commissie sectewezen, die als taak meekreeg ‘een pastorale brief 
voor te bereiden waarin in het bijzonder de zogenaamde ‘Pinksteruitdaging aan de 
Kerk en haar reactie’ zou worden besproken.’47 Voorzitter van de commissie werd de 
cultuurfilosoof en theoloog F. Boerwinkel (1906-1987). Deze had in de jaren vijftig 
al verschillende lezingen over sekten gehouden die in 1953 gebundeld verschenen 
onder de titel Kerk en secte.48 Uit het boek blijkt dat Boerwinkel de pinksterbeweging 
zag als een ‘typische correctie op een tekort aan levend geloof in de kerk.’49 Ook de 
predikant W. Glashouwer, mederedacteur van het charismatische periodiek Vuur, 
maakte deel uit van de commissie.
Met Boerwinkel als commissievoorzitter sloeg de synode een gematigde koers in.50 
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De commissie laste ontmoetingen in met bekende pinksterleiders, onder wie de 
Zuid-Afrikaanse D.J. du Plessis. Op die manier kon een open dialoog tot stand 
komen.51 Op 8 februari 1960 lag het commissierapport, waarin de hand van Boer-
winkel merkbaar is, op de tafel van de hervormde synode.
‘Vele kerkleden, ja ook vele ambtsdragers’ zijn aangeraakt door de pinksterbeweging, 
zo motiveerde de kerk de uitgave van haar herderlijk schrijven.52 De Nederlandse 
Hervormde Kerk zag nog een reden om aandacht te schenken aan de pinksterbe-
weging, omdat leidende figuren in deze beweging een veel positievere houding ten 
opzichte van de kerk gingen innemen.53

De toon van het hele document is gematigd. Het ontbreekt ook niet aan kritische 
zelfreflectie. Zo lezen we: ‘Wanneer in onze tijd de gaven en krachten van het 
Koninkrijk zich niet of slechts spaarzamelijk in de kerk openbaren, dan ligt dit niet 
aan het feit dat die gaven er alleen voor de begintijd waren, maar dan komt dit 
doordat de kerk lijdt aan gebrek van de Heilige Geest.’ Wie beweert dat de gaven 
uit het boek Handelingen alleen voor die begintijd bestemd waren, doet volgens 
het rapport ‘ernstig tekort aan de mogelijkheid van de Heilige Geest in onze tijd. 
Want daarmee beschuldigen wij de Heilige Geest van een onmacht die niets anders 
is dan onze onwil om de Geest ruim baan te maken en Zijn werk in en door ons te 
laten geschieden.’54

2.2.2. Gereformeerde Kerken in Nederland
Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw was er binnen de Gereformeerde 
Kerken weinig ruimte voor een positieve waardering van de pinksterbeweging.55 Het 
theologisch klimaat werd gestempeld door de leidslieden A. Kuyper (1837-1920) en 
H. Bavinck (1854-1921) die beiden de bijzondere Geestesgaven toekenden aan de 
begintijd van de christelijke kerk.56 In deze lijn schreef de Amsterdamse hoogleraar 
F.W. Grosheide (1881-1972) in 1918 een exegetisch artikel over tongentaal. Dit 
eindigde met de conclusie dat de tongentaal zoals deze in de tijd van het Nieuwe 
Testament voorkomt, ‘in later tijd niet kan worden verwacht.’57 De gereformeerde 
predikant H. Fokkens (1883-1963) beriep zich in een artikel over de pinksterbewe-
ging uit 1932 verschillende malen op het standpunt van Kuyper.58

Weliswaar schreef Kuyper een uitvoerige studie over het werk van de Heilige Geest, 
maar daarin besteedde hij weinig aandacht aan de geestelijke gaven.59 Deze charis-
mata worden ‘eenvoudig van de tafel geveegd’, zo concludeert W.J. Ouweneel uit 
Kuypers beschrijving.60

Ondertussen was er in de aanloop naar de twintigste eeuw onder Nederlandse 
studenten een groeiende belangstelling waar te nemen voor het christelijk geloof, 
wat zich uitte in kampen waar bijbelstudie een grote plaats innam. Dit alles voltrok 
zich onder invloed van de internationale bloei van het studentenzendingswerk. In 
Nederland leidde dit tot de oprichting van de Nederlandse Christen-Studenten 
Vereniging (NCSV).61 M.J. Aalders vindt het opvallend dat in de zomer van 1905 
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‘honderden vrome jonge mensen samenkwamen om zich te bezinnen op de beteke-
nis van het christelijk geloof voor hun leven. Dagelijks waren er bidstonden. Er was 
sprake van bezinning op zending en evangelisatie.’62 Het kan volgens hem ‘geen 
toeval zijn’ dat twee jaar later de pinksterbeweging zich in Nederland openbaarde. 
Toch was er waarschijnlijk weinig grensverkeer tussen de twee bewegingen, aldus 
Aalders. Kuyper stelde zich aanvankelijk kritisch op tegenover de NCSV, hoewel zijn 
opstelling nadien wat milder werd.63 Dit neemt niet weg dat de synode van de Gere-
formeerde Kerken in 1920 het lidmaatschap van de NCSV ‘ten zeerste’ ontraadde.64

In de lijn van Kuyper en Bavinck staat ook het boek Waarheid en dwaling, dat de 
gereformeerde predikant A.B.W.M. Kok (1888-1979) in 1945 over verschillende 
evangelische stromingen schreef. De pinksterbeweging rekent hij tot de sekten, 
omdat ze ‘een bijzaak tot hoofdzaak maken, een paar Schriftplaatsen als stokpaard 
berijden.’65

Enkele jaren later verzorgde Kok het hoofdstuk ‘De Heilige Geest en de latere 
geestdrijverijen’ in het handboek De Heilige Geest onder redactie van onder meer de 
gereformeerde missioloog J.H. Bavinck (1895-1964).66 Onder deze geestdrijverijen 
rekent hij ook de ‘pinksterbeweging of tongenbeweging.’67 Tegelijkertijd werpt hij de 
vraag op ‘of bij ons niet moet geklaagd worden over een tekort aan Geesteswerking.’68

In het handboek geeft redacteur Bavinck eenzelfde signaal af. Tegelijkertijd vreest 
hij dat de kerk in zijn tijd een ‘eb-periode van het werk des Heiligen Geestes’ mee-
maakt.69 Hij ziet dit in verband staan met het gebrek aan heiligmaking, aan missi-
onaire drang en de kerkelijke verdeeldheid. Bavinck wijst ook op de ‘verstikkende 
werking’ van de moderne cultuur.70

Dezelfde grondtonen klinken veertien jaar later door in Bavincks boek Ik geloof in 
de Heilige Geest. De grote genezingscampagnes van Zaiss en Osborn van de jaren 
vijftig hadden de kerk in Nederland voor indringende vragen gesteld of ze niet ‘ver 
beneden haar stand leeft.’71 Zelf is Bavinck ervan overtuigd dat de kerk in de loop 
der eeuwen ‘stellig te weinig oog gehad heeft’ voor de Geest Die mensen inschakelt 
in de volvoering van Gods plan met de wereld en mensen toerust. Hij vindt het 
daarom ‘geen wonder dat God het nodig gevonden heeft, deze dingen in onze eeuw 
opnieuw onder de aandacht te brengen van zijn Kerk.’ Daarvoor gebruikte God ook 
de pinksterbewegingen, aldus Bavinck.72 Hij wil niet weten van de ‘denkbeeldige 
streep’, alsof de Geestesgaven alleen aan de kerk in de tijd van het pinksterfeest 
toebehoren. Immers, ‘principieel is er in de positie van de Kerk niets veranderd.’73

De Week der Genezing, zoals deze een fenomeen werd in hervormd Den Haag, riep 
een reactie op van de plaatselijke gereformeerde predikant H. van Andel (1907-
1984).74 De predikant noemt het een ‘suggestieve argumentatie’ als gesteld wordt 
dat op een ‘echt gelovig gebed om genezing’ het herstel ‘behoort te volgen.’75 Hij vraagt 
zich af ‘tot welk een spanning men zulk een gebed wil opvoeren.’76 Theologisch 
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heeft hij er bezwaar tegen als ‘men aan de prediking van Christus’ totale verlossing 
zo maar verbindt een lichamelijke genezing in dit leven.’77 Een zaak die voor de 
toekomst mag worden verwacht, wordt dan tot ‘geldende regel in het heden.’ De 
Haagse predikant noemt dat ‘beslist onschriftuurlijk.’
Ook de gereformeerde predikant J.L. Koole (1910-1997) reageerde op de gene-
zingsdiensten in hervormd Den Haag en het optreden van Zaiss. In het boek De 
boodschap der genezing78, verschenen toen Koole inmiddels hoogleraar was, plaatst de 
theoloog kritische kanttekeningen bij de wijze waarop evangelisten de boodschap 
van genezing brengen. Tegelijkertijd ziet hij een overeenkomst tussen de zendings-
situatie waarin het Nieuwe Testament over wonderen spreekt en de eigen tijd. ‘Ieder 
ziet en weet toch immers, welke afmetingen de saecularisatie, de verwereldlijking 
en verheidensing van ons land en ons werelddeel aangenomen heeft.’ Juist in zo’n 
tijd mogen de kerken ‘zeker niet afwijzend’ tegenover de boodschap van genezing 
staan, maar moeten ze bidden en smeken om de openbaring van Gods ‘genezende 
wondermacht.’79

Veel positiever tegenover campagnes als die van Zaiss stond de predikant O. Jager 
(1928-1992). Ze laten volgens hem zien dat er ‘over de hele wereld een stroom gaat 
van diep verlangen naar geestelijke kracht, naar eenheid, naar de vervulling met de 
Heilige Geest en naar meer openbaring van de afmetingen van het Koninkrijk.’80 
Niet lang daarna nam het pinksterperiodiek Kracht van omhoog een artikel over van 
Jager, kennelijk als uiting van verbondenheid met deze gereformeerde predikant.81

Tegen de bijeenkomsten van Osborn in Den Haag keerden zich tien Haagse gere-
formeerde predikanten. Zij stelden een verklaring op die op 26 augustus 1958 tal 
van Nederlandse kranten haalde. In de verklaring distantieerden zij zich ‘volledig’ 
van de ‘woorden en praktijken’ van Osborn.82

Tijdens diens optreden in Groningen deelden leden van de plaatselijke gereformeer-
de kerk bij de ingang van het terrein pamfletten uit met waarschuwende teksten.83 
Op zondagmiddag verscheen de politie van Groningen om de geluidsinstallatie 
uit te schakelen, dit op verzoek van gereformeerden die in een nabijgelegen kerk 
een kerkdienst hielden.84

Het optreden van Osborn werd juist krachtig verdedigd door de gereformeerde 
notaris H.J. Zweers (1893-1981) uit Den Haag.85 Deze was ook penningmeester 
van het comité dat het optreden van Osborn organiseerde. Na diens optreden 
publiceerde Zweers het boek Osborn en de Bijbel, waarin hij het optreden van de 
evangelist van alle kanten belicht en verdedigt. Het bedroeft hem, zo schrijft hij, dat 
‘zo velen van onze leiders’ het ‘ongewone en rechtlijnige’ van Osborns optreden 
bestempelden als ‘onecht en als valse profetie.’86 Zweers denkt ‘in het bijzonder aan 
vele Gereformeerde predikanten.’ Hij voelde zich daarom geroepen om middels 
artikelen in dagbladen te protesteren tegen de ‘ergernis’ die predikanten hiermee 
naar zijn overtuiging gaven.
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Ook de gereformeerde predikant en voormalige rooms-katholieke priester 
H.J. Hegger (1916-2012) nam het voor Osborn op. Hij stoorde zich aan de kritische 
verslaggeving van de bijeenkomsten van Osborn in het dagblad Trouw. Daarom 
stuurde hij een ingezonden stuk naar de redactie, dat echter niet werd geplaatst. Het 
stuk kwam uiteindelijk terecht in het periodiek In de Rechte Straat van de gelijknamige 
stichting waaraan Hegger was verbonden.87 In het artikel stelt hij de vraag of het 
niet toe te juichen is ‘wanneer de massa van ons protestantse volk zich eens intens 
gaat bezighouden met de vraag of Osborn misschien toch een boodschap brengt, 
die door de kerken te lang verwaarloosd is?’

In de Gereformeerde Kerken duurde het langer dan in de Nederlandse Hervormde 
Kerk voordat het tot de uitgave van een synodaal geschrift kwam. Aan zo’n geschrift 
was behoefte gezien de kerkelijke overgangen richting pinkstergroepen en de 
sympathie die kerkleden voor deze groepen uitspraken. De synode van 1963-
1964 besloot tot de uitgave van een publicatie over de pinksterbeweging. Drie 
gereformeerde predikanten, H.C. Endedijk (1926-2011), A.G. Kornet (1922-2000) 
en G.Y. Vellenga (1920-2004), bijgestaan door de hoogleraar H.N. Ridderbos (1909-
2007) als adviseur 88, boden aan de synode van 1967 het resultaat van hun studie aan. 
Na enkele wijzigingen in de tekst besloot de synode het uit te geven onder de titel 
Het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Overigens had de synode van 1963-1964 
al uitgesproken dat het bekleden van een ambt niet mogelijk is voor hen die ‘met 
de pinksterbeweging in een zodanig contact treden, dat zij medeverantwoordelijk 
zijn voor het propageren van leringen die met de belijdenis der kerk in strijd zijn.’89

In het rapport valt een zekere tweeledigheid op ten opzichte van de gaven van de 
Heilige Geest. ‘Met een zekere aarzeling wordt erkend dat een streeptheologie 
niet opgaat, maar in de praktijk komt men daar eigenlijk wel bij uit’, zo vatte de 
gereformeerde hoogleraar K. Runia het later samen.90

Twee van de rapporteurs hadden al kritisch over de pinksterbeweging geschreven. 
Vellenga schreef samen met de hervormde predikant A.J. Kret (1928-1993) een 
kritisch boekje over ‘zoveel gevaarlijke verborgen klippen’ in de beweging Stromen 
van kracht van de pinksterevangelist K. Hoekendijk.91 Kornet toetste op zijn beurt 
de pinksterbeweging aan de Bijbel en kritiseerde de ‘overdreven accentuering’ van 
de bijzondere werkingen en gaven van de Heilige Geest.92

Ook in het synodale geschrift van de Gereformeerde Kerken overheerst een kritische 
houding tegenover de pinksterbeweging. Een kernbezwaar is dat de pinksterbewe-
ging ‘al te zeer een scheiding maakt tussen het deelhebben aan Christus en aan de 
gave van de Geest.’ Dat leidt op een ‘dwaalspoor.’93

Volgens de Rotterdamse predikant K.J. Kraan hadden ‘allerlei predikanten uit de 
kring der Gereformeerde Kerken, die zich sterk betrokken weten bij het gesprek 
tussen Kerk en pinksterbeweging’ kennisgenomen van het synodale geschrift Het 
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werk van de Heilige Geest in de gemeente.94 Het was de bedoeling om een uitgave te 
verzorgen waarin het synoderapport op de voet werd gevolgd, maar daarvan zag 
men af. Voor een dergelijke uitgave zou weinig belangstelling bestaan, ‘omdat 
ook het deputatengeschrift kennelijk weinig aandacht heeft getrokken’, aldus 
Kraan. Daarom schreef hij een ‘pastoraal geschrift’ waarin eerst zijn eigen stand-
punt doorklonk, ‘hier en daar onderbroken met kritische opmerkingen’ over het 
synoderapport. Kraan vond het ernstig dat in het stuk geen ‘echte dialoog’ met de 
pinksterkerken of pinkstertheologen was aangegaan.95 In een voetnoot suggereert 
Kraan dat men dit ‘wellicht ook nauwelijks heeft gewild, getuige de wat eenzijdige 
samenstelling van het Deputaatschap.’96

Kraan gaat niet mee met het gereformeerde standpunt dat men ‘de geestesgaven 
niet moet zoeken in verband met kwijnend geloofsleven en dat voor een réveil 
alleen het gewone werk van de Geest van belang is.’ Hij noemt dit een ‘scheiden 
van wat God heeft samengevoegd.’97

Acht jaar later schreef Kraan op verzoek van de redactie van het Gereformeerd Theo-
logisch Tijdschrift opnieuw over het gereformeerde standpunt ten opzichte van de 
pinksterbeweging.98 Dit keer spitste hij het toe op het ‘geschil over kinderdoop en 
volwassendoop.’99 Hij stelt zich nu kritisch op tegenover de generale synode van 
Assen 1957-1958, die overdoop een miskenning noemde van de reeds ontvangen 
doop. Volgens Kraan ligt de situatie ‘heel anders’, omdat er ‘steeds meer gemeen-
teleden zijn die de volwassendoop begeren als continuatie van hun kinderdoop, die ze 
dankbaar blijven erkennen en ook voor hun kinderen blijven begeren.’ Deze nieuwe 
ervaringen nodigen uit tot een nieuwe bezinning op het bijbels getuigenis. Deze 
bezinning heeft voor Kraan het karakter van een ‘schriftuurlijke toetsing van het 
verlangen van gemeenteleden, om hun kinderdoop nieuw in een bekeringsdoop 
te willen beleven.’100

Een ‘grote stap verder’ dan de voorzichtige uitlatingen van Koole en Ridderbos ging 
D.G. Molenaar (1911-1961), aldus de synodaal gereformeerde theoloog K. Runia.101 
Postuum verscheen in 1963 van de predikant het boek De doop met de Heilige Geest. 
Daarin voert de gereformeerde predikant een vurig pleidooi om het onderwerp 
van de doop met de Heilige Geest zeer serieus te nemen. Op dit punt zijn gerefor-
meerde theologen volgens hem ‘als met blindheid geslagen’ geweest.102 De ‘eigen-
aardige beperking van het buitengewone werk en de bijzondere Geestesgaven tot 
de eerste christelijke eeuwen’ ziet Molenaar beginnen bij de reformator J. Calvijn 
(1509-1564) en doorwerken in bijna de hele gereformeerde theologie.103 Hij was er 
zelf van overtuigd dat de doop met de Heilige Geest het christelijke leven op een 
‘hoger niveau’ zal brengen.104 De uitvoerige studie bevat onder meer bijna vijftig 
bladzijden met een exegetische fundering voor de doop met de Heilige Geest en 
150 bladzijden met illustraties hoe personen uit de kerkgeschiedenis de doop met 
de Heilige Geest ondergingen.105
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2.2.3. Evaluatie
De twee grote protestantse kerken namen een verschillende houding in toen het 
onderwerp ‘gebedsgenezing’ in Nederland actueel werd. In de Nederlandse Her-
vormde Kerk is de open houding ten opzichte van de pinksterbeweging en gebeds-
genezing opvallend. Hervormd Den Haag was volgens de hervormde predikant 
R. van Essen ‘lange jaren een unieke plek’, omdat de dienst der genezing binnen 
het geheel van de kerk een plaats kreeg. Verschillende predikanten namen eraan 
deel; het initiatief werd gedragen door de kerkenraad.106 Rondom dit onderwerp 
waren er ook nauwe contacten tussen de predikanten Elderenbosch, Glashouwer, 
Van Leeuwen, Lugtigheid en Plug alsmede ouderling Stroethoff. Samen vormden 
ze een actieve voorhoede voor de boodschap van genezing. Daarbij beriep men 
zich op de invloedrijke theoloog Karl Barth. Van Leeuwen refereerde in april 1952 
tijdens een lezing in De Hezenberg aan Barth. Deze noemde de woorden uit Exodus 
15:16 – ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’ – de ‘goddelijke Magna Charta overal 
waar er sprake is van gezondheid en van alle vragen die daarmee samenhangen.’107 
Lekkerkerker publiceerde het fragment uit Barths Kirchliche Dogmatik waarin de 
bewuste uitspraak staat108 en stelde daarbij richting de synode indringende vragen 
over het onderwerp ‘genezing.’
Volgens de pinkstertheologen C. en P.N. van der Laan is het rapport De kerk en de 
pinkstergroepen ‘wellicht het eerste officiële kerkdocument waarin openlijk wordt 
toegegeven dat de kerk veel van de pinksterbeweging te leren heeft.’109 We kunnen 
daarom het herderlijk schrijven een theologische doorbraak noemen waarmee de 
Nederlandse Hervormde Kerk een opvallende mate van erkenning uitsprak richting 
de pinksterbeweging.
Ook de theoloog Berkhof, die een belangrijke positie had binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, nam een open houding in ten opzichte van het onderwerp gene-
zing en, zoals we later uitvoeriger zullen zien, ten opzichte van het bredere veld 
van de charismatische vernieuwing.110 Het is wel opmerkelijk dat de academische 
theoloog Berkhof de lekenprediker Zaiss welkom heette.
Al met al kunnen we in de Nederlandse Hervormde Kerk van een doorbraak spre-
ken ten opzichte van de dienst der genezing. Daarbij klonken zeker ook uiterst 
kritische noten, bijvoorbeeld van de arts Nolle. Het kon ook bijna niet anders dat 
het optreden van Zaiss en Osborn zoveel reacties opriep. De massale opkomst, de 
krachtige boodschap, de vele genezingen en aandacht voor dit alles in de landelijke 
media riepen om grondige antwoorden. Het waren met name de theologen Berkhof 
en Rasker die dit aanvoelden. In later jaren zou Berkhof zelf actief het onderwerp 
van de Geestesgaven bestuderen.

De Gereformeerde Kerken voerden een kritischer koers dan de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De visie op het werk en de gaven van de Heilige Geest, zoals 
deze binnen de gereformeerde theologie zich had ontwikkeld, liet ook veel min-
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der ruimte om accenten uit de pinksterbeweging positief te waarderen. Vanuit de 
vergaderingen van de generale synode lag het accent vooral op de gevaren van de 
pinksterbeweging.Tegelijkertijd waren er predikanten die een heel eigen geluid 
lieten horen en zich juist positief over het onderwerp gebedsgenezing uitlieten. 
Onder hen waren Hegger en Jager en met name Kraan, die zich nog vele jaren zou 
gaan inzetten voor de charismatische vernieuwing. Kraan liet zich dan ook kritisch 
uit over de uitingen van de synode. Zijn publicaties vielen op en stimuleerden de 
bezinning op de Geestesgaven.
Daarnaast stelden er predikanten vanuit de spiegel van de pinksterbeweging het 
eigen kerkelijk leven onder kritiek op het punt van het werk van de Heilige Geest. 
We zagen dit bijvoorbeeld bij de theoloog J.H. Bavinck. Zo’n houding is minstens 
net zo stimulerend voor een verdere studie van het onderwerp van het werk en de 
gaven van de Geest.

2.2.4. Verdere ontwikkelingen
Een opmerkelijk voorval had plaats op 15 september 2007, tijdens het eeuwfeest van 
de pinksterkerken. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam bood scriba B. Plaisier 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) excuses aan over de ‘minachting’ 
waarmee in het verleden over de pinksterkerken werd gesproken.111 De ‘enthousiaste 
uitingen van de vreugde van het geloof, de tekenen van de Geest in tongentaal, 
profetie en genezing werden soms bestempeld als werk van de boze’, aldus Plaisier. 
Hij zei zich voor dat gedrag te schamen. Pinkstertheoloog C. van der Laan zei drie 
dagen later in het RD dat pinkstergemeenten de gevestigde kerken ‘niet altijd goed 
hebben bejegend.’112 Wat hem betreft moet ook de pinksterbeweging vergeving 
vragen ‘voor haar soms hoogmoedige houding.’
Een jaar later, op 30 september 2008, ging officieel een dialoog van start tussen 
de PKN en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Doel van de vijf 
ontmoetingen per jaar was een ‘open dialoog.’113 Plaisiers opvolger A.J. Plaisier 
sprak uit dat hij zich ‘door God geplaatst’ wist op deze weg van de dialoog.114 Vanuit 
hervormd-gereformeerde kring werd in de persoon van de predikant W.J. Dekker 
deelgenomen aan de dialoog.115 De gesprekken werden naar zijn overtuiging ook 
‘mede bepaald door een gevoel van urgentie. We waren ervan doordrongen dat 
we het in deze tijden niet meer kunnen maken aan elkaar voorbij te gaan. Omdat 
we als kerken voor dezelfde grote vragen staan.’
In januari 2012 werd in de visienota De hartslag van het leven van de PKN nog eens 
benadrukt dat de kerk de dialoog met de VPE ‘met kracht voortzet.’116 De dialoog 
leidde op 11 maart 2015 tot de publicatie van het rapport Dialoog Pinksterkerken, 
bestemd voor de generale synode van de PKN.117 De rapporteurs tonen zich zeer 
positief over de dialoog. ‘We geloven dat we op weg zijn naar verdere geestelijke 
eenheid met elkaar.’118 Het rapport mondt uit in aanbevelingen om de dialoog op 
plaatselijk of regionaal niveau voort te zetten, om met elkaar samen te werken en 
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om te werken aan gezamenlijke diensten.119 Ook een voortgezette theologische 
dialoog hoort tot de aanbevelingen. Daarnaast noemt het rapport de erkenning 
van elkaars doop, de waardering van elkaars ambten, bedieningen en genadegaven. 
In het tweede deel van het rapport staan ‘hete hangijzers’, namelijk de waterdoop, 
de doop met de Heilige Geest, het ambt en de traditie.120

Het rapport diende tijdens de synodevergadering van 23 april.121 De aanbevelingen 
uit het rapport werden unaniem overgenomen. Aan het einde van de bespreking 
bood voorzitter P. Sleebos van de VPE zijn verontschuldigingen aan voor alles wat 
de pinksterkerken de Protestantse Kerk hadden aangedaan.

2.3. Charismatische vernieuwing en de protestantse kerken
Mede door de genezingscampagnes van buitenlandse evangelisten groeide het 
verlangen om de gaven van de Geest meer vruchtbaar te maken voor de kerken. 
Zo groeide er een beweging die een steeds duidelijker gezicht kreeg en de naam 
kreeg van de charismatische vernieuwing.
C. van der Kooi, hoogleraar dogmatiek aan de VU, typeert de charismatische ver-
nieuwing als een ‘groep van christenen die binnen hun eigen kerk wilden blijven 
en tegelijkertijd met de ontdekking van Pinksteren ernst wilde maken.’122 Omdat de 
voortrekkers hiervan bewust binnen de kerken wilden blijven, moesten de kerken 
hun verhouding ten opzichte van deze beweging wel bepalen.

2.3.1. Kerkelijk leven
Opvallend is dat het na de publicatie van de rapporten Vragen rondom de gebedsge-
nezing en De kerk en de pinkstergroepen in 1959 en 1960 in de hervormde synode stil 
bleef met betrekking tot de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing. 
K. Blei, van 1987 tot 1997 secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, noemt het ‘merkwaardig’ dat het bij deze twee geschriften bleef en dat de 
relatie tot de charismatische vernieuwing ‘hoogstens indirect’ aan de orde kwam 
bij besprekingen over de doop.123

Binnen de Gereformeerde Kerken daarentegen groeide al snel de overtuiging 
dat de charismatische vernieuwing een serieuze gesprekspartner was.124 Het reeds 
genoemde boek van de predikant Molenaar De doop met de Heilige Geest bleek zijn 
uitwerking te hebben onder gereformeerde kerkleden.125 Met name de al genoemde 
K.J. Kraan gaf een krachtige stimulans om de Geestesgaven een plaats te geven in 
het kerkelijk leven. In Engeland kwam hij in aanraking met de dienst der gene-
zing. Teruggekomen in Nederland kreeg hij in 1960 een bewuste ervaring van de 
vervulling met de Heilige Geest, zo schreef hij in het blad Kerkinformatie van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland.126 Kraan stond in de jaren zestig mede aan 
de wieg van een gebedskring in Rotterdam met als doel de dienst der genezing 
en bevrijding in de kerken terug te brengen. In de jaren zeventig publiceerde hij 
met grote regelmaat over de dienst der genezing en andere onderwerpen vanuit 
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de pinksterbeweging.127 Hij maakte tevens deel uit van de redactie van het charis-
matische maandblad Vuur. Volgens de Amsterdamse dogmaticus J. Veenhof is het 
de verdienste van Kraan geweest dat hij ‘het werken van de Geest in en door de 
charismata, de genadegaven, breedvoerig thematiseerde.’128

Samen met Kraan wordt de hervormde predikant W.W. Verhoef gezien als de 
grondlegger van de charismatische vernieuwing in Nederland.129 In Vlaardingen 
werkten deze vanaf 1970 nauw samen met zijn collega W.C. van Dam om het charis-
matische gedachtegoed een plaats te geven binnen de kerk.130 Met name het door 
Verhoef opgerichte blad Vuur had een samenbindende en stimulerende werking 
om het charismatische gedachtegoed te verbreiden. De gereformeerde synode 
van Maastricht stelde in 1976 een deputaatschap in dat zich moest bezinnen op de 
vragen vanuit de charismatische vernieuwing.131 Twee jaar later sprak de generale 
synode uit dat deze vragen van groot belang zijn voor het geestelijk leven van de 
gemeente. De synode besloot daarop deputaten te benoemen die het contact met 
de charismatische vernieuwing, georganiseerd in de CWN, zouden onderhouden. 
Verschillende malen rapporteerde het deputaatschap aan de synode, in het bijzon-
der in 1984 met de brochure Vurig van Geest, die, zo blijkt uit de ondertitel, een 
handreiking moest zijn voor gesprekken over en met de charismatische vernieu-
wing.132 In de brochure spreken deputaten uit dat de charismatische vernieuwing 
uit de weg wil ruimen wat de ‘beweging van de Geest heeft doen stollen’ en plaats 
wil inruimen voor gaven van de Heilige Geest die ‘onderweg’, dus in de loop van 
de kerkgeschiedenis, verloren zijn gegaan.133

In het gesprek met de charismatische vernieuwing gingen de Gereformeerde Kerken 
gevoelige thema’s niet uit de weg. Zo verscheen in 1992 een handreiking voor het 
gesprek over de dienst der genezing.134 Een jaar later zagen de rapporten Exorcisme, 
ofwel duiveluitdrijving, en Openbaring, inspiratie en visioen het licht.135

Met het oog op de kerkelijke eenwording van de Hervormde, Gereformeerde en 
Evangelisch-Lutherse kerken werden in 1998 alle bestaande afzonderlijke raden, 
commissies en deputaatschappen opgeheven. Het deputaatschap dat het contact 
met de CWN onderhield, droeg zijn werk over aan het bredere synodale orgaan 
voor kerkopbouw, theologie en opleiding. Deputaten gaven de synode bij deze gele-
genheid de wens mee om het gesprek met de Charismatische Werkgemeenschap 
voort te zetten alsmede met organisaties als het Evangelisch Werkverband, de EA 
en organisaties uit de pinksterbeweging.136

De opheffing van het gereformeerde deputaatschap had als gevolg dat de aandacht 
voor de charismatische vernieuwing in de officieel kerkelijke vergaderingen ‘onver-
mijdelijk een minder prominente plaats kreeg dan zij voorheen had in de vergade-
ringen van de gereformeerde synode’, aldus K. Blei.137 Toch ziet hij de inzichten van 
de charismatische vernieuwing wel doorwerken, met name in de ruimte die in het 
protestantse Dienstboek kwam voor rituelen als zegening en het zalven van zieken.
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Via een andere route kwamen onderwerpen vanuit de charismatische beweging 
wel op de hervormde en gereformeerde synodetafel en na 2004 op die van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het al genoemde Evangelisch Werkverband stelde 
deze thema’s met bezieling aan de orde. In het Evangelisch Manifest, waarmee het 
werkverband op 31 mei 1995 naar buiten trad, wordt onder meer verbondenheid 
uitgesproken met de pinksteropwekkingen aan het begin van de twintigste eeuw. 
Het EW wil namelijk ruimte laten voor het functioneren van de gaven van de Geest. 
‘Hij werkt in de gelovige zijn vrucht; vervult ons met kracht en geeft ons geestelijke 
gaven, tot opbouw van de gemeente. Hij brengt ook nu nog wonderen en tekenen 
tot stand’, zo luidt een van de theologische uitgangspunten van het Werkverband.138 
Vijftien jaar later waren deze punten onveranderd van kracht, zo blijkt uit het aan-
gevulde Evangelisch Manifest.139

2.3.2. Theologiebeoefening
Door de opkomst van de charismatische vernieuwing kwam de theologie van de 
pinksterbeweging ook in het blikveld van de academische theologie. De Amster-
damse dogmatici G. van den Brink en C. van der Kooi noemden in 2012 de cha-
rismatische vernieuwing een ‘impliciete erkenning van het theologisch belang van 
de pinksterbeweging.’140

Reeds in 1979 gaf W.W. Verhoef, door middel van een doctoraalscriptie aan de 
Utrechtse Universiteit een, zoals hij het noemde, ‘theologische verantwoording’ 
van de charismatische vernieuwing.141 Datzelfde deed W.C. van Dam twee jaar 
eerder toen hij in Groningen promoveerde op de charismatische getinte zielszorg 
van de Duitse theoloog F. Stanger (1855-1934) en de Amerikaanse F. Buchman 
(1878-1961).142 Wetenschappelijke theologische bezinning werd ook gestimuleerd 
door de uitgave van het Bulletin voor Charismatische Theologie, dat de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland vanaf 1977 publiceerde. Op deze wijze deed de cha-
rismatische vernieuwing, meer dan de pinksterbeweging, een appel op theologen 
om zich te bezinnen op het werk van de Heilige Geest.
Deze theologische bezinning op de gaven van de Geest kon voortbouwen op een 
hernieuwde belangstelling voor de pneumatologie binnen de protestantse theologie-
beoefening. Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw publiceerde de invloedrijke 
hervormde theoloog O. Noordmans (1871-1956) met zekere regelmaat over de 
Heilige Geest. Volgens H.W. de Knijff is heel Noordmans’ theologie doortrokken 
van het ‘grondbeginsel, alles te beschouwen in het licht van Gods Geest.’143 Ook in 
de theologie van A.A. van Ruler (1908-1970), sinds 1947 kerkelijk hoogleraar aan 
de Utrechtse universiteit, neemt de persoon en het werk van de Heilige Geest een 
grote plaats in.144 Beide theologen vroegen daarmee, elk op hun manier, aandacht 
voor het eigene van de Geest in onderscheid van het christologische. Daarin ligt 
een punt van overeenkomst met de theologie in de CWN. Noordmans en Van Ruler 
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hebben die relatie niet kunnen leggen, omdat ze voor de oprichting van de CWN 
in 1972 stierven.

In deze paragraaf zien we hoe een aantal hoogleraren aan theologische faculteiten 
en universiteiten in de jaren zeventig en tachtig een bijzondere aandacht hadden 
voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. We noemen, in volgorde van het 
jaar waarin ze hoogleraar werden, H. Berkhof, J.P. Versteeg, K. Runia, C. Graafland 
en J. Veenhof. Behalve Versteeg behoorden al deze hoogleraren tot de twee grote 
protestantse kerken. Dat we Versteeg in deze paragraaf erbij betrekken, is omdat 
hij binnen het geheel van de academische theologiebeoefening een wezenlijke 
plaats heeft ingenomen met betrekking tot de Geestesgaven. Zowel Graaflands als 
Versteegs bijdragen worden in deze paragrafen kort benoemd. Hun standpunten 
komen uitvoeriger aan de orde bij de bespreking van de houding in de reformato-
rische kerken ten opzichte van de evangelische beweging.
In de theologie van het vijftal zijn uiteenlopende accenten waar te nemen. Gemeen-
schappelijk is echter de overtuiging dat kerk en theologie het onderwerp van de 
Geestesgaven niet mag laten liggen. Daarmee kreeg dit thema gedurende enkele 
decennia voluit aandacht in de breedte van de (gereformeerde) theologiebeoefe-
ning.
Na dit vijftal richten we onze aandacht speciaal op de Vrije Universiteit (VU) te 
Amsterdam, waar tot op heden een levendige belangstelling bestaat voor de cha-
rismatische vernieuwing. Ook horen we enkele kritische geluiden vanuit de Theo-
logische Universiteit Apeldoorn (TUA).

2.3.2.1. H. Berkhof
H. Berkhof, hoogleraar in Leiden van 1960 tot 1981, heeft ‘krachtige impulsen 
gegeven tot de charismatisch theologische reflectie’, aldus J. Veenhof.145 De theo-
loog S.M. Roozenboom ziet Berkhof als een ‘brugfiguur tussen de traditioneel 
hervormd-gereformeerde theologie en de charismatische vernieuwing.’146 Voor de 
evangelische beweging had de Leidse dogmaticus eveneens belangstelling. Hij zag 
deze evangelischen als een van de bewegingen die de kerk uit haar ‘lauwheid’ zou 
kunnen redden door de ‘vernieuwende injecties van de Geest die hun geschonken 
zijn.’147

In 1964 verzorgde Berkhof de Warfieldlectures aan het Princeton Theological 
Seminary in de Verenigde Staten. Deze verschenen onder de titel The Doctrine of the 
Holy Spirit. Het jaar daarop zag een Nederlandse vertaling het licht onder de titel De 
leer van de Heilige Geest.148 Het boek is een krachtig pleidooi voor nieuwe aandacht 
voor het werk van de Heilige Geest. Op deze wijze probeert de dogmaticus een 
brug te slaan tussen de kerk en de pinksterbeweging. Deze beweging ziet hij zelfs 
als ‘Gods oordeel over een kerk die haar innerlijke groei en uiterlijke uitbreiding’ 
verloren heeft.149
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Volgens Berkhof beschrijven de begrippen ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ niet 
het hele werk van de Geest.150 Hij verwijst hierbij naar de pinksterbeweging die 
de vervulling met de Geest als ‘derde zegen’ noemt. In zijn waarneming heeft de 
officiële theologie weinig aandacht geschonken aan deze gedachte, mede door de 
‘waterdichte scheidingsmuur’ tussen de opwekkingsbeweging en de universitaire 
theologie. Daarom doet hij een poging om door de muur heen te breken en zich 
te begeven op ‘onontgonnen terrein.’
Berkhof maakt een ‘belangrijke uitzondering’ voor de Zwitserse theoloog Karl 
Barth die naast de rechtvaardiging en de heiliging de roeping van de christen 
om getuige te zijn van Christus benoemt.151 Berkhof tekent hierbij aan dat Barth 
‘slechts incidenteel zijn ontdekking verbindt met de bijbelse gegevens’ en het 
gedachtegoed van de opwekkings- en pinksterbewegingen. Toch ziet hij in Barths 
gedachtelijn ‘grote perspectieven’ voor het spreken over de geestelijke gaven in 
dienst van Gods Koninkrijk.
Na een rondgang langs schriftwoorden waarop de pinksterbeweging zich beroept, 
komt Berkhof tot de conclusie dat zij ‘in de grond gelijk hebben’ als zij spreken 
over een ‘aanvullende werking’ van de Heilige Geest, naast rechtvaardiging en 
heiliging.152

In de rechtvaardiging, zo betoogt Berkhof, ‘legt de Geest beslag op het middelpunt 
van ons bestaan; in de heiliging op de gehele cirkel van onze menselijke natuur; en 
in de vervulling legt hij beslag op onze individualiteit’ om deze in het geheel van 
Gods Koninkrijk in te voegen.153 Op deze wijze komen ook de gaven van de Heilige 
Geest, de charismata, weer tot hun recht, waardoor ieder een bijdrage kan leveren 
aan de groei van ons gemeenschapsleven.
In zijn dogmatisch handboek Christelijk geloof uit 1973 zette Berkhof deze gedachte-
vorming voort. Naar zijn overtuiging is het besef van de charismatische structuur van 
de kerk als lichaam van Christus ‘zeer spoedig’ verdwenen. In de ‘allerlaatste tijd’, 
zo schrijft hij, dringt het charismatische ‘aarzelend’ door in de theologie. Volgens 
Berkhof heeft de kerk de taak om ‘naarstig naar de charismata te speuren en deze 
in te schakelen tot opbouw van het geheel.’154

Een jaar later drukte Berkhof zich opnieuw krachtig uit.155 Volgens hem is de 
theologie ‘met heel bescheiden pneumatologische vingeroefeningen’ begonnen. 
Daarbij wil hij ‘niet te trots zijn om voor hulp om te zien naar bewegingen en 
opvattingen, die tot nu toe door de kerkelijk geijkte theologieën meestal met de 
nek werden aangekeken.’ Tegelijkertijd beseft Berkhof dat de ‘afstand tussen onze 
studeerkamers en hun opwekkingssamenkomsten wel heel groot is. Zij moeten zich 
eerst meer theologisch uitdrukken, om binnen onze gehoorafstand te komen.’ Veel 
belangrijker vindt hij dat ‘wij ons existentieel openstellen’ voor ervaringen vanuit de 
charismatische vernieuwing. Met enige spijt moest hij constateren dat de brug die hij 
door zijn boek De leer van de Heilige Geest wilde slaan ‘nauwelijks heeft gefungeerd.’ 
Toch bleef hij hopen op een ‘dieper wederzijds verstaan en als gevolg daarvan op 
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een wederzijdse verrijking en een wederzijdse correctie.’156

Berkhofs overtuigingen brachten hem als vanzelf in contact met de CWN.157 Het 
eerste nummer van het Bulletin voor Charismatische Theologie opende zelfs met een 
uitvoerige bijdrage van Berkhof.158 Uit de tekst wordt duidelijk dat het artikel een 
lezing is die Berkhof waarschijnlijk heeft uitgesproken tijdens een conventie van 
de CWN.159

In het artikel geeft Berkhof aan dat de zogeheten doop met de Heilige Geest een 
‘verwaarloosd element is uit het Nieuwe Testament.’ Hij vindt het ook ‘hoogstbe-
langrijk’ dat er een toenadering ontstaat tussen de charismatische vernieuwing 
enerzijds en de ‘engagementstheologie’ die de roeping van de kerk voor de wereld 
centraal stelt en wil ‘strijden in deze wereld in de naam van Christus.’160

De band tussen Berkhof en de CWN bleef hecht. Voor de theologische conventie 
van 26 november 1981 werd de Leidse hoogleraar opnieuw uitgenodigd om een 
lezing te houden.161 De toegenomen aandacht voor de Heilige Geest ziet Berkhof 
tegen de achtergrond dat het ‘ervaringsverlangen zo sterk is geworden.’162 Als 
typerend kenmerk van de charismatische ervaringen noemt de hoogleraar dat het 
‘altijd gaat over vervulling als het extra, waardoor de Heilige Geest naar je persoon 
grijpt.’163 Tegelijkertijd is de charismatische vernieuwing ‘zeer Christocentrisch’, 
oordeelt Berkhof. Als verdienste van de beweging ziet hij dat ‘voor de kerken vaak 
duistere Nieuw-Testamentische woorden over de vervulling en de doop met de Hei-
lige Geest duidelijker zijn geworden.’ Dit geldt ook voor woorden over ‘genezing 
in hun aktualiteit.’
Wel dreigen volgens de theoloog twee gevaren bij de toegenomen aandacht voor 
de Geest en Zijn gaven.164 Het eerste gevaar is het individualisme, waarbij niet goed 
wordt beseft, dat de gaven er zijn voor de ‘kontekst van de gemeenschap.’ De rooms-
katholieke charismatische beweging staat wat dit laatste betreft ‘een stuk sterker’, 
oordeelt Berkhof. Hij wijst ook op het gevaar van de verinnerlijking. Daartegenover 
stelt Berkhof dat ‘al die gaven relationeel zijn.’ Genezen, leren en profeteren ziet 
hij als een ‘ontmoetingsgebeuren.’
In een korte uiteenzetting over 1 Korinthe 12 tot 14 wijst Berkhof erop dat Paulus 
benadrukt dat de gaven zullen ophouden als in de eeuwigheid het volmaakte aan-
breekt.165 Toch geeft de apostel een ‘verrassende wending’ aan zijn betoog als hij 
toch oproept om te streven naar de gaven van de Geest. Paulus bedoelt daarmee, 
aldus Berkhof: ‘We zijn nu nog op aarde en daar moeten we het er wel bij hebben.’

Bij het tienjarig jubileum van het Bulletin blijkt nog altijd Berkhofs betrokkenheid 
bij de charismatische vernieuwing. Hij behoort voor de redactie in elk geval tot de 
‘kopstukken uit de oecumene die met de charismatische vernieuwing vertrouwd 
zijn’, die werden gevraagd een bijdrage te leveren.166 Op de vraag welke inbreng de 
charismatische vernieuwing heeft en nog meer kan hebben, antwoordt Berkhof dat 
het Bulletin een ‘veelheid van bouwstenen en invalshoeken aandraagt waaruit hopelijk 
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op den duur een pneumatologie kan verrijzen, die voor alle christelijke kerken her-
kenbaar en aanvaardbaar zal zijn.’ Naar zijn overtuiging raakt de ‘helende kracht van 
de Geest letterlijk heel ons leven.’ Berkhof besluit met de persoonlijke ontboezeming 
dat hij in zijn bewaarde jaargangen van het Bulletin een aantal bladzijden mist. Hij 
had ze opgeborgen in boeken over hetzelfde thema ‘voor verdere studie.’167

2.3.2.2. J.P. Versteeg
Aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te 
Apeldoorn168 toonde J.P. Versteeg, hoogleraar Nieuwe Testament, een bijzondere 
belangstelling voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dit was het 
‘eigenlijke thema van Versteegs theologie’, zo stelde zijn Apeldoornse collega W. 
van ’t Spijker in 1987, enkele maanden na het sterven van Versteeg.169

Als jong predikant – Versteeg was 28 jaar – sprak hij reeds uitdrukkelijk over de 
Geestesgaven en wel voor de vereniging van predikanten van de Christelijke Gere-
formeerde Kerken.170 Twee jaar later, in 1968, werd Versteeg benoemd als hoogle-
raar Nieuwe Testament te Apeldoorn. Steeds opnieuw vroeg hij aandacht voor de 
persoon en het werk van de Geest. Dat deed hij in zijn inaugurele rede171, in zijn 
proefschrift172 en in diverse andere publicaties173.

2.3.2.3. K. Runia
Ook binnen de synodaal gereformeerde theologiebeoefening vond de charisma-
tische vernieuwing weerklank. Aan de van oorsprong gereformeerde theologische 
opleidingen te Kampen – de Theologische Universiteit (tot 1988 Hogeschool) van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland – en Amsterdam – de Vrije Universiteit – 
legden diverse docenten en hoogleraren een bijzondere belangstelling aan de dag 
voor de evangelische beweging in het algemeen en de charismatische vernieuwing 
in het bijzonder. In Kampen vroeg de hoogleraar praktische theologie K. Runia 
gedurende langere tijd aandacht voor het verschijnsel van de evangelische beweging 
in Nederland.174 In Amsterdam waren dit onder andere J. Veenhof, C. van der Kooi 
en B. van den Toren.175

Voor de vragen over de Geestesgaven had Runia een bijzondere belangstelling. Over 
de doop met de Heilige Geest hield hij in het najaar van 1973 vier colleges voor de 
theologische etherleergang van de NCRV.176 Daarin verwoordde hij zijn ‘onoverko-
melijke bezwaren’ tegen een bijzondere doop met de Heilige Geest, zoals deze in de 
pinkstertheologie gangbaar was.177 Tegelijkertijd sprak hij uit dat de kerk ‘ten volle 
bereid’ moet zijn om te luisteren naar het ‘‘Anliegen’ van de Pinksterbeweging’ en 
dat ze voor het ‘echt bijbelse element’ hierin plaats moet inruimen, ‘zowel in haar 
leer als in haar leven.’178 Runia denkt dat de pinksterbeweging niet wordt overtuigd 
door het gereformeerde spreken over geestelijke groei, omdat ‘onze woorden over 
geestelijke groei’ vaak ‘hol en leeg’ in de oren klinken.179 Ook is er in het leven van 
de gelovigen weinig te zien van geestelijke groei.
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Enkele jaren later stelde Runia dat hij ‘geen enkele aanduiding’ in het Nieuwe 
Testament vindt dat de gaven van de Geest alleen bestemd waren voor de tijd van 
de apostelen.180 In 1996 vroeg Runia, inmiddels emeritus hoogleraar, aandacht voor 
de gaven van de Heilige Geest door middel van een opstel in een bundel van het 
Evangelisch Werkverband.181 Volgens hem is dit onderwerp in de gereformeerde 
traditie ‘verwaarloosd’ en dat terwijl de gaven van de Geest ‘een belangrijke rol 
spelen in het Nieuwe Testament.’182 Naar zijn overtuiging is er ‘nergens’ een 
opdracht te vinden om de apostolische kerk met zijn Geestesgaven te ‘kopiëren.’183 
Tegelijkertijd wil hij ‘de mogelijkheid niet uitsluiten’ dat bepaalde gaven die we 
in het Nieuwe Testament vinden, terugkeren. Sterker nog, ‘we moeten überhaupt 
openstaan voor nieuwe gaven die de Geest wil schenken, omdat ze van groot belang 
voor de gemeente van vandaag zijn.’ Naar haar ‘diepste wezen’ is de gemeente een 
‘charismatische gemeente.’ Aan deze charismatische structuur van de gemeente zal 
daarom in de prediking ‘veel meer aandacht gegeven moeten worden.’184

In hetzelfde jaar sprak Runia in een interview met Koers zijn overtuiging uit dat de 
gereformeerde traditie gestold is. Daarom is de Heilige Geest nodig om de traditie 
weer tot leven te brengen. De hoogleraar vindt het ‘jammer’ dat de Reformatie 
‘nauwelijks oog’ had voor de gaven van de Geest.185

Enkele jaren later zette Runia het thema van de gave van de profetie nader uiteen.186 
Daarbij gaf hij aan dat hij het er ‘helemaal mee eens’ is dat de gave van de profetie 
nog altijd voorkomt. Tegelijkertijd heeft hij ook aarzelingen, omdat ‘de meeste 
profetieën zo erg algemeen en daarom vaak zo weinig-zeggend zijn.’187

In het jaar 2000 verscheen Runia’s boek Op zoek naar de Geest.188 Het slothoofdstuk 
van zijn boek – ‘de noodzaak van kruisbestuiving’ – laat zien dat de auteur uitziet 
naar een vruchtbare wisselwerking tussen de gereformeerde en de charismatische 
theologie.189 Twee jaar later publiceerde hij zijn laatste wetenschappelijke opstel 
en wel ‘Charismatische theologie en pneumatologie.’190 Daarin beantwoordt hij 
onder meer een vraag over de onderlinge verhouding van de gereformeerde en 
de charismatische pneumatologie. Volgens Runia lijken de gereformeerde traditie 
van de Nadere Reformatie en de charismatische beweging op elkaar ‘in de nadruk 
op het werk van de Geest in de mens.’191 Tegelijkertijd ziet hij verschillen. In de 
Nadere Reformatie ligt het accent op een diep zondebesef, terwijl de charismatische 
beweging meer nadruk legt op de ‘blijdschap in de Geest.’
De gereformeerde theologie kan in Runia’s oog ‘wel het nodige’ van de charisma-
tische beweging leren. Hij denkt daarbij met name aan wat Berkhof het derde werk 
van de Geest genoemd heeft, namelijk het toerusten van de christen met nieuwe 
gaven.192 Ook in Op zoek naar de Geest valt hij Berkhof bij in diens visie op het derde 
werk van Gods Geest.193 Deze aansluiting bij Berkhof valt op, omdat Runia zich over 
het geheel genomen juist zeer kritisch tegenover Berkhofs theologie opstelde. Dit 
geldt met name Berkhofs opvattingen over de Drie-eenheid en zijn christologie.194 
Als ander leermoment noemt Runia dat de christen, met handhaving dat de spiri-
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tualiteit een gave van de Geest is, er ook zelf verantwoordelijk voor is. ‘Ik moet me 
er ook in oefenen.’195

2.3.2.4. C. Graafland
Aan de Utrechtse theologische faculteit gaf C. Graafland, hoogleraar namens de 
Gereformeerde Bond, blijk van een bijzondere belangstelling voor het werk van 
de Heilige Geest.196 Volgens zijn opvolger aan de universiteit, A. de Reuver, ligt het 
‘brandpunt van Graaflands theologisch elan’ in de pneumatologie.197 De Amster-
damse dogmatici G. van den Brink en C. van der Kooi zien in hem een ‘markant 
voorbeeld’ dat ‘ook aan de rechterzijde van de gereformeerde gezindte’ de accep-
tatie groeit van de charismatische vernieuwing.198

Vanaf 1963 tot kort voor zijn sterven in 2004 hield het onderwerp van de Geest en 
Zijn gaven Graafland bezig.199 In 1990 sprak hij onomwonden over een ‘charisma-
tisch manco’ in reformatorische kerken.200 Dat vraagt om een ‘bijbelse correctie en 
verrijking’, aldus de Utrechtse hoogleraar.201

2.3.2.5. J. Veenhof
De theologische faculteit van de VU ontwikkelde zich tot een speerpunt van 
belangstelling voor de charismatische theologie. Een stimulans daartoe ging uit van 
J. Veenhof, die van 1973 tot 1989 hoogleraar dogmatiek was. In zijn inaugurele rede 
in 1974 liet Veenhof al blijken dat de persoon en het werk van de Heilige Geest zijn 
bijzondere belangstelling had.202 Vele publicaties volgden, waarin hij de waardevolle 
elementen van de charismatische vernieuwing ten volle wilde honoreren, terwijl hij 
ook kritische kanttekeningen bij deze beweging plaatste.203

Veenhofs belangstelling was gewekt tijdens zijn docent- en predikantschap in het 
Zwitserse Basel, van 1966 tot 1973.204 In Nederland teruggekeerd, kwam hij al spoedig 
in contact met de CWN, waarvoor hij op 28 mei 1976 tijdens de eerste nationale con-
ventie een referaat hield.205 De werkgemeenschap was voor Veenhof, zo typeerde hij 
het zelf, een ‘geestelijk, spiritueel milieu, waar wij ons thuis konden voelen.’206 Voor 
hemzelf en zijn werk betekende de CWN ‘iets wezenlijks.’207 Daar ontmoette hij ook 
de Leidse hoogleraar H. Berkhof en de rooms-katholieke theoloog P.J.A.M. Schoo-
nenberg, die hun ‘waardevolle bijdragen’ leverden aan de werkgemeenschap.208 Als 
hoogleraar in Amsterdam was Veenhof ook nauw betrokken bij de oprichting van 
de leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU.209

Als ‘credo’ van de charismatische beweging noemt Veenhof: ‘Er is in het heden 
ervaarbaar heil van Godswege in Jezus door de Geest voor de hele mens!’210 Vanuit 
dit credo stelt de charismatische beweging de vraag: ‘Heeft de Geest niet meer 
voor u in petto dan u tot dusver aangenomen hebt?’ Vanuit zijn betrokkenheid 
bij de ‘ontmoeting tussen gereformeerde en charismatische vroomheid’, komt de 
hoogleraar tot de conclusie dat de charismatische vernieuwing ‘heilzame impulsen 
kan geven’ aan de kerken, ‘ook aan die van gereformeerde signatuur.’211 Hij plaatst 
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dit tegen de achtergrond van het ‘latente onlustgevoel bij vele christenen’ in een 
‘sterk geverbaliseerde kerk.’212 De charismatische vernieuwing helpt mensen om 
een ‘meer spontane en persoonlijke, tevens ook diepere beleving van hun geloof’ 
te vinden. Hij vindt het ook een winst dat de charismatische beweging een pastoraat 
kent dat in de diepte gaat en zoekt naar innerlijke genezing.213

Het onderwerp van de dienst der genezing trok als vanzelf de aandacht van Veenhof. 
In 1990 redigeerde hij, samen met de Amsterdamse hoogleraar praktische theologie 
G. Heitink, de uitgave Heil, heling, gezondheid.214 Veenhof spreekt daarin zijn overtui-
ging uit dat het christelijk geloof een weg wil zijn naar heil, nader bepaald als heil 
van Godswege in Jezus.215 Echter, dit heil is verbonden aan heling en gezond maken.
In de vierde eeuw van de kerkgeschiedenis ziet Veenhof, onder invloed van het 
Griekse denken, zich een ‘boedelscheiding’ voltrekken, waardoor de kerk zich 
concentreerde op het geestelijk heil van de mens en het lichamelijk welzijn ‘in feite 
van minder belang’ achtte.216 Zelf heeft hij ‘grote bezwaren’ tegen deze scheiding, 
omdat het bijbels getuigenis ze ‘allerminst begunstigt, ja zelfs weerspreekt.’
De ‘geweldige omkeer’ van de Reformatie gaf naar zijn mening geen ‘wezenlijke 
verandering’ in de visie op ziekte en genezing en de plaats van de kerk en het gebed 
in dit geheel.217

De charismatische beweging heeft voor deze eenheid wel oog als ze pleit voor het 
herstel van de dienst der genezing in de kerk. Veenhof vindt daarom dat de charis-
matische beweging ‘serieuze aandacht’ verdient.218 Hij spreekt ook over een ‘positief 
resultaat’ van opzienbarende genezingscampagnes als van Zaiss en Osborn.219

Bij al zijn waardering wil Veenhof de charismatische vernieuwing tegelijkertijd graag 
‘theologisch begeleiden.’220 Dit laatste houdt voor hem wederkerig ook in dat de 
‘concentratie op de Geest’ niet alleen voor de kerk maar ook voor de theologie 
‘heilzame gevolgen’ zal hebben.221

De ‘huidige situatie in de Christenheid noodzaakt de theologie om zich met de 
Heilige Geest intensief bezig te houden’, vindt Veenhof.222 Maar hij wil niet dat er 
een speciale theologie van de Heilige Geest naast andere theologieën komt te staan. 
Zij is juist de ‘bezinning op datgene wat heel de theologie draagt en mogelijk maakt.’ 
Karl Barth zag dit ook in, zo betoogt Veenhof. Als deze nog eens een dogmatiek 
moest ontwerpen, zo stelde Barth zelf, zou hij inzetten bij de leer van de Heilige 
Geest, in plaats van bij de christologie.
De dogmaticus beroept zich ook op de Duitse rooms-katholieke dogmaticus Heribert 
Mühlen.223 Deze vroeg aandacht voor de Geest als bemiddelaar. De Geest verbindt, 
zo neemt Veenhof van hem over, Christus en de mensen, de mensen onderling en 
ook heden en toekomst. ‘De Geest werkt in het heden aan op de doorbraak van 
het eschaton. De volledige realisering van het Godsrijk is zijn grote doel. Sterker 
nog, Hij zelf, de Geest, is in zijn verschijning en werkzaamheid het teken en de 
gave van de toekomst.’
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Ook vanuit historisch perspectief staat Veenhof positief tegenover een ontmoeting 
tussen charismatische en gereformeerde vroomheid. Volgens de hoogleraar kan 
bestudering van Calvijn en de calvinistische traditie aantonen dat ‘diverse elementen 
in de charismatische vernieuwing, die door vertegenwoordigers van de traditionele 
gereformeerde vroomheid vaak als ongewoon en nieuw worden ervaren, in feite 
heel duidelijke aanknopingspunten hebben in het eigen erfgoed.’224 Vanuit de 
charismatische vernieuwing komen ‘eigenlijk alle onderdelen van de geloofsleer 
in een nieuw perspectief te staan’, zo constateert Veenhof.225

In 2016 vatte Veenhof zijn visie samen in het boek De kracht die hemel en aarde ver-
bindt.226 Daarin blikt hij ook terug op een ‘zekere reserve ten opzichte van de Geest’, 
in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waarin hij opgroeide.227 Tijdens de 
presentatie van zijn boek merkte Veenhof op dat hij er vooral te maken had met 
de drieslag Christus, Woord en kerk. De Geest ontbrak echter.228

In zijn boek stelt Veenhof zich open voor een ‘doorgaande openbaring’, want, ‘de 
openbaring is niet afgesloten in het verleden.’229 De hoogleraar ziet de doop met de 
Heilige Geest als een ‘alles doordringende en vervullende werking van de Geest.’230 
Veenhof erkent de canon van de Bijbel, die een normatieve plaats heeft, maar nor-
matief betekent voor hem niet ‘exclusief. Afgesloten betekent niet uitgesloten.’231

2.3.2.6. Balans
Als we de balans opmaken, valt het op dat gedurende de jaren zeventig en tachtig 
aan verschillende theologische faculteiten vrijwel constant hoogleraren aanwezig 
waren die een bijzondere belangstelling aan de dag legden voor het werk van de 
Heilige Geest in het algemeen, maar ook voor de gaven van de Heilige Geest en de 
betekenis daarvan voor de kerk. Dat blijkt als we de namen noemen van de hoog-
leraren die de revue passeerden, met de plaats waar ze doceerden en de jaartallen 
van hun docent- en hoogleraarschap. Het betreft H. Berkhof (Leiden, 1960-1981), 
J.P. Versteeg (Apeldoorn, 1969-1987), K. Runia (Kampen, 1971-1992), C. Graafland 
(Utrecht, 1972-1993), J. Veenhof (Amsterdam, 1973-1989).
Aan al deze instellingen studeerden aanstaande predikanten van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Gere-
formeerde Kerken. Het zou nader onderzoek vragen om te bepalen welke invloed 
de genoemde hoogleraren hadden op hun studenten en of de aandacht voor de 
gaven van de Heilige Geest hun studenten gemotiveerd heeft om dit thema nader 
te doordenken. Vele aanstaande predikanten in verschillende kerkgenootschappen 
kwamen in elk geval expliciet in aanraking met de bezinning op de persoon en het 
werk van de Heilige Geest, inclusief de gaven van de Geest.

2.3.3. Doorgaande belangstelling aan de VU
Aan de VU bleef er grote belangstelling voor de charismatische vernieuwing. In 
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1991 kwam er door samenwerking tussen de Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland (CWN) en de Katholieke Charismatische Vernieuwing een leerstoel 
Theologie van de charismatische vernieuwing tot stand. Een jaar later volgde de 
benoeming van de oud-katholieke priester M.F.G. Parmentier tot de eerste bijzonder 
hoogleraar op deze leerstoel. Van 2003 tot 2008 bezette de gereformeerde theoloog 
C. van der Kooi de leerstoel, terwijl de hervormde theoloog B. van den Toren in 
2010 werd benoemd.232

In 2001 tekenden de faculteit Godgeleerdheid van de VU, de Broederschap van 
Pinkstergemeenten en haar opleidingsinstituut de Azusa Hogeschool233 een intentie-
verklaring over een samenwerkingsverband tussen de opleidingen. Dit leidde tevens 
tot de verhuizing van Azusa naar het VU-gebouw in Amsterdam. Pinkstertheoloog 
C. van der Laan werd aan de VU benoemd als hoogleraar pentecostalisme.234

Historicus B. Wallet ziet Azusa als een ‘derde haard’ van de toenemende ‘pinkster-
invloed’ in de gevestigde kerken. ‘Binnen de VU participeren de Pinkstertheologen 
nu volop mee, ze organiseren symposia en dragen bij aan activiteiten van andere 
kerken. Hierdoor komt de pinkstertheologie nadrukkelijker voor het voetlicht dan 
het ooit tevoren is geweest’, zo betoogt hij.235

Op 6 maart 2017 startte de VU, in samenwerking met de CWN, een onderzoeksplaats 
naar de religieuze en maatschappelijke betekenis van charismatische venieuwingsbe-
wegingen in Nederland. De Amsterdamse onderzoeker M. Klaver, zelf opgegroeid 
binnen de pinksterbeweging, leidt het onderzoek, waarin het niet alleen om theo-
logische reflectie gaat maar ‘vooral over de religieuze en sociale consequenties 
van deze bewegingen: zowel voor de christelijke traditie als voor de toekomst en 
betekenis van religie in Nederland.’236

Ruim een half jaar later, op 10 november, had aan de VU een breed opgezette confe-
rentie plaats over genezingswonderen in het christelijk geloof.237 De organisatie was 
in handen van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology 
(HBCRET) aan de VU, de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische 
Universiteit Apeldoorn. Het doel van de conferentie was een ‘eerlijke theologische 
reflectie op iets wat veel gelovigen bezighoudt.’ Aan de bijeenkomst namen theo-
logen uit diverse reformatorische kerken deel, zoals de gereformeerd vrijgemaakte 
J.M. Burger, de christelijke gereformeerde S. Paas, de hervormd-gereformeerde 
G.C. Vreugdenhil en de hersteld hervormde P. de Vries. De Amsterdamse hoog-
leraar C. van der Kooi tekende voor de slotlezing ‘Mijn God geneest. Theologische 
reflectie op genezingswonderen in verleden, heden en toekomst.’

Het hoogleraarschap aan de leerschool Theologie van de charismatische ver-
nieuwing laat zien dat Van der Kooi een bijzondere belangstelling heeft voor het 
charismatische gedachtegoed en in het bijzonder de theologische doordenking 
daarvan. De ondertitel van zijn inaugurele rede, Triniteitstheologische kanttekeningen 
bij de charismatische vernieuwing, kan worden gezien als een programma voor het 
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eigen onderzoek naar de charismatische vernieuwing.238 Zijn betrokkenheid blijkt 
ook uit het lidmaatschap van de adviesraad van het Charismatisch Werkverband 
Nederland239, toespraken tijdens conventies van het werkverband240, artikelen in het 
Bulletin voor Charismatische Theologie241 en andere publicaties.242 Van der Kooi maakte 
ook enkele jaren deel uit van het deputaatschap van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland dat het contact met de CWN onderhield.
Zijn specialisme had ook als gevolg dat Van der Kooi vanuit reformatorische kerken 
uitnodigingen kreeg om te spreken tijdens studiebijeenkomsten over de charisma-
tische vernieuwing.243

Als kern van de charismatische vernieuwing ziet Van der Kooi de overtuiging dat 
‘God de levende is, die niet alleen heeft gesproken, maar die tot in het heden met 
ons wil omgaan.’244 Juist dit uitgangspunt in de tegenwoordigheid van God is voor 
Van der Kooi de theologische uitdaging vanuit charismatische kringen.245

Als het ‘eigene en goede’ van de vernieuwing ziet hij dat ‘een bedding gegeven 
wordt aan de opdracht om de Geest en zijn gaven ruimte te geven in de praktijk 
van het leven.’246 Volgens de hoogleraar smeult in de aandacht voor het werk van 
de Geest ‘terecht het verlangen naar de werkelijkheid van Gods heil.’247 De aan-
dacht voor de charismata kan ook ‘zeker verdedigd worden met een beroep op de 
Schrift.’ Tegelijkertijd merkt hij op dat deze aandacht ‘mede aangejaagd’ wordt 
door het heersende culturele klimaat, met een accent op beleven en meemaken. 
Volgens de hoogleraar wordt de ‘hang naar bijzondere ervaringen’ ook veroorzaakt 
doordat mensen in de kerken ‘te weinig handvatten krijgen om God te ervaren 
in hun gewone leven.’248 Juist dan gaan ze, bijvoorbeeld op conferenties, op zoek 
naar het bijzondere.
Als ‘grote vraag’ noemt Van der Kooi of het mogelijk is om de aandacht voor werk 
en persoon van de Geest te integreren binnen het kader van een meer traditionele 
theologie.249 Of, met andere woorden: ‘Is charismatische vernieuwing te verenigen 
met een gereformeerde spiritualiteit? Of is dit het paard van Troje, waardoor het 
huis van de gereformeerde theologie van binnenuit bedreigd wordt en wel door 
een ervaringstheologie, die alles anders maakt?’250 Hij vindt het daarom belangrijk 
dat het herontdekken van de Geestesgaven gepaard gaat met een grondige theo-
logische bezinning. Nu ziet hij dat ‘elke charismatische club in Nederland het wiel 
opnieuw probeert uit te vinden. Ze leren niet van elkaar.’251

Aan de ene zijde vindt Van der Kooi het ‘heel wijs en heel verstandig’ als gereformeer-
den ervoor kiezen om zich ‘voorlopig verdekt op te stellen’ als ‘allerlei elementen 
uit een pentecostale en charismatische sfeer bredere ingang vinden.’252 Tegelijkertijd 
zou volgens hem ontkenning van de Geestesgaven ook een ‘ontkenning betekenen 
van iets wat op de wereldwijde schaal ontdekt en gebezigd wordt.’253 Het zwaartepunt 
van de christelijke kerk heeft zich namelijk verplaatst naar het zuidelijk halfrond, 
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waar een groot deel van de christenen een ‘vorm van geloof en eredienst kent die 
wij als pentecostaal of charismatisch zouden kunnen betitelen.’254

Van der Kooi pleit daarom voor een ‘open orthodoxie’, waarin het ‘tekort van de 
gereformeerde traditie erkend wordt en waarin wordt gezocht naar integratie van 
deze elementen van het werk van de Geest.’255 In de ‘structuren van de reformato-
rische theologie’ ziet de hoogleraar ‘heel veel aanknopingspunten voor een goede 
theologie van de Geest.’256 In de theologie van Calvijn liggen volgens Van der Kooi 
‘ongebruikte aansluitpunten’ voor accenten die de charismatische vernieuwing 
zet.257 Hij noemt met name het punt van de zalving met de Heilige Geest die grote 
gevolgen heeft voor de gelovigen. Ook geeft Calvijn ruimte aan menselijke ervaring.

Dat Van der Kooi het onderwerp van de Geestesgaven serieus neemt, blijkt uit het 
boek Christelijke Dogmatiek dat hij samen met zijn Amsterdamse collega-dogmaticus 
G. van den Brink schreef. Het tweetal vindt het niet terecht dat in officiële wes-
terse dogmatieken nog altijd vaak voorbij wordt gegaan aan de pinksterbeweging. 
Zij willen in hun dogmatiek zoeken naar de ‘dogmatische relevantie’ van waar de 
pinksterbeweging voor staat. De dogmatici tekenen hierbij aan dat ‘nergens in het 
Nieuwe Testament’ de (bijzondere) charismata worden beperkt tot een bepaalde 
periode.258 Tegelijkertijd ziet Van der Kooi het ‘principe van verkiezing, of Gods 
vrijmacht’ als ‘beslissend bij de genadegaven, ofwel de charismata.’ Daarom gaat hij 
niet mee met de gedachte dat ‘alle gaven voor allen in principe beschikbaar zijn.’259 
Terughoudend is hij ook ten opzichte van het ministrygebed. ‘De onderscheiding 
der geesten, ook een Geestesgave, wordt volledig geïndividualiseerd’, zo verwoordt 
hij zijn bezwaar.260

Van der Kooi wijst er ook op dat begrippen als doop met de Geest en charismata 
in het Nieuwe Testament ‘nog een heel algemene betekenis hebben.’261 In pink-
sterkringen kreeg de doop met de Heilige Geest een ‘technische en inperkende 
betekenis’ toen die in nauw verband werd gebracht met tongentaal. Latere pen-
tecostale kringen hebben het begrip weer ‘opnieuw geijkt’ aan de hand van het 
opnieuw lezen van de Bijbel.
Ook valt het de Amsterdamse hoogleraar op dat de Geestesgaven niet in alle bijbel-
boeken aan de orde komen.262 In de geschriften van Johannes bijvoorbeeld vinden 
we ze niet, terwijl de charismata ‘nergens als een vaste lijst’ voorkomen. ‘Ze zijn 
zeker ook niet kenmerk van een gezonde gemeente’, maar veeleer ‘presentjes die 
God kan geven tot opbouw van de gemeente.’

Afzonderlijke aandacht heeft Van der Kooi geschonken aan de dienst der genezing. 
Daarbij zoekt hij een theologische verantwoording hoe om te gaan met het gege-
ven dat genezing ‘zeer beperkt blijft of zelfs geheel uitblijft.’263 Vanuit dit gegeven 
heeft hij kritiek op de boodschap van evangelist J. Zijlstra uit Leiderdorp waar de 
overwinnende kracht van Jezus in het centrum staat, een kracht die bereikbaar is 
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voor ieder die gelooft. In het algemeen vraagt Van der Kooi zich af of de ‘aandacht 
voor de bediening tot genezing ook iets te maken zou kunnen hebben met de erfe-
nis van een Verlichtingscultuur’, met een ‘grote gerichtheid op gezondheid.’ Dan 
is er ‘heel weinig ruimte’ voor het ‘besef dat lijden ook kan louteren en een weg 
met God kan worden.’264

Van der Kooi vindt het ‘een minstens zeer eenzijdige theologie met uiterst kwalijke 
kanten, die enkel vanuit de overwinning redeneert en handelt.’265 Zelf legt hij nadruk 
op het ‘onderscheid in de daden van God.’266 Naast de opstanding van Jezus is er 
de zending van de Geest die het werk van Jezus ‘voor ons tot toepassing brengt.’ 
Echter, deze toepassing is nog niet de voleinding, aldus Van der Kooi. De macht van 
de dood is ‘in principe overwonnen’, maar de uitwerking daarvan valt ‘in verschil-
lende momenten uiteen.’ In het heden is het heil ‘in grote mate verborgen.’ Het 
uitblijven van genezing moet daarom niet op de rekening worden gezet van ‘men-
selijk ongeloof’, maar als een zaak die ‘op de een of andere wijze rust in Gods wil.’
Tegelijkertijd houdt de dogmaticus eraan vast dat het gebed voor de zieken een 
opdracht is aan de gemeente. De gaven van de Geest zijn aan de gemeente beloofd. 
Hij noemt het de ‘grote ontdekking van de pentecostals en charismatische vernieu-
wing’ dat deze belofte ‘niet mag worden weggedrukt.’267 Daarom is het gebed om 
genezing ‘niet facultatief.’ Anderzijds denkt hij dat de charismatische vernieuwing 
veel kan leren van de ‘ervaringen uit de breedte van de kerk en niet in het minst 
uit de brede rooms-katholieke traditie’ waarin ook de overgave aan de wil en weg 
van God een plaats heeft, ook als deze leidt tot het sterven.
Van der Koois gedachten over de dienst der genezing werden uitgekristalliseerd 
in de verklaring Gebed en genezing die op 12 oktober 2007 werd gepresenteerd. De 
hoogleraar was eindredacteur van de gezamenlijke verklaring van de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland en de Nederlandse Lucasorde.268 In een toelichting 
schreef Van der Kooi dat hij de verklaring ziet als een ‘poging tot integratie van 
charismatische vernieuwing binnen een gereformeerd kader.’269

In de verklaring zelf wordt de dienst der genezing aanbevolen als een ‘wezenlijk 
bestanddeel van het leven van de kerk.’ Het gebed vindt daarin plaats ‘met verwach-
ting en volharding.’ Hoe God het gebed verhoort, ‘is een zaak van God, die in al 
zijn werk vrijmachtig is, genadig en trouw.’ Dat niet elk gebed om genezing wordt 
verhoord, heeft er ook mee te maken dat de Geest in aanraking brengt met het 
‘heil van Christus op een manier, die de realiteit van het kruis en lijden niet opheft.’

B. van den Toren, sinds 2010 hoogleraar in Amsterdam, ziet de charismatische bewe-
ging en de pinksterbeweging als een ‘uitdaging’ voor de wereldkerk, zo merkte hij 
op in een interview met het RD.270 Als docent systematische theologie in de Centraal 
Afrikaanse Republiek zag hij van dichtbij ‘hoe het leven van mensen bepaald wordt 
door de kracht van de Geest, waarvoor de klassieke protestantse en evangelische 
theologie minder plek had.’
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De hoogleraar is ‘hoopvol’ gestemd over het debat tussen reformatorischen en 
charismatischen. In de charismatische beweging ziet hij ‘twee belangrijke waarheids-
momenten.’ namelijk ‘de opstanding van Jezus Christus en de gave van de Geest 
als twee tekenen dat het Koninkrijk van God onder ons is.’ Deze zaken zijn in zijn 
ogen ‘onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ Van den Toren ziet ook een nauwe 
band tussen de gaven van de Geest en de zendingsopdracht.271 In het vervullen van 
die opdracht kan de kerk niet zonder die gaven, zo is zijn overtuiging.
De hoogleraar denkt dat de grootste vragen en tegenstellingen rond de plaats 
van de Geestesgaven ‘niet in de theologie, maar in de praktijk van het leven van 
de christelijke gemeente’ liggen.272 Hij oppert dan ook de gedachte dat juist de 
ervaring van het werk van de Geest velen ertoe heeft gebracht de zwakte van de 
bijbels theologische onderbouwing van het zogeheten cessationisme te erkennen.

Op 10 september 2010 sprak Van den Toren aan de VU zijn inaugurele rede uit als 
bijzonder hoogleraar Theologie van de charismatische vernieuwing.273 Volgens hem 
heeft deze vernieuwing een verworteling in een ‘lange traditie die teruggaat op de 
vroege kerk.’274 Dat geeft haar ook een ‘lange adem’ waardoor ze bij kan dragen 
aan de vernieuwing van de kerk.
Van den Toren gaat er niet in mee als uit 1 Korintiërs 12 een ‘gedetailleerde leer 
van gaven en taken’ wordt afgeleid. Volgens hem heeft Paulus veeleer het doel 
om de ‘veelheid aan uitingen van de Geest, welke vorm ze ook hebben, terug te 
voeren op de ene Geest en tegelijkertijd de verscheidenheid van manifestaties te 
benadrukken.’275 Deze manifestaties kunnen wisselen als het evangelie ‘ingaat in 
nieuwe culturele contexten.’276

De eenheid van het werk van de Geest ziet Van den Toren in Gods openbaring in 
Christus.277 Daarom ziet hij Jezus Christus zowel als de bron, de norm en het doel 
van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Toegespitst op de dienst der 
genezing betekent dit voor hem dat de kerk leeft in de ‘wachttijd onder het kruis’, 
maar tegelijkertijd leeft ‘vanuit de overwinning van Christus en de ervaring van de 
levendmakende Geest.’278

De Amsterdamse hoogleraar ziet de charismatische vernieuwing ‘niet zozeer als 
een correctie, maar wel als een belangrijke aanvulling op een theologie die haar 
bezinning op het verlossingswerk concentreert op het kruis en de opstanding van 
Christus.’279 Juist omdat het werk van Christus ‘uitloopt op het werk van de Geest, 
kan de theologie niet bij Christus stoppen, maar moet ook een christocentrische 
theologie uitmonden in een bezinning op het werk van de Geest.’ Daarom vindt 
hij het ‘terecht’ als de charismatische vernieuwing aandacht vraagt voor gaven als 
genezing, tongentaal en profetie. Deze behoren namelijk tot de ‘tekenen dat de 
gemeente al deel heeft aan de nieuwe schepping.’
Van den Toren ziet het als een opdracht om ‘de juiste theologische begrippen te 
vinden om te spreken over de nauwe relatie tussen het werk van Christus en van 
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de Geest.’280 De drie-enige God heeft ‘slechts één heilsplan waarin Vader, Zoon en 
Geest hun eigen rol spelen, maar zonder dat die van elkaar te scheiden zijn.’

2.3.4. Kritische geluiden
2.3.4.1. Amsterdam
Aan theologische faculteiten, ook die van de VU te Amsterdam, klonken ook kri-
tische geluiden ten opzichte van de charismatische vernieuwing. Zo plaatste de 
Amsterdamse dogmaticus A. van de Beek, die eerder hoogleraar was in Leiden, in 
een artikel in Wapenveld kritische kanttekeningen bij een ‘charismatische expressie 
van het christendom.’281 De eigen beleving komt volgens hem daarin gemakkelijk 
centraal te staan. Elders in de wereld, met name in delen van Afrika en Latijns-
Amerika, ziet hij wel hoe een charismatische beleving geworteld is ‘in het geheel 
van het geloof, met aanvechting en hoop, met een leven in het gedenken van de 
dood van Christus en het besef van de onbekende gang van God in Zijn wereld.’282

Over de gaven van de Geest publiceerde Van de Beek in twee monografieën over 
de Heilige Geest.283

In beide boeken toont de auteur een openheid voor deze gaven. Naar zijn overtui-
ging zijn de gaven en de heiliging ‘ten nauwste met elkaar verbonden’, zo schreef 
hij in 1987 in De adem van God.284 Gaven als tongentaal, genezing en profetie heb-
ben dan ook een ‘legitieme plaats in de gemeente van Christus.’285 Vijfentwintig 
jaar later voegde hij hieraan toe: ‘De gaven waren er in de tijd van de apostelen 
en de Geest is vrij om ze opnieuw uit te delen.’286 Daarom ‘mag en moet’ de kerk 
openstaan voor bijzondere gaven van de Geest, die dienen tot verheerlijking van 
God en tot opbouw van de gemeente.287

Tegelijkertijd valt op dat Van de Beek terughoudender is gaan schrijven over de 
Geestesgaven en zeker over de wijze waarop christenen hiermee zouden kunnen 
omgaan. In 1987 noemde hij pinkstergroepen nog ‘bijzonder heilzaam’ voor de 
kerk.288 Wel benoemde de dogmaticus enkele normen waaraan Geestesgaven moe-
ten voldoen. Ze moeten de verheerlijking van Gods naam en de opbouw van de 
gemeente dienen. De charismata zijn verder geen bezit van de enkele gelovige, ze 
zijn er voor de gemeente.289

Dit laatste element klinkt sterker door in Lichaam en Geest van Christus uit 2012. Van 
de Beek legt hierin een sterkere verbinding tussen de Geest enerzijds en het Woord 
en de kerk met haar ambten anderzijds. ‘De Geest is voor alles present in de kerk 
en voor zover Hij present is in de enkeling, is Hij dat omdat die enkeling zich in 
de gemeenschap van de katholieke kerk bevindt.’290

Zeer kritisch is hij als de gaven het ‘bezit’ worden van een charismaticus, die er status 
aan ontleent. Hij legt een verband met de brief aan de Korintiërs waarin Paulus 
‘niet kritisch op de charismata als zodanig is, maar wel op de manier waarop de 
mensen er in Korinte mee omgaan.’291

In het RD onderstreepte Van de Beek in oktober 2013 zijn bezwaar dat in de 
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evangelisch-charismatische kring de ‘subjectieve expressie het kenmerk van het 
ware christelijke leven dreigt te worden.’292 Hij trekt de lijn naar de gnostiek in de 
tweede eeuw. Volgens Van de Beek ‘spat alles uit elkaar’ zodra dit subjectivisme 
dominant wordt. Daartegenover plaatst hij als kern van het christelijk geloof dat 
we ‘onze zaligheid buiten onszelf in Christus hebben.’

2.3.4.2. Apeldoorn
Kritische geluiden horen we in het bijzonder vanuit de christelijke gereformeerde 
predikantenopleiding te Apeldoorn.293 W. van ’t Spijker, hoogleraar kerkgeschie-
denis, publiceerde in 1977 een brochure, waarin hij een typering en een kritische 
evaluatie geeft van de charismatische vernieuwing.294 Bijna dertig jaar later sprak 
Van ’t Spijker uit dat in kerk en christendom van de eigen tijd ‘een paar beslis-
sende voorwaarden’ uit de tijd van Paulus ontbreken, waardoor er ‘nauwelijks een 
fundament aanwezig is voor een hoogstaand geestelijk spreken over charismata.’295

Zijn latere collega J.W. Maris richtte een aanzienlijk deel van zijn wetenschappelijk 
onderzoek op de vragen die vanuit de pinksterbeweging en de charismatische ver-
nieuwing opkomen.296 In 1992 promoveerde hij op een studie waarin de verhouding 
tussen geloof en ervaring centraal stond.297 Nadien bleef de Apeldoornse dogmati-
cus de charismatische vernieuwing op een kritische manier volgen, waarbij hij zich 
zeer terughoudend opstelde ten opzichte van de betekenis van de Geestesgaven 
voor de eigen tijd.298

2.3.5. Evaluatie
Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat de charismatische vernieuwing een 
appel deed op de protestantse kerken. Binnen zowel de kerken als de theologie-
beoefening werd de behoefte gevoeld om de onderwerpen die de charismatische 
vernieuwing op de agenda zette diepgaand te doordenken. Dit heeft te maken met 
de bezieling en overtuigingskracht waarmee voorstanders van de charismatische 
vernieuwing deze onderwerpen aan de orde stelden. Daarnaast heeft het onder-
werp van de Geest en Zijn gaven binnen de protestantse theologiebeoefening altijd 
een wezenlijke plaats gehad. Van tijd tot tijd werd daarom uitdrukkelijk aandacht 
gevraagd voor het werk van de Heilige Geest.
De theologische faculteit aan de Vrije Universiteit heeft een opvallende positie in 
het academisch onderzoek en onderwijs over de Geest en Zijn gaven. Was deze 
belangstelling in de jaren zeventig en tachtig aan meer universiteiten aanwezig, 
in de decennia daarna werd dit elders minder, terwijl het in Amsterdam juist nog 
meer opbloeide, tot op de huidige dag toe. In dit licht is de leerstoel Theologie van 
de charismatische vernieuwing een bijzonder markeringspunt in de houding van 
academische theologie ten opzichte van de charismatische vernieuwing.
Overzien we de verhouding charismatische vernieuwing en de protestantse kerken, 
dan vallen verschillende zaken op. De belangstelling voor de charismatische ver-
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nieuwing treffen we heel breed in de protestantse kerken aan en wel bij personen 
die theologisch en kerkelijk gezien een eigen weg gingen. Runia bijvoorbeeld 
stelde zich kritisch op tegenover Berkhofs theologie, maar deelde met hem de 
belangstelling voor het charismatische. Van den Heuvel had een andere theologi-
sche oriëntatie dan de evangelische Glashouwer, maar beiden stonden open voor 
de charismatische vernieuwing. Al met al was het een gemêleerd gezelschap dat 
zich, elk vanuit eigen achtergrond, bezighield met thema’s van de charismatische 
vernieuwing. Door deze uiteenlopende achtergrond waren op allerlei plaatsen in 
de grote protestantse kerken personen en groepen personen te vinden die zich 
openstelden voor het charismatische.
Deze bezinning kreeg daarbij impulsen vanuit het buitenland door onder meer de 
genezingsdiensten van Zaiss en Osborn, de komst van pinkstertheoloog Du Plessis, 
maar ook de publicatie van een geschrift van Barth. Het onderwerp van de cha-
rismatische vernieuwing had een internationaal karakter, wat versterkend werkte.
Daarbij valt op dat er steeds gezocht werd naar een bijbels-theologische verant-
woording van de charismatische vernieuwing. Dat gebeurde zowel aan theologische 
faculteiten als in synodekringen. Dit zorgde ervoor dat theologische thema’s als 
Christus en de Geest, het Koninkrijk van God, het toerustende werk van de Heilige 
Geest en de verhouding heil en heling grondig werden doordacht. De argumentaties 
op deze gebieden komen later terug in de reformatorische kerken.
In de theologische doordenking kwam als vanzelf de persoon van de reformator Cal-
vijn naar voren. Zagen we in de vorige paragraaf dat Molenaar kritisch was richting 
Calvijn omdat deze naar zijn oordeel de Geestesgaven teveel inperkte, Veenhof en 
Van der Kooi zien in het werk van Calvijn juist aanknopingspunten voor accenten 
die de charismatische vernieuwing zet.
Bij dit alles bestaat er een groeiende behoefte aan de beleving van het geloof. Het is 
Berkhof die voor dit punt aandacht vroeg. Vanuit zijn gereformeerde achtergrond 
komt ook Veenhof op dit punt uit. De Gereformeerde Kerken waren sterk gericht 
op het objectieve Woord van God. Dit riep bij een aantal gereformeerden juist een 
reactie op van verlangen naar een diepere beleving van hun geloof. De charisma-
tische vernieuwing kwam hieraan tegemoet. Een kritische zelfreflectie als die van 
Veenhof troffen we eerder aan bij J.H. Bavinck.
Uit de theologische reflectie op de charismatische vernieuwing blijkt een worste-
ling met het thema ‘ervaring.’ Enerzijds wordt het als een legitieme zaak erkend 
dat mensen ernaar verlangen om de aanwezigheid en het werk van de Heilige 
Geest persoonlijk te ervaren. Ook wordt vastgesteld dat het concreet ervaren van 
Geestesgaven invloed heeft op de manier waarop bijbelgedeelten over deze gaven 
worden uitgelegd. Tegelijkertijd is er beduchtheid voor dit ervaringselement, omdat 
het gemakkelijk subjectivistisch wordt en daarmee weinig vatbaar is voor toetsing 
en correctie. Juist daarom klinkt steeds de oproep om het charismatische element 
in te kaderen binnen een goede theologische doordenking.
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2.4. Evangelische beweging en de protestantse kerken
2.4.1. Kerkelijk leven
Vanaf de jaren zeventig kreeg de evangelische beweging in Nederland een her-
kenbaar profiel. Dit proces trok de aandacht van christelijk Nederland. Binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken werd het thema 
van de evangelischen met name actueel door de oprichting van het Evangelisch 
Werkverband in 1995.
Onder de bezielende leiding van medeoprichter en voorzitter J. Eschbach werd het 
werkverband een factor van betekenis binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
De hervormde predikant sprak zelf over ‘het vurige verlangen naar geestelijke 
vernieuwing, dat leeft in de harten van veel evangelische gelovigen binnen de ker-
ken.’299 Kennelijk wist het werkverband een deel van het grondvlak van de kerken te 
mobiliseren en te stimuleren om het evangelische gedachtegoed actief uit te dragen.
Dit laatste had de instemming van de hervormde predikant en synodepreses 
W.B. Beekman. Tijdens een debat over de evangelische beweging, in juni 1997, 
sprak hij zijn wens uit dat evangelische christenen iets zouden toevoegen aan de 
bestaande richtingen in de kerk. ‘Dan krijg je evangelische bonders en evangelische 
midden-orthodoxen.’300 Hij gaf wel aan dat er voor de Nederlandse Hervormde Kerk 
‘een grens’ ligt als mensen opnieuw worden gedoopt. ‘De doop is een daad Gods, 
waarover je niet kunt heenstappen op grond van menselijke inzichten.’
Enkele jaren later herhaalde Beekman zijn wens dat de kerken die zich nadien 
zouden verenigen tot de Protestantse Kerk in Nederland meer oog zouden krijgen 
voor evangelische christenen. ‘Heel belangrijk’ vond hij samenwerking tussen 
oecumenische en evangelische christenen, zo sprak hij uit. Op het gebied van hun 
geloofsopvattingen zouden ze ‘stevig met elkaar in de slag moeten.’301

Het EW noteerde bij zijn derde lustrum ‘dankbaar’ dat de evangelische kleur in 
het kerkelijk leven meer zichtbaar was geworden. Genoemd worden de liturgische 
en pastorale handreikingen rond doop en doopgedachtenis.302 Deze kwamen tot 
stand naar aanleiding van een verzoek van het werkverband aan de werkgroep 
Eredienst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om een oordeel te geven 
over de EW-notitie Verbond vernieuwen, doop bevestigen.303 Onder voorzitterschap 
van de Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi stelde een commissie de notitie 
Doopbevestiging als vorm van doopgedachtenis op. Het leidde in het najaar van 2008 tot 
de bespreking door de generale synode van het eindrapport Doop, doopgedachtenis 
en doopvernieuwing.304 Als vervolg op de bespreking verscheen het jaar daarop de 
notitie Uitgangspunten voor doopgedachtenis, waarin wordt onderstreept dat de doop 
een ‘eenmalige handeling’ is, maar waarin tegelijkertijd vormen worden genoemd 
‘om de doop present te stellen.’305 Deze notitie werd tijdens de vergadering van 
november 2009 aanvaard.306
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Met de verkiezing in 2007 van de predikante A. Haasnoot tot assessor van de generale 
synode, kreeg de PKN een moderamenlid dat sympathie had voor het Evangelisch 
Werkverband.307 Ze gaf daaraan uiting door in de periode dat ze assessor was een 
bijdrage te leveren aan een bundel artikelen van het EW.308

Een jaar later werd A.J. Plaisier benoemd tot scriba van de PKN. Gedurende twee 
termijnen van vier jaar vervulde hij deze functie die belangrijk is voor de koers en 
het gezicht van de kerk. Plaisier nam een open houding in ten opzichte van de 
charismatische vernieuwing. Zo wist hij zich ‘door God geplaatst’ op de weg van de 
dialoog met de pinksterkerken.309 Toen zijn tweede termijn als scriba afliep, werd 
Plaisier in juli 2016 missionair predikant van de geloofsgemeenschap De Fontein 
in Apeldoorn. Volgens de kerkenraad heeft de gemeente een ‘confessioneel-evan-
gelisch karakter’ en geeft ze ‘ruimte aan de charismatische traditie.’310

In 2007 verscheen de al genoemde verklaring Gebed en genezing van de CWN en de 
Nederlandse Lucasorde.311 Het stuk werd gepresenteerd aan de toenmalige preses 
van de PKN, de predikant G. de Fijter. Hij sprak bij deze gelegenheid uit dat het 
onderwerp gebed en genezing op de agenda van de landelijke kerk en van de 
plaatselijke gemeenten behoort te staan.312 Rector H. de Leede van het protestants 
seminarium Hydepark voegde eraan toe dat in de nascholing van predikanten 
voortaan een cursus over genezing zou worden aangeboden.
De opmerking van De Fijter wierp zijn vrucht af. Een jaar na verschijning van de 
verklaring organiseerde de PKN samen met de CWN de studiedag ‘Kyrië en Gloria, 
over verwachtingsvol bidden om genezing en omgaan met gebrokenheid.’313 In 
hetzelfde jaar publiceerde de PKN de uitgave Gebed en genezing.314 De handreiking 
bij de verklaring was het resultaat van een samenwerking met de CWN.
Binnen het Evangelisch Werkverband ging de bezinning rond genezing en speci-
fieker rond bevrijdingspastoraat ondertussen door. Onder leiding van de predikant 
J. Huitema bestudeerde een werkgroep van het EW dit onderwerp.315 Per brief 
verzocht het Werkverband het moderamen van de PKN in november 2009 om een 
werkgroep samen te stellen die een handreiking zou schrijven over bevrijdingspas-
toraat. Dit leidde in juli 2014 tot de publicatie van de Handreiking bevrijdingspastoraat. 
De auteurs van de handreiking waren geestelijk verzorger of gemeentepredikant 
binnen de PKN.316 De kerk schreef een handleiding bij de uitgave ‘om het gesprek 
over bevrijdingspastoraat in de gemeente te stimuleren.’317

De plaats die het Werkverband in de PKN verwierf, gaf anderen juist zorg. Dat 
blijkt uit een interview met voorzitter J.G. Offringa van predikantenvereniging Op 
Goed Gerucht, een vereniging die zich niet wil vastleggen op dogma’s, maar wel 
wil openstaan voor de vragen van de moderne mens. Volgens Offringa heeft de 
PKN een ‘ruk naar rechts’ gemaakt, waarbij hij onder meer wijst op de opkomst 
van het Evangelisch Werkverband. Naar zijn overtuiging gaat de PKN toe naar een 
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‘orthodoxe kerk met een evangelisch sausje’ en daar is hij niet blij mee.318

Binnen het werkverband was men zich overigens bewust dat de nadrukkelijke 
evangelische profilering binnen de breedte van de PKN soms weerstand opriep.319

2.4.2. Theologiebeoefening
Theologen die zich open opstelden richting de charismatische vernieuwing nemen 
doorgaans ook een positieve houding in ten opzichte van de evangelische bewe-
ging. Dit geldt voor de hoogleraren K. Runia uit Kampen en C. van der Kooi uit 
Amsterdam. De Amsterdamse hoogleraar A. van de Beek plaatste juist kritische kant-
tekeningen bij zowel de charismatische vernieuwing als de evangelische beweging.
Runia, hoogleraar praktische theologie, sprak reeds in 1981 uit dat hij ‘veel waar-
dering’ voor de evangelische beweging heeft.320 In het licht van de toenemende 
secularisatie acht hij samenwerking van gereformeerde kerken met evangelischen 
‘dringend nodig.’321 Volgens Runia zijn evangelischen een ‘belangrijke schakel in 
de toekomst van de kerk.’ Zij proberen immers hun geloof ‘werkelijk uit te dragen 
in de context van onze samenleving. Daarom zoeken zij naar vormen die daarbij 
aansluiten.’322

Het onderzoek van Runia lijkt aan de Kamper universiteit niet veel weerklank te 
hebben gevonden. Verder systematisch onderzoek naar de evangelische beweging 
had er niet plaats.

Aan de VU is de evangelische beweging al decennialang voorwerp van wetenschap-
pelijk onderzoek. Dit onderzoek is zodanig intensief geworden dat de VU een 
brandpunt van onderzoek naar de evangelische beweging kan heten.
In 1984 schreef G. Dekker, hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU, een schets 
over de evangelische beweging. Deze kreeg een plaats in een themanummer over 
de evangelische beweging van het tijdschrift Religieuze bewegingen in Nederland.323 
Aanleiding voor de redactie om het nummer uit te geven was dat de aandacht voor 
de evangelische beweging ‘groeiende’ is. ‘Een nieuwe stroming lijkt te ontstaan’, 
zo vat redacteur H.C. Stoffels de opkomst van evangelische organisaties samen.324 
Dekker bleef publiceren over de evangelische beweging.325 Ook vonden bij hem in 
1990 en 1991 twee promoties plaats over de evangelische beweging in Nederland, 
namelijk van H.C. Stoffels en S.J. Vellenga.326 Het doel van het proefschrift van Stof-
fels was om ‘klaarheid te brengen in eenheid en verscheidenheid onder hedendaagse 
Nederlandse evangelischen op het gebied van waarden, geloofsovertuigingen en 
sociale posities, alsmede in de onderlinge samenhangen van deze zaken.’327 Vellenga 
stelde als onderzoeksvraag vast: ‘Welke factoren zijn van invloed op de getalsmatige 
groei van de evangelische beweging in Nederland sinds 1965?’328

Stoffels en Vellenga zouden beiden godsdienstsociologie in Amsterdam gaan 
doceren, aan respectievelijk de VU en de Universiteit van Amsterdam. Beiden 
publiceerden, met name in de jaren negentig, diverse artikelen over de evangeli-
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sche beweging329, in verschillende gevallen samen330 of in samenwerking met hun 
promotor.331

Aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU zouden verschillende pro-
moties over de evangelische beweging volgen. De onderzoekers P.G.A. Versteeg332, 
J.H. Roeland333 en M. Klaver334 werden na hun promotie allen medewerker aan de 
faculteit Godgeleerdheid. Als docent praktische theologie is ook S. Stoppels aan 
deze faculteit verbonden. Hij publiceerde eveneens over de evangelische en de 
charismatische beweging.335 Zo werd deze faculteit een wetenschappelijk kennis-
centrum over de evangelische beweging.
Aan dezelfde universiteit werd op 19 december 2003 het Center for Evangelical and 
Reformation Theology (CERT) opgericht. Onder meer de EA en het Evangelisch 
Werkverband, maar ook het theologisch tijdschrift Soteria en het Baptisten Semina-
rium werken hierin samen. Directeur van het CERT is sinds de oprichting C. van der 
Kooi. Mede onder zijn redactie verscheen in 2012 een bundel wetenschappelijke 
studies over evangelicale theologie. Onderzoekers met zowel een reformatorische 
als evangelische achtergrond stellen allerlei aspecten uit de dogmatiek, ethiek, 
kerkgeschiedenis en gemeenteopbouw aan de orde.336 De bundel laat volgens de 
redactie zien dat de anti-intellectuele houding binnen de evangelische beweging 
plaats heeft gemaakt voor een nauwere betrokkenheid bij het theologische debat, 
inclusief de historisch-kritische studie van de Bijbel.337 Vier jaar later volgde een 
tweede bundel opstellen, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het CERT.338 
In deze bundel wordt beschreven hoe het evangelicale denken over het gezag van 
de Schrift en van de kerk in de loop der jaren zich heeft ontwikkeld. In toenemende 
mate krijgen persoonlijke ervaringen en gevoelens een plaats in de interpretatie 
van de Bijbel, zo valt uit de bundel op te maken.339

Het primaire doel van het CERT is het aanbieden van een masterstudie met het 
oog op promotiestudenten die affiniteit hebben met de internationale evangelicale 
beweging.340 De VU verklaarde zich bereid om bij deze opleiding ook externe, evan-
gelische gastdocenten te betrekken, om zo de opleiding een evangelisch profiel te 
geven.341 De docenten H.A. Bakker en R. Erwich bijvoorbeeld hebben hun wortels 
in de baptistengemeenten. In 2013 kwam er een einde aan de CERT-studieroute 
als gevolg van wijzigingen van het programma van de faculteit. Als onderzoeksplat-
form bleef het CERT bestaan en wel als onderdeel van het Netherlands Institute 
for Evangelical and Reformation Theology (NIFERT).342

In november 2015 volgde de oprichting van het Herman Bavinck Center for Refor-
med and Evangelical Theology (HBCRET) aan de VU, dat het jaar daarna op 17 juni 
een openingssymposium hield.343 Het doel van het centrum is om de gereformeerde 
theologie duidelijker zichtbaar te maken aan de universiteit, aldus bestuurslid C. van 
der Kooi. In het centrum participeren ook de docenten T. van der Leer van het 
Baptistenseminarium en W. van Vlastuin van het Hersteld Hervormd Seminarie.
Van der Kooi spreekt zelf over een ‘gereformeerde lijn met een evangelicale 
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inslag.’344 Hij ziet gereformeerd en evangelicaal in het buitenland, in tegenstelling 
tot Nederland, ‘prettig door elkaar’ lopen. Van der Kooi vindt het belangrijk dat 
theologiestudenten ‘kennis opdoen van de achtergronden van de evangelicale en 
charismatische bewegingen.’ Als die kennis er niet is, leidt dat tot ‘vervreemding 
en verkeerde reacties, terwijl deze richtingen in de praktijk van het kerkelijk leven 
hun invloed hebben.’ Bestuurslid P.M. Wisse, universitair docent dogmatiek in 
Amsterdam, wil op zijn beurt bijdragen aan een ‘vernieuwende gereformeerde en 
evangelicale theologie.’
Tijdens het symposium merkte Van der Kooi op dat het woord ‘evangelical’ bewust 
in de naam is opgenomen, al roept het ‘bij sommigen wellicht gemengde gevoe-
lens op.’345 Volgens de hoogleraar wordt het tijd om een andere houding aan te 
nemen. ‘Al te lang hebben kerk en theologie in Nederland zich afgeschermd voor 
de beïnvloeding die methodisme, piëtisme, heiligingsbeweging, evangelicalisme 
feitelijk hebben uitgeoefend op grote delen van het protestantisme in Nederland.’ 
De dogmaticus neemt de invloed van de evangelische en charismatische spirituali-
teit niet zozeer waar op het ‘het niveau van denken, maar vooral op het niveau van 
praktijken, van liedcultuur, van evenementen, van persoonlijke vroomheid en ideeën 
over heiliging.’ Wat hem betreft is het centrum ‘loyaal betrokken’ op christelijke 
geloofsgemeenschappen en vernieuwingsbewegingen. ‘Het zijn geleefde praktijken, 
geleefd en belichaamd geloof waar we mee te maken hebben.’
Wanneer de charismatische vernieuwing de aandacht trekt, zoals bij Van der Kooi, 
richt de blik zich als vanzelf ook op de evangelische beweging. Dat blijkt uit enkele 
publicaties uit het midden van de jaren negentig. In het orgaan van de reünisten-
organisatie van de Societas Studiosorum Reformatorum (SSR) schreef Van der 
Kooi een artikel onder de titel ‘De evangelische beweging herinnert de kerken aan 
hun opdracht’, terwijl hij voor het Friesch Dagblad een verkorte versie van dit artikel 
schreef in de serie ‘Evangelische zegen?’346 In een ander verband stelde Van der 
Kooi dat de evangelische traditie ‘met haar aandacht voor individuele vroomheid, 
heiliging en het geestelijk lied ook enorme zegen heeft gebracht.’347

In het artikel voor de SSR verwoordt Van der Kooi zijn overtuiging dat de kerk op 
verschillende punten in de leer kan gaan bij de evangelische beweging. Als eerste 
noemt hij de persoonlijke omgang met God. Ook noemt de dogmaticus de gericht-
heid op de communicatie van het evangelie met anderen. Dit staat in contrast met 
de praktijk in meer behoudende kringen, die in de ogen van Van der Kooi ‘uiterst 
besloten gemeenschappen zijn.’348

De Amsterdamse hoogleraar zet ook kritische kanttekeningen bij de evangelische 
beweging. Zo vindt hij dat het leerstuk van de verzoening versmald wordt tot de 
verlossing van de individuele mens, waarbij de betekenis van verzoening voor samen-
leving, schepping en cultuur onderbelicht blijft. Hij legt ook de vinger bij een ‘al te 
grote gemakkelijkheid’ in het spreken met God in het gebed. Op het punt van de 
heiligmaking is hij huiverig voor het aanleggen van een ‘meetlat’ vanuit een ‘heel 
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precies plaatje’ hoe het leven van de ander moet worden. Het genadekarakter van 
het heil treft hij in evangelische kringen aan, maar dit punt werkt ‘buiten dit gebied 
volstrekt niet meer door.’ Hij treft meer activisme aan, waarbij de mens in het mid-
delpunt staat. De begrippen ‘kerk’ en ‘verbond’ zijn in de evangelische beweging 
‘weinig ontwikkeld’ en worden ‘zeer smal’ opgevat, vindt Van der Kooi. De kerk is 
vooral een ‘vereniging van gelijkgezinden, bewust gelovige mensen.’349

Theologisch gezien ziet Van der Kooi vele overeenkomsten tussen het evangelische 
en reformatorische geloof. Tegelijkertijd stelt hij dat de mens in de evangelische 
traditie een belangrijker plaats inneemt dan in de protestantse theologie en kerke-
lijke praxis. De dogmaticus illustreert dit aan de hand van het concept van de Britse 
evangelicale theologen C.H. Pinnock (1937-2010) en R.C. Brow.350 Hij benoemt 
daarin vijf dilemma’s waarin de menselijke verantwoordelijkheid ‘uitgespeeld’ 
wordt tegenover Gods soevereiniteit. Zelf zoekt Van der Kooi naar een ‘evangelical-
reformed’ benadering om deze dilemma’s te overstijgen en om zo recht te doen 
aan de wijze waarop God met mensen omgaat.351

Van der Koois opvolger op de leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing, 
B. van den Toren, richtte zijn aandacht eveneens op de betekenis van de evangelische 
theologie.352 Hij denkt dat de groei van de evangelische beweging in Nederland vooral 
te maken heeft met de ‘aantrekkingskracht van een bepaalde vorm van geloofsbeleving 
en van kerk-zijn’ en minder met ‘theologische ontwikkelingen.’353 Toch vindt Van den 
Toren de theologische bezinning van belang omdat ‘evangelische spiritualiteit niet 
losstaat van een aantal centrale theologische overtuigingen.’354

Ook de Amsterdamse dogmaticus Van de Beek verloor de evangelische beweging 
niet uit het oog. Volgens hem is de wereldwijde invloed van de evangelicals op het 
christendom ‘zeer groot.’ Hij ziet het als een van de ‘uitdagingen’ voor de systema-
tische theologie om zich hiermee te verstaan, en dat in de vorm van een ‘kritische 
dialoog.’355

Over de toekomst van de evangelicalen is Van de Beek niet positief gestemd, zo 
blijkt uit een artikel in Wapenveld.356 Volgens hem zijn de evangelicalen ‘in hoge 
mate modern met hun nadruk op persoonlijk geloof, hun vrijheid van structuren, 
hun activisme, kortom hun ultra-Arminianism.’ Dit betekent dat ze het relatief goed 
zullen doen, ‘zolang ze gedragen worden door de golf van de cultuur. Maar ze zullen 
even snel als deze verdwijnen.’ Een manco van de evangelischen is ook het gemis 
van een ‘bronnenlaag vergelijkbaar met het werk van Calvijn en Luther.’ Daarom 
zijn ze, aldus Van de Beek, ‘overgeleverd aan de waan van de dag.’357

Volgens Van de Beek doortrekt de ‘arminiaanse tendens’ de protestantse theologie 
in ‘toenemende mate.’358 In veel gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde 
Bond wordt arminiaans gepreekt, zo stelt hij.359 Hij vreest dat de prediking en het 
denken binnen de hele gereformeerde gezindte ‘radicaal aan het veranderen zijn 

2. OPWEKKINGSBEWEGINGEN EN DE GROTE PROTESTANTSE KERKEN102 



en dat de evangelische traditie daarin steeds meer overheersend wordt.’360

De kern van het arminianisme ziet hij in een verkaveling: ‘God een beetje, wij een 
beetje. God en mens als bondgenoten.’361 Met een ‘optimistische visie op de gelovige 
mens’ die kiest voor Jezus en door de Geest actief wordt in de wereld komen de 
evangelischen in zijn ogen ‘uiteindelijk toch weer steeds dichter bij de liberalen.’362 
Juist dit kenmerk van de evangelischen zorgt er in Van de Beeks ogen voor dat 
gereformeerd en evangelicaal elkaar niet verdragen.363

Van de Beeks artikel over de toekomst van de evangelicalen in Wapenveld kreeg in 
verkorte vorm een plaats in zowel het ND364 als het RD.365 Mede door deze publici-
teit, en door de prikkelende toon ervan, riep het veel reacties op.366 In antwoord 
op deze reacties stelt Van de Beek dat hij zich vooral richtte tegen ‘tendensen in de 
protestantse kerken om met behulp van elementen uit de evangelische beweging 
hun diensten en werken aantrekkelijker te maken.’367 In een interview met het RD 
lichtte hij toe dat hij vooral het oog heeft op de ‘steeds sterker wordende evangelicale 
stromingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken, de PKN, de Gereformeerde 
Bond, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.’368

De kritiek op zijn uitspraken brachten geen verandering in Van de Beeks visie op 
de evangelische beweging. Deze is in zijn ogen een ‘postmoderne variant van de 
wereldgelijkvormigheid van de kerk: elk heeft zijn eigen geloof dat past om het leven 
hier op aarde goed te maken,’ zo betoogde hij in mei 2011 in het RD.369

De Amsterdamse universitair docent dogmatiek P.M. Wisse constateert in de evan-
gelicale kring een ‘flinke verschuiving’ ten opzichte van de jaren negentig van de 
twintigste eeuw.370 Hadden evangelicalen toen een duidelijk omschreven ‘set over-
tuigingen’, twintig jaar later is er bij de EO bijvoorbeeld een ‘veranderde omgang 
met vragen rond schepping en evolutie’ en rond het thema homoseksualiteit.
Binnen de evangelicale spiritualiteit is naar de waarneming van Wisse de ‘ervaring 
van de liefde van God’ het centrale thema.371 Dit gaat samen met ‘veel aandacht 
aan praktische heiliging.’ ‘De levende ervaring van God’ brengt ook een ‘levendige 
ervaring van een spirituele wereld’ met zich mee.372 Daardoor komt er meer plaats 
voor wonderen, bezetenheid en gebedsgenezing.
In evangelicale kring wordt het heil volgens Wisse ‘voorwaardelijk gepresenteerd.’373 
Nadat God alles in Christus voor de mens deed, moet deze voor Jezus kiezen. Het 
valt de Amsterdamse docent op dat deze voorwaarde in ‘sommige vormen van evan-
gelicaal christendom’ lijkt te verdwijnen, door een accent op de liefde van God en 
de relatie met mensen waardoor Gods wezen wordt bepaald. Hij vraagt zich af wat 
de gevolgen zijn van dit accent. Hij ziet een ‘soortgelijk gevaar’ dreigen als voor 
gemoderniseerde christenen. ‘In eerste instantie zijn ze nog wel blij en verwonderd 
over die enorme liefde van God, maar gaandeweg raken ze er zo aan gewend dat 
ze zich beginnen af te vragen waarom ze voor die wetenschap nog elke week naar 
de kerk moeten.’
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Wetenschappelijke bestudering van de evangelische beweging heeft ook plaats aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Drie godsdienstsociologen, namelijk hoogleraar 
P.L.H. Scheepers, universitair docent P.A.D.M. Vermeer en onderzoeker J. Kregting, 
doen langjarig onderzoek naar ontwikkelingen onder evangelische christenen in 
Nederland. Volgens Vermeer blijkt uit dat onderzoek onder meer dat religie voor 
Nederlandse evangelischen ‘nog wel van belang voor de persoonlijke levenssfeer, 
maar minder voor de inrichting van de samenleving’ lijkt te zijn. Volgens hem 
zijn evangelischen in cultureel opzicht opgeschoven van ‘rechts-conservatief naar 
links-progressief.’374

2.4.3. Evaluatie
De opkomst en de groei van de evangelische beweging in Nederland vanaf de jaren 
zeventig trok de aandacht van kerk en theologie. De oorzaak is dat vele kerkleden 
zich aangesproken en geïnspireerd wisten door de evangelische beweging. Een 
beweging als het Evangelisch Werkverband richt zich ook op kerk en theologie. 
Dit appel is moeilijk te negeren. Het ideaal van het EW om de kerk als geheel te 
dienen met de sterke punten uit de evangelische beweging had als resultaat dat op 
de agenda van de landelijke kerk onderwerpen kwamen te staan die rechtstreeks 
verband houden met zowel de evangelische beweging als de charismatische vernieu-
wing. We noemen doop en doopgedachtenis, genezing en bevrijding. De besluitvor-
ming binnen de PKN laat zien dat de kerk deze evangelische thema’s oppakte en 
ze een herkenbare plek binnen de breedte van de kerk wilde geven. Het zou te ver 
gaan als we het EW daarmee invloed toekennen op het geheel van de PKN. W. van 
Iperen trekt in zijn studie de conclusie dat het werkverband vooral bijdraagt aan 
‘visievorming in een deel van de lokale gemeenten.’ ‘In andere delen van de kerk 
lijkt haar stem niet of minder gehoord te worden.’375

De groei van de evangelische beweging maakt de beweging ook tot een dankbaar 
voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Ook nu loopt de theologische faculteit 
van de Vrije Universiteit in het oog als een centrum van onderzoek naar de evan-
gelische beweging. Daarbij wil men zich ook rekenschap geven van de impulsen 
vanuit de evangelische beweging voor de theologiebeoefening. Juist daarom is het 
zowel voor de evangelische beweging als voor de reformatorische kerken goed om 
kennis te nemen van het wetenschappelijk onderzoek en er winst mee te doen. Uit 
dit onderzoek komt naar voren dat evangelische standpunten rond geloof en doop, 
alsmede een evangelische beleving en uiting van het geloof nogal eens botsen met 
wat in de gereformeerde traditie als wezenlijk wordt gezien. Samengevat luidt de 
kritiek dat de mens een te grote plaats krijgt in het komen tot het heil. Tegelijker-
tijd klinkt waardering voor de wijze waarop evangelischen het persoonlijk geloof 
benadrukken en aandacht vragen voor het werk van de Heilige Geest.
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- 3 -

Opwekkingsbewegingen 
en de reformatorische kerken

3.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk beschreven we hoe de pinksterbeweging, de charismatische 
vernieuwing en de evangelische beweging de aandacht trokken van met name de 
grote protestantse kerken in Nederland.
In dit hoofdstuk laten we zien hoe de verhouding reformatorisch en evangelisch op 
de agenda van reformatorische kerken kwam te staan. We gaan na hoe achtereenvol-
gens de pinksterbeweging, de charismatische vernieuwing, de evangelische beweging 
en de belangstelling voor de Geestesgaven in de eenentwintigste eeuw de aandacht 
trokken van de Gereformeerde Bond in de PKN, de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Twee opmerkingen maken we vooraf. In de opinievorming in reformatorische 
kerken is de grens tussen de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing 
vaak niet duidelijk zichtbaar. Dit is wel te verklaren. De charismatische vernieuwing 
wilde een aantal thema’s van de pinksterbeweging vruchtbaar maken voor het ker-
kelijk leven. Bovendien stonden zowel de pinksterbeweging als de charismatische 
vernieuwing tamelijk ver van de reformatorische kerken vandaan. Dit maakt het 
vormen van een precies beeld niet eenvoudig. In dit hoofdstuk gaan we mee in de 
typeringen van de auteurs zelf. Spreken zij uitdrukkelijk over de pinksterbeweging, 
dan krijgt deze opinievorming een plaats in paragraaf 3.2., benoemen zij de charis-
matische vernieuwing of de charismatische beweging, dan delen we deze bijdragen 
in bij paragraaf 3.3.

In dit verband valt een tweede punt op. De charismatische vernieuwing trok in twee 
perioden de aandacht binnen reformatorische kerken. De eerste periode zijn de 
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. In deze tijd was de charismatische 
vernieuwing, samen met de pinksterkerken, een beweging die vanaf een afstand 
werd beschreven en beoordeeld. Kerkleden kregen informatie, waardoor zij de 
beweging konden plaatsen. Tevens werd een beoordeling gegeven, met name met 
het oog op kerkelijke overgangen richting pinkstergroeperingen. Uit dit alles blijkt 
dat de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing in deze periode wel 
individuele gemeenteleden raakten, maar niet zo zeer het kerkelijk leven als geheel.
Na de eeuwwisseling kreeg de aandacht voor de charismatische vernieuwing in ver-
schillende reformatorische kerken een ander karakter. Binnen deze kerken stonden 



opiniemakers op die de charismatische vernieuwing positief beoordeelden, deze 
uitdroegen en wilden integreren in het kerkelijk leven. Dit bleek aan te sluiten bij 
verlangens van kerkleden naar een krachtige ervaring van het werk van de Geest. 
De charismatische vernieuwing kwam daarmee de kerken binnen en vroeg zo om 
een positiebepaling. De opinievorming laat een worsteling zien, die soms intens is.
Historicus B. Wallet noemt het daarbij opvallend dat met name praktijken van-
uit pinksterkringen en niet zozeer de leer daarachter weerklank vonden. Deze 
praktijken, zoals profetie, gebedsgenezing, tongentaal en exorcisme duidt hij 
niet als evangelicalisering, maar als pinksterinvloed. Het valt hem op dat ‘gewone 
gemeenteleden’ verlangen naar meer van de Geest en zelf het voortouw in hun 
gemeenten nemen. Op locaal niveau wordt volgens Wallet ‘volop geëxperimen-
teerd.’ Predikanten en kerkenraden kunnen veelal niet meer doen dan volgen of 
proberen bij te sturen.1

In dit hoofdstuk geven we een indruk van de opinievorming in reformatorische 
kerken over de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing. Hoewel dit niet 
het hoofdonderwerp van deze studie is, helpt het verstaan hiervan wel om de reactie 
op de evangelische beweging te begrijpen. De opinievorming in de eenentwintigste 
eeuw over de charismatische vernieuwing staat niet los van eerdere beoordeling 
van de pinksterkerken en de charismatische vernieuwing in de twintigste eeuw.
Het vervolg van het onderzoek zal zich richten op de opinievorming over de 
evangelische beweging en de tweede fase van de charismatische vernieuwing. Dit 
onderwerp duiden we in dit hoofdstuk daarom kort aan om het in de volgende 
hoofdstukken verder uit te werken.

3.2. Pinksterbeweging en de reformatorische kerken
3.2.1. Inleiding
Binnen de kleinere reformatorische kerken en in hervormd-gereformeerde kring 
groeide in de jaren vijftig en met name in de jaren zestig het bewustzijn dat de 
pinksterkerken om een antwoord vroegen. Pinksterkerken bleken ook aantrek-
kingskracht uit te oefenen op reformatorische christenen. Dat uitte zich met name 
in kerkelijke overgangen. Uit de beschikbare statistieken blijkt dat het niet om 
grote aantallen gaat.2 Echter, deze overgangen werden wel als ingrijpend ervaren. 
Ze gingen meestal gepaard met de overdoop van kerkleden. Dat riep als vanzelf 
reacties op.
In deze paragraaf gaan we de reformatorische opinievorming over de pinksterbewe-
ging na. In de Nederlands Gereformeerde Kerken is er van dergelijke opinievorming 
nauwelijks sprake. Dit hangt samen met de tijd waarin het kerkverband ontstond. 
De kerken hadden na de scheuring van 1967 hun handen vol om het kerkelijk 
leven op orde te krijgen. In de loop van de jaren zeventig zou de charismatische 
vernieuwing wel de aandacht van de Nederlands Gereformeerde Kerken trekken.
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3.2.2. Gereformeerde Bond
De verschijning van het hervormde herderlijk schrijven De kerk en de pinkstergroepen 
in 1960 heeft ook in hervormd-gereformeerde kring de bezinning op de pinkster-
beweging gestimuleerd. Nog voor de officiële publicatie van het herderlijk schrijven 
verscheen in het Gereformeerd Weekblad een bijdrage over het stuk. Eindredacteur 
A. Vroegindeweij – hij schreef onder de schuilnaam Kroniekschrijver3 – memoreert 
daarin dat zelfs mensen die een vooraanstaande plaats in het kerkelijk leven inna-
men, overgingen naar pinkstergroepen.4 De predikant ziet daarin onvrede over 
‘dorre verstandelijkheid van het geloven in de kerk, waar men immers de warmte 
mist van de persoonlijke omgang met de Heere door de Heilige Geest.’ Een jaar 
later schreef Vroegindeweij dat het hem trof dat in het herderlijk schrijven aandacht 
werd gevraagd voor het werk van de Heilige Geest.5 Hervormd-gereformeerden 
deden dat altijd al, maar ze waren ‘als een stem des roependen in de woestijn.’ Bij 
de pinkstergroepen mist Vroegindeweij ‘wel eens zeer’ het gegeven dat de Heilige 
Geest de Geest van Christus is. Tegelijkertijd stelt hij dat ‘we ons inderdaad heb-
ben te bezinnen of het leerstuk van de Heilige Geest wel goed functioneert in 
de prediking van de kerk en of het werk van de Heilige Geest wel in ons midden 
gevonden wordt.’6

Vroegindeweij vroeg de redactie van het Gereformeerd Weekblad tevens een oproep van 
een interkerkelijke groep van zeventig predikanten en voorgangers op te nemen, 
waardoor deze het herderlijk schrijven ‘dringend’ onder de aandacht brachten.7 Het 
betreft een groep, die maandelijks samenkwam voor bezinning en gebed. Onder 
hen waren de hervormde predikant W.W. Verhoef, maar ook pinkstervoorganger 
P. van der Woude. In de oproep spraken zij de hoop uit dat velen het herderlijk 
schrijven ter harte zouden nemen, ‘opdat het in vele kerken en gemeenschappen 
zal komen tot een werkelijke vernieuwing door de Heilige Geest, waardoor we ook 
zullen groeien tot de openbaring van de eenheid in Christus.’

Opvallend is ook een positieve recensie van het synoderapport van de predikant 
G. Boer (1913-1973).8 In De Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gerefor-
meerde Bond, schreef hij: ‘Wij mogen erg blij zijn, dat deze vragen aan de orde 
zijn gesteld. De pinkstergroepen mogen gebruikt worden om de kerk te doortrillen 
met de Heilige Geest.’9 Enkele jaren na de verschijning van het rapport schreef hij 
er een artikelenserie over.10 Daarin roemt hij het rapport waarin ‘werkelijk’ naar 
de pinksterbeweging geluisterd is.11

Boer noemt het ook ‘niet onbijbels’ wanneer de pinksterbeweging de waterdoop 
aanduidt als het begin van het geestelijk leven en de doop met de Heilige Geest 
als de volle doorwerking van Christus in Zijn verhoging in een mensenhart.12 Naar 
zijn overtuiging is die Geestesdoop ook in eigen tijd noodzakelijk.13 Hij benadrukt 
ook dat hij de charismata, de gaven van de Heilige Geest, ‘niet onder de tafel’ wil 
werken. ‘Dit gebeurt van kerkelijke zijde helaas ook!’14
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Ook de predikant C. van der Wal (1898-1993) schreef een serie artikelen naar aan-
leiding van De kerk en de pinkstergroepen.15 In een slotartikel merkt hij op dat ‘bij alle 
bedenkingen, die we tegen de pinkstergroepen hebben’ er toch een ‘gerechtvaar-
digd verlangen is naar zulk een openbaring van geestelijk leven, waaraan het vuur 
niet ontbreekt en waarin erkend wordt, dat de Heilige Geest de hele menselijke 
ziel in dienst wil nemen met al haar functies.’16

Het theologisch tijdschrift Theologia Reformata, opgericht vanuit hervormd-gerefor-
meerde kring, vroeg eveneens aandacht voor de pinksterbeweging. S. van der Linde 
(1905-1995) deed dit in een artikel over de Heilige Geest en de kerk. Volgens de 
hervormde hoogleraar zit de pinksterbeweging gevangen in ‘overgeestelijke strik-
ken.’ Hij typeert haar als een ‘typisch nieuw-doperse beweging.’17

Anderhalf jaar later publiceerde Theologia Reformata opnieuw een artikel van Van 
der Linde, dat expliciet over de pinksterbeweging gaat.18 Ze heeft, constateert de 
hoogleraar, in de kerken ‘vaste voet’ aan de grond gekregen. Van der Linde vraagt 
zich af waarom de ‘sekten’, waaronder hij ook de pinksterbeweging rekent, ‘niet 
midden in de kerken gaan staan om ze te helpen in hun tekort, maar tevens erdoor 
te worden geholpen en bevrijd van de kramp der eenzijdigheid.’19

Ook J. van der Graaf, de latere algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, 
stelde de vraag welke boodschap van de pinksterbeweging tot de kerk uitging.20 De 
openingszin van een artikel in Wapenveld is veelzeggend: ‘Als het waar is dat de sec-
ten insecten zijn op de rotte plaatsen van de kerk, dan geldt dit wel in het bizonder 
van de pinkstergroepen.’ Hij wil deze groepen niet ‘met één handomdraai’ onder 
de sekten rubriceren. Toch hebben ze wel een ‘enigszins sectarisch karakter’ door 
zich buiten de kerk te plaatsen, vindt Van der Graaf. Een groot bezwaar is volgens 
hem dat het leerstuk van de vervulling met de Heilige Geest ‘niet wordt gezien in 
de vereiste samenhang met de overige leerstukken die in de kerk haar Schriftuur-
lijke plaats hebben.’21

Aan de andere kant valt het hem op dat er in de eerste christengemeente gaven 
waren waarover de Bijbel ‘nergens’ zegt dat ze ‘na de eerste tijd ophielden of op 
moeten houden.’ Daarom is er ‘reden genoeg om de gaven naast de vruchten seri-
eus te nemen en er wat meer aandacht aan te besteden dan vaak wordt gedaan.’22

3.2.3. Christelijke Gereformeerde Kerken
Het onderwerp van de pinksterbeweging kwam in 1962 ter tafel van de generale 
synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Aanleiding was een verzoek vanuit 
de particuliere synode van het Oosten ‘welke houding ingenomen dient te worden 
ten aanzien van gemeenteleden die zich laten overdopen.’23 In het synoderapport 
stellen de rapporteurs, de predikanten J. Brons, P. op den Velde (1922-1976) en 
J.H. Velema, dat ze zich weliswaar moesten buigen over het onderwerp overdopen, 
maar dat het daarbij ‘onmogelijk is aan de z.g. pinksterbeweging voorbij te gaan.’24 
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Volgens de rapporteurs wil de pinksterbeweging dat wat in de eerste tijd van de 
christelijke kerk gebeurde ‘niet als volstrekt ‘einmalig’ beschouwen.’ Ze zien dat als 
het meest wezenlijke van de beweging. De wijze waarop het eigene van de beweging 
wordt beleden brengt volgens de drie predikanten ‘belangrijke verschuivingen in de 
christelijke leer teweeg.’ Binnen de pinksterbeweging culmineert volgens hen ‘alles in 
de geestelijke ervaring en het subjectieve.’25 In antwoord hierop zal de kerk aandacht 
moeten schenken aan onder meer de hoge betekenis van de ambten en het werk 
van de Heilige Geest, ‘zoals ons dit in de Schriften wordt getekend.’ Ze wijzen er dan 
met name op dat de Geest naar Christus leidt en ‘hoe langer hoe meer tot zondaar 
voor God maakt, opdat er plaats kome voor de volle Christus in het mensenleven.’26

De synode aanvaardde het rapport en sprak uit dat het zich laten overdopen de 
‘verloochening van de eens ontvangen doop insluit.’ Wie zich laat overdopen ont-
trekt zich daarmee aan de gemeenschap van de kerk, zo oordeelde de vergadering.27

De bespreking tijdens de synode was voor J. van Genderen (1923-2004), hoogleraar 
dogmatiek te Apeldoorn, aanleiding om aandacht te vragen voor de pinksterbe-
weging. In het christelijke gereformeerde periodiek voor ambtsdragers schreef 
hij een zevendelige artikelenserie ‘De Pinksterbeweging’, voorafgegaan door een 
inleidend artikel getiteld ‘Sekten.’28 Door dit inleidende artikel wordt duidelijk dat 
Van Genderen de pinksterkerken inderdaad rekent onder de sekten.
Van Genderen noemt in zijn artikelen een aantal ‘ernstige bezwaren’ tegen de leer 
van de pinksterkerken.29 Tegelijkertijd merkt hij op dat we ‘met argumenten alleen 
het offensief van de Pinkstergroepen niet kunnen weerstaan.’ Er zijn namelijk men-
sen, zo legt hij uit, die ‘gedreven worden door een hunkering naar de levende en 
warme gemeenschap’ die ze in de pinksterbeweging zeggen te vinden en missen in 
de kerk.30 Van Genderen maakt tegen het spreken in tongen zelf ‘geen bezwaar.’ 
‘De apostel Paulus heeft ook geschreven, dat men het niet moet belemmeren’, zo 
motiveert de hoogleraar.31

Dat de pinksterbeweging in het begin van de jaren zestig in het kerkverband voor 
onrust zorgde, blijkt ook uit het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat in 
1963 verscheen. De auteur van het jaaroverzicht over 1962, de predikant J.C. Maris 
(1910-2000), wijst op een brief die de plaatselijke kerk van Maarssen naar de eigen 
leden stuurde als waarschuwing tegen de pinksterbeweging.32 Ook wijst hij op het 
neerleggen van het ambt door W.J. van der Linden, die van 1959 tot 1961 predikant 
van de christelijke gereformeerde kerk in Deventer was. De jonge predikant gaf 
mede leiding aan de zogeheten Fakkeldragerskampen, bijbelstudiekampen die 
veel christelijke gereformeerde jongeren trokken. Van der Linden zelf kwam onder 
invloed van de beweging van de Christelijke Gemeente Nederland, in de volksmond 
bekend als de Noorse Broeders. Deze beweging legt grote nadruk op de heiliging 
van het leven en wel op een wijze die verwant is aan de pinksterbeweging. Zo kon 
Van Genderen de ‘kwestie-Van der Linden’ benoemen als een voorbeeld ‘dat de 
Pinksterbeweging ook onze kerken raakt.’33
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3.2.4. Gereformeerde Gemeenten
‘Op dringend verzoek van verschillende zijden’ gaf de predikant H. Rijksen (1930-
1993) aandacht aan de pinksterbeweging. Dit schreef hij ter inleiding van een 
serie van 25 artikelen die vanaf het najaar van 1965 verscheen in De Saambinder, het 
weekblad van de Gereformeerde Gemeenten.34 De invloed van de pinksterbeweging 
ging het kerkverband van Rijksen niet voorbij. Hij noemt het voorbeeld van ‘enkele 
gemeenteleden’ die zich lieten overdopen en anderen die zich ‘toch sterk tot de 
pinkstergemeenten voelen aangetrokken.’35 Toen de serie artikelen in boekvorm 
verscheen, schreef de predikant in een voorwoord dat een ‘uitsluitend negatieve 
houding’ ten opzichte van de pinksterkerken niet voldoende is. Christelijke kerken 
hebben zich ‘wel terdege af te vragen of er vanuit deze beweging niet een appel 
op haar uitgaat.’36

Bijna aansluitend op de artikelen van Rijksen besteedde het jongerenblad Daniël 
aandacht aan de pinksterbeweging. Theologiestudent A. de Reuver37 schreef een 
vierdelige serie onder de titel ‘Een weerwoord tot de Pinksterbeweging.’38 In deze 
serie legde hij vooral de vinger bij het beroep op de Bijbel in de pinksterbeweging. 
‘Voor ons betekent de gehele Bijbel: alle teksten tesamen met hun verbanden. 
Voor de Pinkstermensen betekent het veeleer: alle teksten afzonderlijk, hetgeen 
vermindering en kleinering van het schriftgeloof met zich meebrengt.’39 Voor De 
Reuver is ‘het kenmerk van de gelovigen in de Bijbel niet: wondertekenen, voelbare 
bevindingen, maar bevindelijk geloof.’40

3.2.5. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) trok de pinksterbeweging relatief 
weinig aandacht. De geslotenheid van het kerkverband zorgde voor een aanzien-
lijke afstand tussen de kerken en de pinksterbeweging. Een andere verklaring is de 
interne worsteling van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw. Vragen rond de binding aan de belijdenis en de betekenis 
van de kerkorde eisten veel energie op en daarmee ook veel ruimte in kerkelijke 
periodieken. In 1966 pleitte een aantal predikanten in een schrijven voor een 
meer open houding van het kerkverband. Deze Open Brief leidde een jaar later 
tot een scheuring in het kerkband, waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken 
ontstonden.
Het optreden van de Amerikaanse evangelist Th.L. Osborn deed hoofdredacteur 
P. Jongeling (1909-1985) van het Gereformeerd Gezinsblad (het latere Nederlands 
Dagblad) in het najaar van 1958 op de voorpagina van de krant een serie artikelen 
schrijven onder de titel ‘Osborn en zijn leer.’41 In de serie verwoordt Jongeling zijn 
overtuiging dat de bijzondere gaven en krachten na de pinksterdag ‘hulpdiensten 
vanwege de bijzondere omstandigheden’ verrichtten.42 God zorgde voor ‘steigerwerk 
en staketsels’ omdat het huis waarin de eerste christelijke gemeenten woonden 
nog niet af was. Dat huis werd voltooid toen heel Gods Woord op schrift stond. Dat 
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Woord is, ook in het zendingswerk, ‘volkomen genoeg.’ In 1967 verscheen in het 
kerkelijk weekblad De Reformatie een serie van negen artikelen over de pinksterkerken 
van de hand van de predikant N. Bruin (1919-1977).43 Typerend voor de reeks 
is de grote aandacht die de Open Brief krijgt. Bruin ziet verschillende malen 
dwarsverbindingen tussen de Open Brief en de kritiek vanuit de pinksterbeweging 
op de traditionele kerken. Hij wijst vooral op de kritiek vanuit beide kanten dat in 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de belijdenis en de kerkorde functioneren 
als ‘machtsmiddelen om het volk in een staat van onmondigheid te houden.’44 
Volgens Bruin staart de pinksterbeweging zich blind op de ‘tekenen bij de eerste 
Geestesuitgieting.’45 Hij ziet deze tekenen zelf als ‘herkenningsmiddelen voor het 
zaad van Abraham.’ De Joden die het pinksterfeest bijwoonden konden zo weten wat 
er aan de hand was. ‘Wanneer die tekenen in het begin de Geestestegenwoordigheid 
hebben begeleid, behoeven ze later niet meer herhaald te worden. De legitimatie 
is voor altijd gegeven.’

3.2.6. Evaluatie
De pinksterbeweging trok de aandacht in de reformatorische kerken. Om een 
tegenwicht te bieden, werd met name in kerkelijke periodieken kritiek geleverd op 
de leer en de praktijken binnen de pinksterbeweging. Met name onderwerpen als 
de doop met de Heilige Geest, de Geestesgaven en de verhouding Woord en Geest 
kwamen daarbij aan de orde.
Toch krijgen we niet de indruk dat de pinksterbeweging inhoudelijk een sterk appel 
heeft gedaan op de reformatorische kerken. Individuele overgangen gaven binnen 
de kring waarin ze plaatshadden wel een schok, maar op de kerken als geheel had 
de pinksterbeweging nauwelijks effect. Dit blijkt uit de eigen geschiedschrijving 
van diverse reformatorische kerken. Het onderwerp van de pinksterbeweging 
krijgt daarin weinig aandacht.46 Daarvoor was de kloof tussen deze beweging en de 
gevestigde kerken te groot. De geloofsopvattingen en -beleving in pinksterkringen 
stonden ver af van de reformatorische overtuiging.
Opvallend is wel de vrij open wijze waarop in de Gereformeerde Bond over thema’s 
uit de pinksterbeweging wordt geschreven. Daar leefde ook het meeste besef dat 
een hang naar de pinksterbeweging een signaal kan zijn dat in eigen kring de krach-
tige werking van Gods Geest te weinig wordt gevonden. Het hervormde herderlijk 
schrijven was voor de Bond enerzijds een bevestiging dat ze terecht altijd al aandacht 
vroeg voor het werk van de Heilige Geest. Tevens werkte het als een spiegel of de 
leer van de Heilige Geest in hervormd-gereformeerde kring echt functioneerde. 
Ook op de academische theologiebeoefening deed de pinksterbeweging vrijwel 
geen appel. Schreef de christelijke gereformeerde hoogleraar Van Genderen een 
artikelenreeks over de pinksterkerken, in zijn Beknopte gereformeerde dogmatiek47 krijgt 
de pinksterbeweging slechts terloops of zeer beknopt aandacht.48 Bij de onderwer-
pen algemene verzoening, het Woord als genademiddel en de doop worden de 
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pinksterkerken kort genoemd.49 In het hoofdstuk over de kerk is Van Genderen iets 
uitvoeriger over de pinksterbeweging als hij schrijft over de verhouding tussen de 
gaven van de Geest en de ambten in de kerk. Hij ziet ‘geheel geen reden om ambt 
en charisma tegenover elkaar te stellen.’ Ook geeft hij een waarschuwing naar twee 
zijden: ‘Men mag het charisma niet minimaliseren ten gunste van het ambt. Men 
mag het ook niet verabsoluteren ten koste van het ambt.’50

3.3. Charismatische vernieuwing en de reformatorische kerken
3.3.1. Inleiding
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw begon de charismatische vernieuwing 
de aandacht te trekken van reformatorische kerken, zij het op beperkte schaal. Dit 
gebeurde toen in Nederland een stroom (vertaalde) boeken op de markt kwam over 
de charismatische vernieuwing en de Geestesgaven. Ook de blijvende aantrekkings-
kracht van pinksterkerken op reformatorische kerkleden leidde tot opinievorming 
in diverse periodieken.
De redactie van Kontekstueel constateerde in februari 1988 dat de charismatische 
beweging ‘alom’ van zich liet spreken. Redacteur P.L. de Jong noemde vooral de 
vraag interessant ‘wat deze beweging kan betekenen voor vernieuwing van de kerken 
van gereformeerde signatuur en voor gereformeerd belijden nú.’51 Voor de uitwer-
king van dit thema nodigde de redactie onder meer de Amsterdamse hoogleraar 
J. Veenhof uit om enkele gedachten te formuleren.52

De charismatische vernieuwing werd opgemerkt in de breedte van de reformatori-
sche kerken, met uitzondering van de Gereformeerde Gemeenten. In deze paragraaf 
duiden we de opinievorming rond dit thema kort aan. In de volgende hoofdstukken 
komt het uitgebreider aan de orde.

3.3.2. Gereformeerde Bond
In het vorige hoofdstuk noemden we reeds dat de hervormd-gereformeerde 
hoogleraar C. Graafland een bijzondere belangstelling toonde voor de persoon, 
het werk en de gaven van de Heilige Geest.53 In 1986 berichtte Graafland over een 
‘ontwaking’ van het besef dat de gemeente ‘heel hard’ om een vernieuwing door 
Gods Geest verlegen is.54

In De Waarheidsvriend schreef de hervormd-gereformeerde predikant G. van den 
End (1942-2001) vier artikelen die het karakter hebben van een kennismaking 
met de charismatische vernieuwing.55 In de laatste twee artikelen stelt de auteur 
zes kritische vragen richting deze beweging. Deze vragen betreffen de doop met de 
Heilige Geest als een tweede stadium in het christenleven, het gevaar dat de Geest 
wordt losgemaakt van Christus en van het Woord56, het gevaar dat het doorgaande 
werk van de Geest minder wordt geacht dan het incidentele werk, het gebrek aan 
zondebesef, de mens die in het middelpunt komt te staan en de waarheidsvraag. 
Het laatste ziet Van den End in het geding komen als de charismatische beweging 
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‘boven de verschillen Rome-Reformatie wil uitkomen.’57

Een opener houding treffen we aan in het boek Profetie of fantasie? met tien opstellen 
uit hervormd-gereformeerde kring.58 De predikanten C. den Boer, W.J. Bouw en 
G. Biesbroek lieten daarin doorklinken te willen luisteren naar wat de charismati-
sche beweging over de Heilige Geest en Zijn gaven leerde.

3.3.3. Christelijke Gereformeerde Kerken
In de Christelijke Gereformeerde Kerken was het de hoogleraar J.P. Versteeg die 
zich grondig verdiepte in het onderwerp van de Geest en de gaven. De Apeldoornse 
hoogleraar sprak reeds in de jaren zeventig uit dat de inbreng van de charismatische 
beweging ‘onze aandacht ten volle waard’ is.59

Kritischer was zijn collega W. van ’t Spijker, hoogleraar kerkgeschiedenis, hoewel hij 
ook oog wilde hebben voor de positieve kanten van de charismatische vernieuwing.60 
De dogmaticus J.W. Maris stelde zich nog kritischer op. Een eerste signaal hiervoor 
is een artikel uit 1981 in het christelijke gereformeerde weekblad De Wekker.61 Tal 
van kritische bijdragen zouden volgen.
Ook de predikant J.H. Velema nam in De Wekker een uitgesproken kritische houding 
in.62 Het charismatische denken is in zijn ogen ‘niet in overeenstemming met de 
gereformeerde belijdenis; het sticht verwarring en het misleidt de mensen.’63 De 
waarheidsvraag komt in de beweging volgens hem niet aan de orde64, terwijl het 
remonstrantisme hoogtij viert.65

De predikant J. van Amstel schreef voor het reformatorisch weekblad de Schakel een 
zestiendelige serie artikelen over de charismatische beweging.66 Daarvoor putte 
hij uit het charismatische periodiek Vuur, alsmede uit publicaties van onder meer 
K.J. Kraan en W.W. Verhoef. In de serie stelt Van Amstel tal van onderwerpen aan 
de orde zoals de Geestesgaven van profetie en genezing, de doop met de Heilige 
Geest, handoplegging en zegening. De toon van de artikelen is kritisch richting de 
charismatische vernieuwing, maar tegelijkertijd noemt Van Amstel het positief dat 
deze beweging aandacht vraagt voor geloofsbeleving. ‘Daar ging het de reforma-
toren nu precies om.’67

3.3.4. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
‘Iedere gemeente van Christus is een charismatische gemeente.’ Met deze openings-
zin van een serie van vier artikelen trok de gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar 
C. Trimp de aandacht van de lezers van De Reformatie.68 In de serie bekritiseert Trimp 
de charismatische vernieuwing en houdt tevens de kerken de spiegel voor met de 
vraag of de gaven van de Geest wel voldoende functioneren.
In twee artikelen over de charismatische beweging69 benoemde de predikant 
N.H. Gootjes als kern van de beweging de ‘speciale ervaring van het vervuld worden, 
of gedoopt worden met de Heilige Geest.’ Hier ziet hij ook het ‘grote gevaar’ dat 
men gaat ‘leven bij ervaring, in plaats van uit geloof.’70
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3.3.5. Nederlands Gereformeerde Kerken
De Nederlands gereformeerde predikant C. Vonk (1904-1993) was binnen zijn 
kerkverband de eerste die ‘het verlegen zwijgen’ over de charismatische bewegin-
gen doorbrak, aldus zijn collega H. de Jong.71 En dat terwijl deze beweging ‘ook 
bij ons haar intocht houdt’, zo voegde hij eraan toe. Vonk schreef een brochure 
naar aanleiding van de ‘hedendaagse geruchten over een herhaald Pinksteren.’72 
De wonderen waarover Jezus in Markus 16 sprak, interpreteert hij als tekenen die 
naar de verhoogde Jezus wezen en tevens als bewijzen ‘dat die Jezus niet dood was, 
maar levend.’73 ‘Die tekenen hebben geen twintig eeuwen geduurd.’ Daarom vindt 
Vonk dat de kerk in het heden niet armer is dan de christenen in de apostolische 
eeuw. Volgens Vonk is de apostolische tijd ‘uniek geweest.’ Van de geleidelijke 
overgangstijd daarna geldt dat de Geest ‘het wonder heeft laten beginnen van de 
totstandkoming van het Nieuwe Testament, opdat wanneer straks de charismatische 
periode geheel voorbij zou zijn, de gemeente van Christus een Goddelijk getuig-
schrift zou bezitten omtrent het werk van Christus en Zijn apostelen.’74

De ‘milde toon’ van het boekje van Vonk zal niet het ‘nieuwe pinkstervuur dat onder 
ons begint te branden kunnen blussen’, zo schatte collega De Jong in.75 Volgens 
hem gooide Vonk zelfs ‘olie op de golven’ van de kritiek vanuit charismatische hoek. 
Het boekje is in de ogen van De Jong namelijk een uiting van het ‘objektivisme, dat 
er bij ons vanaf de Vrijmaking al wat ingezeten heeft.’ Zo wordt de Geest ‘te veel 
opgesloten in het verleden.’76

De Jong ging ook niet mee met de ‘gangbare theologische redenering’, die hij ook 
bij collega Vonk aantrof, dat Christus met de Geestesgaven ‘Zijn gemeente door 
de eerste moeilijke tijd heeft heengeholpen.’77 Waarom zouden er in de brief aan 
Korinthe dan ‘hele hoofdstukken over deze aangelegenheid bewaard zijn gebleven, 
als het toch ging om een zaak van strikt tijdelijke aard?’ Hij vindt daarom dat de 
kerk de ‘soepelheid’ van Paulus zou moeten opbrengen die het spreken in tongen 
niet wilde belemmeren.

Het thema van de charismatische vernieuwing bleek de Nederlands Gereformeerde 
Kerken bezig te houden. Tijdens de jaarvergadering van de Nederlands gerefor-
meerde persvereniging Opbouw op 18 maart 1978 hield de predikant H. Smit 
(1930-2001) een referaat over de charismatische beweging. Via de publicatie van 
veertien stellingen werden de lezers van het opinieblad Opbouw geattendeerd op 
de vergadering.78 Nadien verschenen de stellingen nog een keer in het blad, nu 
voorzien van de toelichting die Smit tijdens de jaarvergadering had gegeven.79

Smit ziet de charismatische beweging als een antwoord op een ‘roep om Godsont-
moeting, Godservaring, Godsbeleving’ tegenover de ‘kilte van techniek en verweten-
schappelijking.’80 De predikant maakt onderscheid tussen de pinksterbeweging en 
de charismatische beweging waarin de ‘scherpe kontouren van de oorspronkelijke 
Pinksterbeweging een soort erosie hebben ondergaan.’81 Tegelijkertijd constateert 
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hij dat ook de charismatische beweging vasthoudt aan een ‘duidelijk dateerbare 
‘tweede zegening’ van het ontvangen van de Heilige Geest.’ De onderscheiding 
tussen ‘begiftiging met geloof en Geestvervulling’ vindt hij ‘zeer aanvechtbaar en 
slechts met een soort uitlegkundige geweldpleging staande te houden.’ Hij gaat 
dan ook niet mee met de opvatting dat de heilsgeschiedenis tussen hemelvaart en 
pinksteren model zou zijn voor alle tijden.
Met De Jong is Smit ervan overtuigd dat de stelling ‘onaanvaardbaar’ is dat de gaven 
van de Geest bedoeld waren om de kerk door de eerste tijd heen te helpen en dat 
de Geest die ‘bizondere hulp gestaakt heeft bij het klaarkomen en de verspreiding 
van het Nieuwe Testament.’82

3.3.6. Evaluatie
De charismatische vernieuwing richtte zich op de grote protestantse kerken in 
Nederland alsmede op de Rooms-Katholieke Kerk. Daardoor waren er niet veel 
raakpunten met de reformatorische kerken. Dat neemt niet weg dat de charis-
matische vernieuwing wel de aandacht trok van deze kerken. Dat is te verklaren. 
Binnen hun kerkverband kwamen hervormd-gereformeerden ook met andere 
stromingen in aanraking. Hoogleraren aan theologische universiteiten kwamen als 
vanzelf ook in aanraking met de charismatische theologie. Dit wil niet zeggen dat 
ze direct beïnvloeding waarnamen. Dat heeft tot gevolg dat men van een afstand 
over de charismatische beweging schrijft met de opstelling van een geïnteresseerde 
buitenstaander.
Globaal genomen zien we dan twee houdingen. Verschillende opiniemakers wijzen 
op de verbindingslijnen tussen de charismatische vernieuwing en de pinkstertheo-
logie. Precies bij deze punten wordt de waarschuwende vinger opgeheven. Anderen 
leggen juist nadruk op de aandacht die de charismatische vernieuwing vraagt voor 
het werk van de Heilige Geest. Vanuit een kritische houding ten opzichte van het 
geestelijk leven in de eigen kerken, is er dan een verrassende openheid voor ele-
menten vanuit de charismatische vernieuwing.

3.4. Evangelische beweging en de reformatorische kerken
3.4.1. Inleiding
De verhouding reformatorisch en evangelisch staat voluit op de agenda van refor-
matorische kerken. Dat blijkt uit de hoeveelheid opinievorming in de loop van de 
jaren. Onderzoeker en predikante I. Terlouw schrijft samenvattend: ‘De gedurige 
toename van evangelische sympathieën binnen traditionele kerken leidde zo tot ver-
hitte discussies, gedomineerd door het thema ‘gereformeerd versus evangelisch.’’83

In hoeverre het thema op de agenda staat van bijvoorbeeld kerkenraadsvergade-
ringen is alleen vast te stellen door middel van meer toegespitst onderzoek. Maar 
zelfs dan weten we nog lang niet alles. Het zal ook aan de orde komen in preken, 
pastorale gesprekken, in catechisatielokalen en in onderlinge discussies. Ongetwij-
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feld is het thema gespreksstof in reformatorische gezinnen waarvan kinderen een 
evangelisch getinte bijeenkomst willen bijwonen.
We kunnen veilig stellen dat de verhouding reformatorisch en evangelisch veel 
reformatorische kerkmensen bezighoudt. Wanneer het bijvoorbeeld tijdens een 
conferentie voor ambtsdragers aan de orde komt, laat dat zien dat ambtsdragers daar 
behoefte aan hebben, of dat de overtuiging leeft dat ambtsdragers deze toerusting 
nodig hebben. Wanneer een redactie van een kerkelijk periodiek een thema (her-
haaldelijk) aan de orde stelt, laat dit evenzo zien dat het onderwerp leeft binnen 
een kerkgemeenschap. Ditzelfde kunnen we stellen over andere bijeenkomsten voor 
specifieke doelgroepen of studiedagen van diverse organisaties. Ook de christelijke 
dagbladen weerspiegelen de onderwerpen die binnen kerken actueel zijn.

Binnen de reformatorische kerken is de bezinning op de verhouding reformatorisch 
en evangelisch nog niet zo oud. Globaal kunnen we stellen dat ze sinds de oprichting 
van de EO, in 1967, op gang is gekomen, zij het aanvankelijk aarzelend. Of er een 
oorzakelijk verband bestaat, is niet zo eenvoudig vast te stellen, hoewel het voor de 
hand ligt. De oprichting van de EO zorgde er namelijk voor dat reformatorische 
en evangelische christenen met elkaar gingen samenwerken om bijbelgetrouwe 
programma’s voor radio en televisie te maken.84

Door middel van de uitzendingen in de media en de inhoud van het EO-program-
mablad Visie kwam het evangelische gedachtegoed structureel de kerken binnen. 
Daardoor gevoelden reformatorische opiniemakers behoefte om hun positie te 
bepalen en die te uiten richting de eigen achterban.
Ook de oprichting van de Evangelische Zendings Alliantie in 1973 en de heroprich-
ting van de EA in 1979 stimuleerden de bezinning op de evangelische beweging.
Aanvankelijk leek de invloed van de evangelische beweging op reformatorische ker-
ken niet groot te zijn. Geleidelijk veranderde dat. Het evangelische gedachtegoed 
en de evangelische geloofsbeleving kregen vat op reformatorische kerkmensen. 
Adjunct-hoofdredacteur K. van Bekkum van het ND merkte in 2005 op dat ‘in 
veel gemeenten van orthodox-gereformeerde snit in meerdere of mindere mate 
onzekerheid ontstaat over de snelle evangelicalisering van christelijk Nederland.’85 
Drie jaar later merkte A. Schreuder, predikant in de Gereformeerde Gemeenten, 
op dat ‘het evangelicalisme bezig is diepe sporen te trekken binnen het orthodoxe 
protestantisme en dat zal in de komende jaren alleen nog maar grotere vormen 
aannemen.’86

In het vervolg van deze paragraaf geven we een globale indruk hoe de evangelische 
beweging de aandacht trok in reformatorische kringen. In de volgende hoofdstuk-
ken zal het thema inhoudelijk worden uitgediept.

3.4.2. Gereformeerde Bond
Binnen het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is de evangelische bewe-
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ging helder in beeld. Een belangrijk markeringspunt is de publicatie van de nota 
Gereformeerd en Evangelisch die in november 1990 onder verantwoordelijkheid van 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond verscheen.87 Daarop volgde een 
antwoord van de Evangelische Alliantie met een gezamenlijke ontmoetingsdag.

De Gereformeerde Bond hield op 6 december 1989 haar jaarlijkse ontmoetingsdag 
met studenten in de theologie. C. Graafland hield een ‘uitgebreid referaat’ over 
de verhouding reformatorisch en evangelisch.88 Ruim vijf jaar later, op 24 augus-
tus 1993, keerde dit thema terug op de studieweek van theologiestudenten uit de 
Gereformeerde Bond. Van der Graaf sprak over ‘Gereformeerd en evangelisch.’89 
Op 20 december 2004 stond het onderwerp opnieuw op de agenda. Twee hoogle-
raren, W. van ’t Spijker en C. van der Kooi, belichtten het thema ‘Gereformeerd 
en evangelisch.’90

Op 23 september 1999 sprak de hervormde predikant A. Beens voor zo’n drie-
honderd hervormd-gereformeerde ambtsdragers over ‘De ambtsdrager in de 
ontmoeting met de evangelische beweging.’91 Op 14 november 2012 belegde de 
Gereformeerde Bond een studiedag ‘Hervormd én evangelisch’, bedoeld voor 
gemeenteleden en ambtsdragers.92 Tijdens de herdenkingsbijeenkomst ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Bond, op 22 april 2006, 
kwam de evangelische beweging ook aan de orde.93

De redacties van hervormd-gereformeerde periodieken hadden oog voor vragen 
over de evangelische beweging. In het Gereformeerd Weekblad schreef de hervormd-
gereformeerde predikant J. Westland vanaf oktober 1982 een zesdelige serie ‘Evan-
gelisch en/of Gereformeerd.’94 De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) 
gaf in 1994 een themanummer uit van zijn jongerenblad onder de titel ‘Evangelisch 
en Reformatorisch.’95

De Waarheidsvriend startte in juni 2008 een veertiendelige serie artikelen die als titel 
meekreeg ‘Evangelicalisering van de gemeenten.’96 In 2013 volgde een themanum-
mer ‘Hervormd & evangelisch’ met acht artikelen die met het onderwerp te maken 
hebben.97

3.4.3. Christelijke Gereformeerde Kerken
Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken gaven verschillende hoogleraren aan 
de Theologische Universiteit Apeldoorn hun visie op de evangelische beweging. 
Zo vroeg W. van ’t Spijker, hoogleraar kerkgeschiedenis, op 17 april 1988 tijdens 
een ambtsdragersconferentie speciale aandacht voor de aantrekkingskracht van 
evangelische en charismatische geloofsgemeenschappen op leden van het kerkver-
band.98 J.W. Maris schreef tien jaar later een serie artikelen in De Wekker onder de 
titel ‘Evangelisch en Reformatorisch.’99

De christelijke gereformeerde Bezinningskring in de classis Leeuwarden, een 
samenwerkingsverband van acht behoudende plaatselijke kerken in de regio, 
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belegde tweemaal een avond over de evangelische beweging. Op 8 oktober 1999 
leidde de predikant A. den Boer het thema in100, op 14 december 2017 de predikant 
A.C. Uitslag.101

Persoonlijke betrokkenheid bij evangelische organisaties gaf ook opinievorming 
over de evangelische beweging. Zo zette de hoogleraar Nieuwe Testament J.P. Ver-
steeg zich als voorzitter van de EA in voor de ontmoeting tussen reformatorische 
en evangelische christenen.
In de zomer van 1979 vroeg de predikant J.H. Velema, bestuurlijk betrokken bij de 
EO, in een serie artikelen in De Wekker aandacht voor de aantrekkingskracht van de 
‘groepen.’102 Hij schreef nadien het boek In of naast de kerk, waarin de evangelische 
beweging aandacht krijgt.103

Een kritische houding treffen we aan bij de predikant J. van Amstel die in 1998 in 
De Wekker een dertiendelige reeks artikelen over de evangelische beweging publi-
ceerde.104

Het meest opvallend in de Christelijke Gereformeerde Kerken is dat het thema 
van de evangelische beweging in 2001 op de agenda van de generale synode kwam 
te staan. Dit naar aanleiding van een instructie van de particuliere synode van 
het Zuiden.105 Ook de synodes van 2004 en 2007 zouden zich het met onderwerp 
bezighouden.

3.4.4. Gereformeerde Gemeenten
Binnen de Gereformeerde Gemeenten krijgt de evangelische beweging bescheiden 
aandacht. Aanvankelijk richtte deze zich met name op de EO en de EO-Jongerendag. 
In De Saambinder werd herhaaldelijk tegen deze dag gewaarschuwd.106 Eveneens op 
de jeugd gericht waren verschillende artikelen in het jongerenblad Daniël over de 
evangelische beweging.107 In De Saambinder verscheen van de hand van journalist 
G. Roos in 1997 een serie van zes artikelen onder de kop ‘Evangelisch en reforma-
torisch.’108 Oud-journalist J.M.D. de Heer, inmiddels predikant geworden, schreef 
tussen eind 2007 en voorjaar 2009 een reeks van 25 artikelen over de evangelische 
beweging.109 Tijdens de jaarlijkse predikantenconferentie op 7 september 2009 hield 
De Heer een inleiding over ‘Evangelische invloeden op reformatorische kerken.’110 
Samen met Roos sprak hij op 12 november 2016 over de verhouding evangelisch 
en reformatorisch tijdens de bondsdag van de Bond van Mannenverenigingen van 
de Gereformeerde Gemeenten.111

In 2001 en 2005 vroegen de auteurs van het jaaroverzicht in het Kerkelijk Jaarboek 
aandacht voor overgangen naar evangelische groeperingen, terwijl in 2009 en 2016 
ook de evangelische invloed binnen het kerkverband werd benoemd.112

3.4.5. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
In De Reformatie kwam het thema reformatorisch en evangelisch regelmatig door 
middel van artikelenseries aan de orde. Trimp beet in 1977 de spits af met een 
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tweeluik onder de titel ‘Wat is ‘Evangelisch’?’113 Negen jaar later schreef hij een 
serie artikelen over ‘Evangelisch bewogen.’114 In de jaren negentig van de twintig-
ste eeuw verschenen nieuwe reeksen over de evangelische beweging van de hand 
van de predikant W.G. de Vries (1926-2006), van redacteur G.J. van Middelkoop 
(1940-2005) alsmede van de hoogleraar M. te Velde onder de titels ‘De evangelische 
beweging’, ‘Evangelikaalslag?’ en ‘Evangelisch in vijf lagen.’115

Dat het thema van de evangelische beweging binnen het kerkverband leefde, bleek 
op 26 september 1990, toen het aan de orde kwam tijdens de jaarlijkse Schooldag 
van de Theologische Universiteit Kampen. Hoogleraar C. Trimp hield een toespraak 
onder de titel ‘Maakt deze leer ook ‘opgewekte’ mensen?’116

Op 4 november 1994 werden de ouderlingen uit de provincie Gelderland toegerust 
door de predikant W.G. de Vries. Hij sprak over de geloofsbeleving van evangeli-
schen.117 De Vries liet zich regelmatig in kritische zin over de evangelische beweging 
uit, wat hem weer kritiek opleverde vanuit zijn eigen kerkverband. Nog kritischer 
richting de evangelische beweging waren de medewerkers van het blad Reformanda, 
uitgegeven door verontruste leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 
De gereformeerd vrijgemaakte predikant H.J.C.C.J. Wilschut118, eveneens verontrust 
over de koers van zijn kerkverband, publiceerde de uitgave: Aan de belofte genoeg?! 
Gereformeerd tegenover evangelisch / charismatisch.119

In De Reformatie klonk in later jaren een beduidend positievere visie op de evange-
lische beweging. Dat blijkt bijvoorbeeld uit twee artikelen die in 2012 verschenen 
naar aanleiding van de publicatie van het boek Evangelical Theology in Transition door 
het Center for Evangelical and Reformation Theology in Amsterdam.120

3.4.6. Nederlands Gereformeerde Kerken
Tijdens de jaarlijkse ouderlingenconferentie van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken op 6 november 1993 stond het thema ‘De ontmoeting met evangelische 
christenen’ centraal.121 Eerder dat jaar kwam het thema al aan de orde tijdens de 
jaarvergadering van de Nederlands gereformeerde persvereniging Opbouw.122

Het Nederlands gereformeerde opinieblad Opbouw plaatste diverse series artikelen 
over de verhouding reformatorisch en evangelisch. De jurist J. Meulink, alsmede 
de predikanten A. van der Dussen, B. Wielenga en J.M. Mudde waren de auteurs 
van deze reeksen die verschenen onder de titels ‘Evangelisch-Reformatorisch’123, 
‘Gereformeerd en evangelisch’124, ‘Gereformeerd op z’n evangelisch’125 en ‘Over 
en weer tussen gereformeerd en evangelisch.’126

3.4.7. Opiniërende periodieken
Ook opiniërende periodieken die niet aan een kerkverband verbonden zijn, 
publiceerden over de verhouding reformatorisch en evangelisch. De redactie van 
Wapenveld gaf in 1981 een themanummer uit met als titel ‘De gereformeerde traditie 
en de evangelische beweging.’ Namens de redactie schreef G. Holdijk (1944-2015): 
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‘Voor wie kennis heeft genomen van de diverse bijdragen, zal het geen betoog 
meer behoeven dat hier uitermate belangwekkende verschijnselen en vragen aan 
de orde zijn, welke kerk en christenheid – en niet in het minst de gereformeerde 
gezindte – bezig zullen houden.’127

Op 15 november 1997 belegde de RRQR, de reünistenvereniging van de reforma-
torische studentenvereniging CSFR, een congres over het thema ‘Evangelikaalslag 
van het gereformeerde leven.’ Als opmaat voor het congres verschenen in Wapenveld 
diverse kolommen met beschouwingen over het congresthema.128 Het thema bleef 
de redactie van Wapenveld boeien, getuige een serie artikelen over ‘evangelicale 
invloeden in traditionele kerken’ in het jaar 2008.129

De redactie van Ellips bracht in 2006 een themanummer ‘(neo-)evangelicaal’ uit 
waarin de verhouding evangelisch en gereformeerd aan de orde kwam.130

Ook andere interkerkelijke organisaties belegden studiedagen over de evangelische 
beweging.
Vereniging Ph.J. Hoedemaker, uitgever van Kontekstueel, belegde op 11 oktober 1997 
een ontmoetingsdag rond de aantrekkingskracht van de evangelische beweging.131 
Het interkerkelijke Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) organiseerde 
op 21 februari 2001 een bijeenkomst over het thema ‘Gereformeerd en evange-
lisch.’ De christelijke gereformeerde hoogleraar J.W. Maris voerde er het woord.132 
Twintig jaar eerder, op 2 april 1981, sprak de gereformeerde hoogleraar K. Runia 
al voor het COGG over het thema ‘Evangelisch, reformatorisch, gereformeerd.’133

3.4.8. Onderwijsinstellingen
Verschillende onderwijsinstellingen die hun leerlingen uit onder meer de refor-
matorische kerken betrekken, besteedden door middel van studiedagen aandacht 
aan de verhouding reformatorisch en evangelisch. Kennelijk was daar behoefte aan. 
Driestar Hogeschool belegde op 20 maart 1998 een studiedag voor godsdienstdo-
centen over dit thema. De hervormd-gereformeerde predikant H. Veldhuizen en 
de pinkstertheoloog C. van der Laan leverden een bijdrage aan deze dag.134

Driestar Hogeschool belegde op 30 september 2009 een studiedag, waaraan zowel 
lectores uit de reformatorische kerken als de evangelische beweging het woord 
voerden. De bijdragen werden nadien gebundeld.135 Datzelfde gebeurde met de 
lezingen die op 21 september 2004 gehouden werden tijdens een symposium van 
de Christelijke Hogeschool Ede.136 De titels van deze bijeenkomsten, respectievelijk 
‘Evangelisch en reformatorisch: een wereld van verschil?’ en ‘Reformatorisch en 
evangelisch; duel of duet?’, doen vermoeden dat de organisatoren een spannings-
veld zagen tussen deze stromingen binnen christelijk Nederland.
Het Wartburg College te Rotterdam, een reformatorische school voor voortgezet 
onderwijs, hield op 9 februari 1999 een bijeenkomst over ‘De invloed van de evan-
gelische beweging op de gereformeerde gezindte.’ De inleiding van de hervormd-
gereformeerde predikant P. de Vries verscheen nadien in de vorm van een boek.137

3. OPWEKKINGSBEWEGINGEN EN DE REFORMATORISCHE KERKEN120 



3.4.9. Discussie rond personen
Naar aanleiding van uitspraken van personen ontstonden er discussies die raakvlak-
ken vertonen met de verhouding reformatorisch en evangelisch. Dit gebeurde onder 
meer rond de uitspraken die de Angelsaksische theoloog A.E. McGrath deed over 
de toekomst van het protestantisme. In een interview met het tijdschrift Beweging 
van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte gaf hij aan dat hij voor het 
protestantisme in de toekomst geen aparte plek ziet weggelegd. ‘Het protestantisme 
zal zich dan alleen binnen het evangelicalisme kunnen handhaven.’138 Het interview 
kreeg veel aandacht, doordat de conclusies hard aankwamen in met name reforma-
torische kringen. Er ontstond een intensief debat rond het thema ‘Het einde van 
het protestantisme.’139 De redactie van Kontekstueel wijdde aan dit thema de jaarlijkse 
lezersdag op 7 februari 2004. De Utrechtse emeritus hoogleraar C. Graafland sprak 
in zijn lezing de wens uit dat het komen zou tot een ‘vruchtbare, inhoudelijke en 
geestelijke integratie met de evangelische beweging’, aldus het verslag in het RD.140

3.4.10. Aandacht in media
De uitlatingen in bovenstaande paragrafen werden door redacties van dagbladen 
opgemerkt. Van tijd tot tijd verschenen in christelijke dagbladen artikelen over 
de verhouding tussen reformatorisch en evangelisch. Dagblad Trouw besteedde 
er in december 1994 en januari 1995 verschillende artikelen aan.141 In het Friesch 
Dagblad verscheen vanaf 22 april 1997 een serie artikelen onder de titel ‘Evange-
lische zegen?’142 De bijdragen zagen het licht als voorbereiding op een debat dat 
de redactie van de krant op 7 juni van dat jaar organiseerde over het thema ‘Het 
evangelische antwoord op de vraag van de kerken.’
Het RD publiceerde op 22 juni 1996 de resultaten van een representatieve steekproef 
onder de lezers van de krant. Daaruit bleek dat 40% van de bevraagde RD-lezers het 
gunstig vindt dat de reformatorische jeugd steeds meer belangstelling krijgt voor 
de evangelische beweging.143 In een serie interviews gaven diverse opiniemakers uit 
reformatorische kerken hun visie op de onderzoeksresultaten.
Ruim tien jaar later, in mei 2007, werd het onderzoek herhaald. Inmiddels zei 23% 
van de RD-lezers beïnvloeding vanuit de evangelische beweging in het algemeen 
positief te vinden voor de reformatorische jeugd.144 In reactie op dit gedaalde percen-
tage sprak G.J. van Aalst, predikant in de Gereformeerde Gemeenten, de gedachte 
uit dat ‘steeds meer mensen ontwikkelingen in de evangelische wereld zien waarvan 
ze denken: Die kant moeten we niet op.’ Op 3 januari 2008 plaatste het RD een 
artikel onder de kop ‘Zuigkracht evangelischen steeds groter.’ De redactie van de 
krant inventariseerde een aantal kerkelijke statistieken over de periode van tien jaar 
en kwam tot de conclusie dat het aantal overgangen vanuit orthodox-protestantse 
kerken naar evangelische groeperingen jaarlijks toeneemt.
Presentator A.G. Knevel van de EO belegde op 19 juni 2012 een symposium onder 
de titel ‘Reformatorisch en evangelisch: een achterhaalde tegenstelling?’ Verschil-

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 121



lende hervormd-gereformeerde theologen zoals J. Hoek, C.A. van der Sluijs en 
G. van den Brink, alsmede de christelijke gereformeerde hoogleraar S. Paas namen 
deel aan het debat.145

3.4.11. Evaluatie
De inventarisatie van gedrukte bronnen en verslagen van bijeenkomsten maakt 
voldoende duidelijk dat het thema reformatorisch en evangelisch nadrukkelijk op 
de agenda van reformatorische kerken staat. Dat is te begrijpen. Organisaties als 
de EO en de EA namen van meet af aan een open houding in ten opzichte van 
de reformatorische kerken. Voor de EO vormden reformatorische christenen een 
belangrijke doelgroep om zo de organisatie uit te bouwen. Om deze samenwerking 
te stimuleren legden evangelische organisaties meer nadruk op wat bindt dan op 
wat scheiding maakt. Daartegenover voelden kerken ook de behoefte om de eigen 
accenten helder te maken. Vele artikelen over de evangelische beweging dragen een 
titel waarin zowel de uitdrukking ´evangelisch´ als ´reformatorisch´ voorkomt. Dat 
laat zien hoe reformatorische opiniemakers de evangelische beweging beschouwden, 
namelijk als een beweging die reformatorische christenen minimaal voor vragen 
stelt, hen ook beïnvloedt en mogelijk van hun reformatorische overtuiging aftrekt. 
Dat levert als vanzelf opinievorming op.

3.5. Opnieuw de charismatische vernieuwing en de reformatorische kerken
3.5.1. Inleiding
Het zou nog tot de eeuwwisseling duren voordat de erfenis uit de charismatische ver-
nieuwing echt begon door te werken in de reformatorische kerken en dan met name 
in de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De Amsterdamse 
dogmatici G. van den Brink en C. van der Kooi zien de evangelicalisering van de 
kerken als het kanaal waardoor de erfenis van de pinksterbeweging ook kerken 
binnenkwam die ‘lange tijd uiterst afwijzend’ tegenover deze beweging stonden. De 
acceptatie van de charismatische vernieuwing groeit daar, zo constateerden zij.146

De precieze oorzaak waarom het onderwerp van de Geestesgaven na de eeuwwisse-
ling in reformatorische kringen zoveel aandacht begon te krijgen is niet eenvoudig 
vast te stellen. Er lijkt sprake te zijn van zowel negatieve als positieve factoren. Tot 
de negatieve behoort de onvoldaanheid van veel kerkgangers over het geestelijke 
leven van zichzelf en van de kerk in het geheel. Binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) wordt herhaaldelijk gewezen op een verschraald geestelijk leven 
dat te veel door het verstand werd gestempeld. Daardoor ontstond een gemis aan 
authentiek geestelijk leven waarin ook het gevoel een plaats kreeg.
Een positieve factor is de bredere blik van veel kerkgangers door ‘allerlei nationale 
en internationale contacten en door internet’, aldus de gereformeerd vrijgemaakte 
predikant J.R. Douma. Het charismatische gedachtegoed kwam daardoor veel dich-
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terbij dan in het verleden toen er sprake was van een ‘verengd blikveld.’147

De jaarlijks gehouden pinksterconferentie van stichting Opwekking draagt hier-
aan ook bij. Tijdens deze conferentie krijgen de Geestesgaven altijd ruimschoots 
aandacht. Ook de introductie, in 1997, van de charismatisch getinte Alpha-cursus 
kunnen we rekenen tot de positieve factoren.148 Vele plaatselijke reformatorische 
kerken gebruiken de cursus. In de cursus krijgen Geestesgaven en in het bijzonder 
tongentaal een prominente plaats. Het is volgens het cursusboek een gave die, net 
als alle andere gaven, voor elke christen beschikbaar is, wanneer deze ‘samenwerkt’ 
met de Heilige Geest.149 Het geven van de cursus brengt automatisch in aanraking 
met de wijze waarop de Geestesgaven in het cursusboek aan de orde komen. Het 
is nauwelijks denkbaar dat dit zonder invloed blijft.
Ook andere publicaties stimuleerden de belangstelling voor de Geestesgaven. 
Zo verscheen in 2003 het boek Geneest de zieken! van de evangelische opiniemaker 
W.J. Ouweneel.150 Binnen een jaar tijd zag een vierde druk het licht waardoor er ‘vele 
duizenden’ exemplaren van het boek werden verspreid151, ook in reformatorische 
kring. Daar liepen de reacties op het boek sterk uiteen. De hervormd-gereformeerde 
predikanten G.H. Abma (1947-2017) en M.J. Paul waren positief over het boek.152 De 
hervormd-gereformeerde verpleeghuisarts en kandidaat in de theologie A.A. Teeuw 
was kritisch, evenals de Nederlands gereformeerde predikant W. Smouter.153 Een 
jaar later liet Ouweneel het boek Meer Geest in de gemeenten het licht zien, waarin hij 
verder doordacht over de vervulling met en de gaven van de Geest.

Historicus B. Wallet ziet ook de beweging New Wine rond de Nederlands gerefor-
meerde predikant D.A. Westerkamp en de Christelijke Hogeschool Ede als haarden 
die openheid voor de Geestesgaven stimuleren.154

De van oorsprong Engelse vernieuwingsbeweging New Wine werd in Nederland 
door Westerkamp geïntroduceerd.155 New Wine bleek succesvol te zijn en vond 
weerklank binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Maar ook daarbuiten 
was er belangstelling. Tijdens de generale synode van 2008 van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) klonk het geluid dat de invloed van New Wine ‘groot’ is.156

Wallet wijst ook op docenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) die open-
heid voor de gaven van de Geest bepleitten. Hij noemt met name de hervormd-
gereformeerde theologen J. Hoek en M.J. Paul. Het Instituut voor Gemeenteopbouw 
en Theologie aan de CHE hield samen met CV.Koers op 24 november 2005 een 
congres over de Geestesgaven. Ter voorbereiding van het congres werd een enquête 
uitgezet onder predikanten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de 
Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Bond en de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt).157 Daarin kwam naar voren dat ruim tachtig procent van de 
predikanten die reageerden vond dat er openheid moet zijn voor de gaven van de 
Geest. Een ruime meerderheid verlangde er daadwerkelijk naar dat die gaven in 
de gemeente zichtbaar zouden worden, maar dat ze verlegen waren met de manier 
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waarop dat zou kunnen gebeuren. Op grond van de enquête stelde hoofdredacteur 
R. Westerbeek vast dat ook binnen reformatorische kerken ‘steeds meer het inzicht 
doorbreekt dat de gaven van de Heilige Geest niet alleen maar bedoeld waren voor 
de begintijd van de kerk.’158 Hij spreekt over een ‘hunkering naar een levende en 
getuigende kerk, vol van woord en Geest.’
Al de genoemde factoren gaven een vruchtbare voedingsbodem voor het charis-
matische gedachtegoed in reformatorische kringen. We kunnen spreken over een 
kerkbrede discussie rond de persoon, het werk en de gaven van de Geest. Redacteur 
W. Houtman van het ND schreef over deze ontwikkeling dan ook een artikel onder 
de kop ‘Temperatuur rondom Geestesgaven loopt snel op.’159

In de volgende paragrafen geven we een impressie van hoe de charismatische 
vernieuwing en in verband hiermee de gaven van de Geest de aandacht trokken in 
reformatorische kringen. In de volgende hoofdstukken zal het thema inhoudelijk 
worden uitgediept.

3.5.2. Gereformeerde Bond
Bij de hervormd-gereformeerde hoogleraar C. Graafland zien we een langdurige en 
bijzondere interesse voor het werk en de gaven van de Heilige Geest. Het kan haast 
niet anders of Graafland heeft de toenemende belangstelling voor de Geestesgaven 
in de reformatorische kerken met instemming begroet. Veel heeft hij daarover niet 
geschreven, zijn leeftijd deed hem na de eeuwwisseling weinig meer publiceren. Wel 
valt een Woord vooraf op in een boek over profetie van de hervormd-gereformeerde 
predikant M.D. Geuze. Wat Geuze over deze gave schreef, was voor Graafland een 
‘grote verrijking’ van zijn kennis.160 Geuze zelf gaf op zijn beurt enkele artikelen van 
Graafland uit waarin deze zijn verlangen naar de vervulling door de Heilige Geest 
verwoordde.161 Voor de eeuwwisseling publiceerde hij reeds een handreiking voor 
bezinning op het werk van de Heilige Geest.162

Verschillende andere hervormd-gereformeerde predikanten namen een open 
houding in ten opzichte van de Geestesgaven. De theoloog J. Hoek, onder meer 
verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Christelijke Hoge-
school Ede, scheef als opmaat voor het in de vorige paragraaf genoemde congres 
over de Geestesgaven het artikel ‘Ruim baan voor de Geest!’163 Nadien publiceerde 
hij een boek dat speciaal bedoeld is voor de ontmoeting tussen gereformeerd en 
charismatisch.164

De theoloog M.J. Paul verdiepte zich grondig in onderwerpen die kenmerkend 
zijn voor de charismatische vernieuwing, zoals ziekenzalving, de dienst der gene-
zing en het bevrijdingspastoraat. Hij publiceerde er met grote regelmaat over.165 
Een handvol met name hervormde theologen publiceerde met anderen een boek 
dat een theologische basis wil geven voor het beoordelen van de charismatische 
beweging.166 Vier hervormd-gereformeerde predikanten richtten eind 2015 een 
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platform op om vragen rond het ‘vernieuwende en helende werk van de Heilige 
Geest binnen het pastoraat’ verder te doordenken.167 Het hoofdbestuur van de 
Bond belegde op 22 november 2017 zelf een studiedag over het werk van de Heilige 
Geest en de Geestesgaven.168

Een meer kritische studie over de Geestesgaven profetie en tongentaal verscheen 
van de hand van de hersteld hervormde predikant W. van Vlastuin.169

3.5.3. Christelijke Gereformeerde Kerken
De dogmaticus J.W. Maris bleef het onderwerp van de charismatische vernieuwing 
intensief en kritisch volgen, zeker toen de belangstelling ervoor in reformatorische 
kringen groeide. Samen met de gereformeerd vrijgemaakte predikant H. ten Brinke 
voerde hij de redactie van twee boeken die bedoeld waren om in te gaan op het 
‘charismatische denken.’170 In beide boeken schreef Maris een hoofdstuk.171

Eveneens kritisch was de predikant J.M.J. Kieviet, die een serie artikelen publiceerde 
in het periodiek Bewaar het Pand, dat in behoudende christelijke gereformeerde 
kringen verschijnt.172 In de reeks spreekt Kieviet zijn ‘grote vrees’ uit dat alle ‘gerucht 
en gedruis’ over de Geestesgaven te vergelijken is met de opwinding in de synagoge 
van Nazareth over de prediking van Jezus, zoals het bijbelboek Lukas daarover in 
het vierde hoofdstuk spreekt.173

In de Christelijke Gereformeerde Kerken is niet alleen een kritische houding, 
maar ook een open houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing waar 
te nemen. Zo schreef de predikant J.G. Brienen een doctoraalscriptie over de gave 
van de profetie.174 Over dit onderwerp hield hij in maart 2006 een workshop tijdens 
een congres van de Theologische Universiteit Kampen.175 Ook werkte hij mee aan 
een congres over Geestesgaven dat in november 2005 in Ede plaatshad.176

Het landelijke periodiek De Wekker gaf op 8 december 2017 een themanummer uit 
over bevrijdingspastoraat.177

3.5.4. Gereformeerde Gemeenten
Binnen de Gereformeerde Gemeenten is op beperkte schaal aandacht voor de 
charismatische vernieuwing. Het meeste aandacht kreeg het onderwerp van de 
predikant C. Harinck. In 1995 publiceerde hij het boek De charismatische beweging.178 
Ruim tien jaar later schreef hij opnieuw een boek over deze thematiek, nu onder de 
titel De Geestesgaven.179 Eveneens in 2006 plaatste De Saambinder een serie artikelen 
van Harinck onder dezelfde titel als het boek.180

In zijn beschrijving van de evangelische beweging nam de predikant J.M.D. de Heer 
het onderwerp van de Geestesgaven ook mee.181 Over de gave van gebedsgenezing 
schreef de arts H.J. Agteresch182, terwijl de zendingswerker D. Kroneman enige 
aandacht schonk aan het bevrijdingspastoraat.183
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3.5.5. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Vergeleken met andere reformatorische kerken heeft de charismatische vernieu-
wing binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verreweg de meeste pennen 
en tongen in beweging gebracht. Het ND gaf op de opiniepagina’s ruimschoots 
gelegenheid om te discussiëren over onderwerpen als Geestesgaven en bevrijdings-
pastoraat. In 2004 verscheen The Candlestand Statement, een publicatie van veertien 
kerkleiders uit zeven landen, waarin zij hun bezorgdheid over de invloed van de 
charismatische beweging verwoordden.184 Tot de samenstellers hoorden ook vier 
gereformeerd vrijgemaakte predikanten.
Aandacht trokken ook de twee eerder genoemde boeken die verschenen onder 
redactie van de gereformeerd vrijgemaakte predikant H. ten Brinke en de christelijke 
gereformeerde hoogleraar J.W. Maris.185 Een ruime meerderheid van de bijdragen 
is geschreven door gereformeerd vrijgemaakte predikanten.
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) klonk ook kritiek op de charismati-
sche vernieuwing, vooral in het opinieblad Nader Bekeken. De predikanten A.N. Hen-
driks en H.J.C.C.J. Wilschut (tevens eindredacteur van het blad) toonden zich kritisch.
De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) voelde 
aan wat actueel was binnen het kerkverband. Dat blijkt uit de twee congressen die 
de universiteit te Kampen in maart 2006 en april 2008 organiseerde over het werk 
van de Geest en over bevrijdingspastoraat.
Ook De Reformatie vroeg aandacht voor de verhouding gereformeerd en charisma-
tisch en wel door een themanummer dat op 27 januari 2012 verscheen.186 Op 24 
december 2016 verscheen een themanummer over genezing van OnderWeg, het 
gezamenlijke kerkelijke magazine voor de Nederlands Gereformeerde Kerken en 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).187

3.5.6. Nederlands Gereformeerde Kerken
In de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft de charismatische vernieuwing veel 
belangstelling gekregen door het werk van het predikantenechtpaar D.A. Westerkamp 
en J. Westerkamp-Stegeman uit Houten. Zij introduceerden diverse charismatisch 
getinte werkvormen vanuit Engeland in Nederland, zoals de Alpha-cursus en 
gebedspastoraat. D.A. Westerkamp richtte op 1 juli 2003 een Nederlandse tak op 
van de Engelse vernieuwingsbeweging New Wine.
Door middel van gemeenteconferenties, toerustingscursussen voor predikanten, 
opinieartikelen in periodieken en bijdragen aan studiedagen kreeg de visie van Wes-
terkamp brede bekendheid. Van de kerk van Houten ging invloed uit richting het hele 
kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken en ook daarbuiten. Zo wist 
Westerkamps collega-predikant W. Smouter zich gegrepen door de activiteiten van 
New Wine. Hij publiceerde een theologische verantwoording van het verlangen naar 
de gaven van de Geest in de kerk.188 De theoloog A. van der Dussen wierp de vraag 
op of charismatische invloeden te integreren zijn in de gereformeerde theologie.189
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3.5.7. Opiniërende periodieken
De belangstelling voor de Geestesgaven vertaalde zich als vanzelf in publiciteit in 
kerkelijke opiniebladen en bijeenkomsten rond dit onderwerp. In oktober 2006 
bracht de redactie van Kontekstueel een themanummer uit over de Geestesgaven, dat 
volgens redacteur P.L. de Jong bedoeld was om de aandacht voor de Geest ‘bewust 
in gereformeerd perspectief te zetten.’190

De redactie van Wapenveld koos in 2008 voor een complete jaarserie ‘Pinksteren in 
de kerk.’191 In totaal werden daarmee zestig pagina’s van het blad gevuld. De serie 
staat tegen de achtergrond van de ‘toenemende invloed van de Pinksterbeweging 
binnen de traditionele kerken.’192 In de serie komt onder meer de pinkstertheoloog 
C. van der Laan uitgebreid aan het woord.193 Naar zijn overtuiging is de afstand 
tussen de pinksterbeweging enerzijds en het piëtisme en de Nadere Reformatie 
anderzijds ‘niet eens zo heel erg groot.’ Hij noemt als verbindende schakel de 
‘subjectieve hermeneutiek’, waardoor bijvoorbeeld de uittocht van Israël uit Egypte 
wordt uitgelegd als de weg van de gelovige.194 Tegelijkertijd spreekt hij uit dat de 
pinksterbeweging ‘feitelijk toch arminiaans’ is, waardoor er geen overeenkomst is 
met de gereformeerde traditie.195 De hervormde theologen A.J. Plaisier en H. de 
Leede schreven in de serie een vijfdelige meditatief getinte reeks artikelen onder 
de titel ‘Pinksteren als uitdaging.’196 De serie werd afgesloten met een interview 
met de theologen De Leede, W. Smouter en C. van der Kooi. ‘De charismatische 
vernieuwing is nog maar net begonnen’, zo luidt de kop van het artikel.197

3.5.8. Evaluatie
Concluderend mogen we spreken over een charismatische wind die door reforma-
torische kerken ging waaien. Aan de ene zijde werd dit begroet als een welkome 
aanvulling op prediking en geloofsleven. Aan de andere zijde klonken juist kriti-
sche geluiden van hen die de charismatische vernieuwing als een gevaar voor de 
gereformeerde theologie zien.
In elk geval is de intensiteit opvallend waarmee het onderwerp van de Geestesgaven 
op de agenda van reformatorische kerken kwam te staan. Deze intensiteit lijkt soms 
een druk te leggen op de inhoudelijke bezinning. Voordat de reformatorische ker-
ken zich een gefundeerd oordeel konden vormen over de Alpha-cursus was deze 
al ingevoerd. De cursus sloeg aan en bleek te werken. Iets dergelijks zien we rond 
de beweging van New Wine. De praktijk lijkt voorop te lopen op de inhoudelijke 
bezinning. Juist dat geeft onvrede aan de kant van de critici. Zij zien ontwikkelingen 
in hun kerk waar ze nauwelijks grip op hebben en die niet altijd goed worden door-
dacht. Ondertussen gaan de ontwikkelingen wel door en zijn veel gemeenteleden 
daar positief over.
De noodzaak voor een diepere bezinning rond de Geestesgaven wordt door verschil-
lenden gevoeld. Ook zijn er opiniemakers die werk maken van deze bezinning en die 
het onderwerp van de Geestesgaven willen inbedden in het geheel van de theologie.
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- 4 -

Hervormd-gereformeerden

4.1. Inleiding
Evangelische richtingen hebben ‘veel invloed’ gekregen op onze gemeenten en 
mensen. De predikant J. Maasland, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, schreef deze woorden in 1981, 
rond het 75-jarig bestaan van de Bond.1

Vijf jaar later constateerde het hoofdbestuur dat er een ‘sterke beïnvloeding’ is 
door ‘allerlei evangelische kringen.’2 In een artikel over kerkvisitatie merkte de 
emeritus predikant G.J. van Steeg op dat bij spanningen in een gemeente ‘vaak’ de 
evangelicalisering een rol speelt. Volgens hem krijgt elke gemeente er vroeg of laat 
mee te maken.3 Ook de predikant P.J. Teeuw viel het op dat de evangelische inslag 
van gemeenteleden ‘in menige gemeente voor spanningen zorgt.’4 Hij kan zich 
dat goed voorstellen, want in evangelische gemeenten heerst een ‘ander geestelijk 
klimaat dan in veel gemeenten met een gereformeerd karakter.’5

Dergelijke uitspraken dateren niet pas uit deze eeuw. Reeds in 1988 stelde J. van der 
Graaf, van 1974 tot 2000 algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, dat ‘in 
de visie op de contacten met de evangelischen onder ons ook een polarisatieveld is 
groeiende.’6 Dit polarisatieveld lijkt in de loop der jaren uitgegroeid te zijn tot een 
problematiek die in steeds meer gemeenten speelt en steeds intenser wordt beleefd.

Het is ook goed te verklaren dat de evangelische beweging aandacht vraagt. De 
Gereformeerde Bond is een organisatie die een plaats wil innemen binnen het 
geheel van de kerk – voorheen de Nederlandse Hervormde Kerk, sinds 2004 de 
Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk komen uiteenlopende geestelijke 
stromingen samen. Wie binnen de breedte van de kerk wil functioneren, wordt als 
vanzelf geroepen tot een plaatsbepaling.
Uit deze positiekeuze blijkt een verschillende waardering van de evangelische 
beweging. Dit bleek bij de doorstart die de EA in 1979 in Nederland maakte. 
Diverse hervormd-gereformeerde bonden kregen een uitnodiging om bij de start-
bijeenkomst in september van dat jaar aanwezig te zijn. De Hervormde Bond voor 
Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag (IZB) was erg positief, terwijl de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 
(HGJB) twijfelden. De drie bonden besloten om als waarnemer toe te treden, 
twee jaar later werden ze volwaardig lid. Het deed de christelijke gereformeerde 
hoogleraar J.P. Versteeg opmerken: ‘Verschillende organen van of nauw verbonden 
aan de Gereformeerde Bond staan – bijv. via de Evangelische Alliantie – midden 



in de evangelische beweging van ons land.’7 C. Graafland, hoogleraar vanwege de 
Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht, hield tijdens de oprichtingsver-
gadering van de EA een lezing. Daarin pleitte hij voor wederzijdse toenadering 
tussen evangelische en reformatorische christenen. Binnen de HGJB werd positief 
gereageerd op de bijdrage van Graafland.8

Deze gebeurtenis is om twee redenen van belang. Allereerst wordt duidelijk dat een 
externe ontwikkeling een appel doet op hervormd-gereformeerden. In de tweede 
plaats merken we op dat de houding ten opzichte van de evangelische beweging onder 
hervormd-gereformeerden al in een vroeg stadium uiteenloopt. Aan de ene kant is er 
een uitgesproken open opstelling, die samengaat met kritiek op het geestelijke gehalte 
van hervormd-gereformeerden zelf. Graafland is een exponent van deze houding, die 
we, zij het in minder sterke mate, ook zullen aantreffen bij theologen als A. Noordegraaf 
en H. de Leede. Dit drietal had gedurende een lange tijd verantwoordelijke taken in 
de hervormd-gereformeerde kring. Daardoor hadden ze ook intensief contact met 
theologiestudenten die zich voorbereidden op het ambt van predikant.9

Aan de andere kant zien we in dit hoofdstuk een terughoudende opstelling binnen 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, met als belangrijkste woordvoer-
der Van der Graaf. Het hoofdbestuur was al in een vroeg stadium gevraagd om te 
participeren in de EA. In mei 1979 meldde de predikant R.J. van de Hoef (1928-
2004) namens het hoofdbestuur dat besprekingen hierover ‘nog steeds gaande’ 
zijn.10 Hij voegde er wel aan toe dat het bestuur ‘er zich tot heden enigszins van 
gedistantieerd’ had. Als motief noemde hij dat de taak van de Bond vooral binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk ligt. ‘Bovendien is er bij het Hoofdbestuur de 
vrees voor beïnvloeding van de kant van de vrije groepen.’
Het hoofdbestuur besloot drie jaar later ‘na uitvoerig beraad’ geen lid te worden 
van de EA. ‘We zouden dan’, zo motiveerde Van de Hoef, ‘buiten de doelstelling 
van de Geref. Bond geraken.’ Wel stelde het bestuur ‘uitdrukkelijk’ de EA te zullen 
‘steunen, waar dat mogelijk is.’11 Deze houding gaat samen met een herhaaldelijke 
verwijzing naar de geestelijke erfenis van de Reformatie. Het hoofdbestuur is ken-
nelijk bezorgd dat evangelische invloeden deze erfenis overvleugelen en de eenheid 
binnen de plaatselijke gemeenten onder druk zetten.

Ook de oprichting van het Evangelisch Werkverband (EW), in 1995, vroeg om een 
positiebepaling. Het EW wil namelijk de breedte van de kerk bevruchten met het 
evangelische gedachtegoed. Daarbij komt dat het EW thema’s aan de orde stelde die 
onder hervormd-gereformeerden al langere tijd actueel waren, zoals de vernieuwing 
van de gemeente, de eredienst en liturgie.12

Nieuwe, meer evangelische vormen van evangelisatiewerk vonden eveneens weer-
klank in Gereformeerde-Bondskringen. Een in het oog lopend voorbeeld is de 
charismatisch getinte Alpha-cursus. De IZB stelde zich van meet af aan achter deze 
cursus op en verzorgde in samenwerking met uitgeverij Boekencentrum de uitgave 
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van het cursusboek. Graafland schreef een hartelijke aanbeveling in dit boek.13

In dit verband noemen we ook de EO. Officiële verbindingen tussen de EO en het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond zijn er nooit geweest. Allerlei dwars-
verbindingen zijn wel waar te nemen. Al in een vroeg stadium was de predikant 
A. Vroegindeweij (1913-1978) als bestuurslid bij de omroep betrokken.14 G. Boer, 
voorzitter van de Gereformeerde Bond, stond op goede voet met zijn collega-
predikant W. Glashouwer, die mede-oprichter van de EO was.15 Hij werd volgens 
Van der Graaf ‘snel gewonnen voor de EO’, steunde de omroep ‘van harte’ en 
mediteerde tijdens een eerste televisie-uitzending in Huizen.16 Van der Graaf zelf 
was eind jaren tachtig zelfs een serieuze kandidaat voor het voorzitterschap van de 
omroep.17 In 1976 rekende 17% van de EO-leden zich tot de Gereformeerde Bond, 
in 1989 was dat aandeel nog met 4% gegroeid.18 Deze dwarsverbanden verklaren 
ook dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond verschillende malen een 
brief aan de directie van de EO schreef als er ontwikkelingen waren die het bestuur 
zorgen gaven.19

In het licht van al deze ontwikkelingen ligt het voor de hand dat het onderwerp van 
de evangelische beweging in hervormd-gereformeerde kring veel aandacht krijgt. 
In dit hoofdstuk gaan we de opinievorming rond de evangelische beweging na. 
Allereerst letten we op de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Daarna 
richten we ons op de jaren negentig, gemarkeerd door de publicatie van de nota 
Gereformeerd en evangelisch. Na de eeuwwisseling werd steeds duidelijker dat evangeli-
sche invloeden doorwerken. Dit gaf nieuwe opinievorming. Afzonderlijke aandacht 
geven we aan de belangstelling voor de Geestesgaven die de gereformeerde-bonders 
voor nieuwe vragen stelde.

4.2. Opinievorming in de jaren zeventig en tachtig
In deze paragraaf richten we onze blik op de jaren zeventig en tachtig van de 
twintigste eeuw. Daarin valt op dat de Utrechtse hoogleraar C. Graafland een flink 
deel van de opinievorming rond de evangelische beweging voor zijn rekening nam. 
Namens het hoofdbestuur was het vooral Van der Graaf die zich over de evangelische 
beweging uitliet. In de hervormd-gereformeerde weekbladen besteedden diverse 
predikanten aandacht aan de evangelische beweging. De toon van deze artikelen, 
zo zullen we zien, liep uiteen van positief tot kritisch.
Op het grondvlak van de hervormd-gereformeerde gemeenten groeide de behoefte 
aan toerusting over de verhouding reformatorisch en evangelisch. De HGJB nam in 
1986 het voortouw met het bespreken van het thema met de gezamenlijke hervormd-
gereformeerde bonden. Vier jaar later, net over de drempel van de jaren negentig, 
volgde het hoofdbestuur met een uitgave over de verhouding gereformeerd en 
evangelisch. In een volgende paragraaf komt deze nota aan de orde.20

In het tijdvak dat in deze paragraaf aan de orde komt, zien we ook een onderstroom 
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van belangstelling voor geestelijke vernieuwing en de Geestesgaven. Deze onder-
stroom zal met name in de eenentwintigste eeuw duidelijk zichtbaar worden als 
kerkbreed de belangstelling voor de Geestesgaven zal toenemen.

4.2.1. C. Graafland
Gedurende zijn hele loopbaan als hoogleraar in Utrecht vroeg Graafland aandacht 
voor zowel de charismatische vernieuwing als de evangelische beweging. Hij deed 
dit door middel van tal van publicaties. Regelmatig kreeg hij uitnodigingen om voor 
ambtsdragers te spreken over het werk en de gaven van de Geest. Maar ook begaf 
Graafland zich actief in evangelische en charismatische kringen, waar hij uitgenodigd 
werd als spreker en schrijver. We zagen reeds dat hij in september 1979 het woord 
voerde tijdens de presentatie van de EA.21 Tijdens de EA-conferentie van 12 en 13 
januari 1987 hield Graafland een inleiding, terwijl hij op 23 mei van dat jaar sprak 
tijdens een besturendag van de werkgroep Evangelisch-Reformatorisch.22 Nog weer 
later, op 22 oktober 1993, hield hij een referaat tijdens de najaarsconferentie van 
de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.23

Met grote regelmaat liet de hoogleraar zijn overtuiging horen dat de reformatorische 
kerken verstarden en daarom een geestelijke vernieuwing nodig hadden. Graafland 
zag deze geestelijke vernieuwing in evangelische bewegingen.

Graaflands belangstelling voor de gaven van de Geest dateert in elk geval al uit de 
jaren zestig.24 Deze belangstelling deelde hij met collega-predikanten uit de Gere-
formeerde Bond. We herinneren ons dat in 1960 het hervormde herderlijk schrij-
ven De kerk en de pinkstergroepen verscheen. Verschillende hervormd-gereformeerde 
predikanten reageerden positief op het geschrift waarin de noodzaak van geestelijke 
vernieuwing van de kerk werd benadrukt. Onder hen was G. Boer, hoofdbestuurslid 
van de Gereformeerde Bond.25

Reeds in 1963 sprak Graafland uit dat ‘wij dan ook op grond van de Schrift het 
spreken in tongen, de gave der genezing en andere Geestesgaven, wanneer zij 
vandaag zich voordoen, niet mogen afwijzen.’26 Hij merkte wel op dat het werk 
van de Geest ‘niet uitgaat boven het Woord en het geloof. Er komt geen tweede 
openbaringsbron bij.’
Twee jaar later gaf Graafland een verklaring waarom hervormd-gereformeerde 
predikanten ‘veel goeds in het streven van de Pinksterbeweging’ ontdekten.27 
Daarin noemt hij de hervormde predikant I. Kievit (1887-1954), die in zijn predi-
king wees op de ‘pinksterervaring van de gelovige, de verzegeling met de Heilige 
Geest.’ Graafland zag een overeenkomst. De pinksterbeweging kent volgens hem 
een ‘plus’ van pinksteren en werkt dit uit naar de charismatische kant, Kievit kent 
ook een ‘plus’ en werkt dit uit naar de mystieke kant.28

In 1971 vroeg Graafland in een bundel opstellen opnieuw aandacht voor de vervul-
ling met de Heilige Geest, zoals deze in de pinksterkringen wordt geleerd.29 Hij 
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geeft daarin toe dat deze beweging de vervulling met de Heilige Geest ‘met een 
ietwat sectarische eenzijdigheid’ invult. Tegelijkertijd merkt hij op dat het ‘tot een 
nog verdere verschraling van het geloofsleven’ zou leiden als de kerken zich niet 
laten gezeggen door de pinkstergroepen. Naar zijn overtuiging geeft de Schrift 
‘alle aanleiding’ voor een charismatische beleving van de vervulling door de Geest. 
Graafland wijst in dit verband op de ‘velerlei Geestesgaven, waarmee de jonge 
christelijke gemeente begiftigd was.’
Eveneens in de jaren zeventig leverde Graafland, inmiddels hoogleraar geworden, 
verschillende bijdragen aan een serie artikelen in De Waarheidsvriend over de ver-
houding Woord en Geest.30

In de gemeenten is het werk van de Geest volgens Graafland ‘ingeperkt en ver-
schraald’ doordat alle nadruk viel op de toeleidende weg tot Christus en er weinig 
aandacht was voor de Geestesgaven. Zelf wil hij, in het licht van de ‘vrijheid en 
de rijkdom van de Geest’, deze gaven ‘inwachten.’31 Dit geldt voor alle gaven ‘in 
al hun verscheidenheid, ook de gave van de genezing en het spreken in tongen.’ 
Als voorwaarde stelt de hoogleraar dat deze gaven verbonden moeten zijn met de 
‘geestelijke opbouw van de gemeente en van onszelf en met de toerusting van de 
gemeente om in deze wereld dienende getuige van Christus te zijn.’
De inperking die Graafland constateerde, wijt hij aan de gereformeerde orthodoxie 
uit de tijd na de Reformatie. Volgens hem heeft de orthodoxie ‘de vergissing begaan 
te menen dat in de Reformatie alles wat God in zijn Woord ons heeft geopenbaard 
is ontdekt en geleerd.’32 Naar ‘nieuwe rijkdommen’ hoefde men blijkbaar niet 
meer op zoek.
In januari 1987 werkte Graafland tijdens een conferentie van de EA zijn gedachten 
over de Geestesgaven verder uit. In het werk van de Heilige Geest onderscheidt hij 
drie concentrische cirkels.33 De binnenste cirkel is het meest fundamentele werk, 
namelijk de wedergeboorte of bekering. De tweede cirkel is de vrucht van de Geest, 
de derde de gaven van de Geest. Deze drie cirkels horen onlosmakelijk bij elkaar. 
De gaven zijn dus niet los verkrijgbaar. Ze zijn in Graaflands ogen ‘concretiseringen 
van de vrucht van de Geest.’ In zijn ogen beperkt zich de gereformeerde traditie 
vaak tot de binnenste cirkel. ‘Hiermee is het drie-dimensionale werk van de Heilige 
Geest beknot.’ Tijdens zijn lezing gaf Graafland ook het ‘persoonlijke getuigenis’ 
dat hij ‘een tijdlang’ had gebeden om de gave van de tongentaal. Hij kreeg die niet 
en vond ‘min of meer rust’ in de vrijheid van God.

Niet alleen voor de charismatische vernieuwing wilde Graafland openstaan, maar 
ook voor de evangelische beweging. In 1973 verscheen de uitgave Kerk en opwek-
kingsbeweging, waaraan hij de belangrijkste bijdrage leverde.34 Daarin schrijft de 
hoogleraar dat de vraag hoe de kerk staat tegenover de opwekkingsbeweging 
‘urgent’ is.35 Enthousiaste jongeren, die ‘met hun hele hart en met hun hele leven’ 
de Heere willen dienen en voor dat ideaal ruimte zoeken in de kerk, doen in de 
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kerk teleurstellende ervaringen op, zo merkt hij. In de kerk ervaren zij een doods-
heid. Volgens Graafland kunnen opwekkingsbewegingen als ‘instrumenten van de 
Geest’ aan de vernieuwing van de kerk werken.36

Opwekkingsbewegingen kunnen een ‘overgeestelijk karakter’ krijgen, vindt de 
hoogleraar.37 Dan worden Geest, Woord, ambt en het instituut van de kerk van 
elkaar losgekoppeld. Daarom kan de opwekkingsbeweging, zo oordeelt Graafland, 
de kerk niet missen. Vanwege haar lange geschiedenis heeft de kerk ‘veel meer oog 
voor de veelvormigheid van het werken van de Geest.’
Deze open houding bleef Graafland innemen. In zijn referaat ter gelegenheid van 
de doorstart van de EA in september 1979 verwoordde hij zijn mening dat de vele 
kerken ieder voor zich ‘slechts facetten, accenten, delen’ zijn van de volheid van 
het evangelie.38 In de orthodoxe vleugel van de kerk ziet hij echter een houding 
van vrees, wat leidt tot ‘verstarring en versmalling.’39

Tien jaar later was Graafland nog altijd ‘niet zo hoopvol’ gestemd over de beteke-
nis van de evangelische beweging voor het reformatorische deel van de kerk.40 Wie 
door middel van de evangelische beweging tot een ‘positief geloven’ komt, wordt 
in reformatorische kringen als lastig ervaren, zo stelt de hoogleraar. Dit heeft een 
‘geruisloze kerkverlating’ tot gevolg. Ook wordt de hele evangelische beweging ‘op 
de ene hoop van het remonstrantisme’ geworpen. ‘Daarmee is hun lot bezegeld.’
Naar Graaflands overtuiging kan de evangelische beweging de reformatorische 
traditie ‘ondersteunend en corrigerend’ begeleiden.41 Ze draagt namelijk zaken 
aan die onder reformatorischen ‘opvallend afwezig’ zijn. Graafland noemt in dit 
verband de charismatische verrijking van de gemeente, het wervend uitgaan in de 
wereld, het vrijmoedig belijden van Gods naam, de zekerheid en blijdschap van het 
geloof en de toerusting van de gemeente in al haar geledingen. Hij heeft daarom 
een ‘intens verlangen’ naar de dag dat de reformatorischen zullen ‘erkennen dat 
zij zonder deze evangelische traditie niet voluit reformatorisch kunnen zijn.’
Niet alleen als gastspreker bij de EA, ook voor de eigen hervormd-gereformeerde 
kring liet Graafland zijn visie horen. Een afwijzende houding tegenover de evange-
lische beweging komt ‘steeds ongeloofwaardiger’ over, zo betoogde hij op 23 mei 
1987 tijdens een gezamenlijke bestuursvergadering van verschillende hervormd-
gereformeerde bonden.42 Rond het verstaan en uitleggen van de Bijbel ziet Graaf-
land ook verschillen tussen beide tradities. Toch kunnen deze verschillen volgens 
hem ‘nooit van het zwaarste kaliber’ zijn, wanneer van beide kanten de ‘Schrift als 
Gods Woord onvoorwaardelijk wordt aanvaard.’43

Volgens Graafland vertegenwoordigen de evangelischen een ‘ietwat andere tak’ van 
de piëtistische wereld dan de reformatorischen.44 Maar er is wel ‘de ene piëtistische 
wortel’ waaraan beide stromingen hun ‘gemeenschappelijk accent op de noodzaak 
en beleving van de persoonlijke bekering’ te danken hebben. Evangelicalen heb-
ben daarbij een ‘opvallend ruime evangelieverkondiging.’ Daar kent men niet ‘die 
moeizame toeleidende weg, maar getuigt men vrijwel direct nadat de bekering 
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heeft plaatsgevonden, die ongeveer gelijk staat met het aannemen van Jezus tot 
vergeving der zonden.’ Graafland ziet ook hier een schaduwzijde, namelijk dat er 
‘al te vrijmoedig wordt uitgegaan van de wilsbeslissing van de mens.’45 Hier kan de 
indruk ontstaan dat de mens een vrije wil heeft.
In de reformatorische traditie wordt, in navolging van Calvijn, gewezen op de 
eenmaligheid van pinksteren. Als gevolg daarvan wordt de ‘afwezigheid van deze 
pinksterkrachten van de Geest nooit gemist.’46 Alle nadruk ligt op het zaligmakende 
werk van de Geest, Die tot Christus leidt. In de strijd tegen de remonstranten werd 
hierin ook ‘al onze geestelijke energie’ gestoken, zo constateert Graafland. Het 
gevolg was dat ‘wij er niet aan toekwamen om ook nog ernstig aandacht te schenken 
aan de vrucht van de Geest en nog minder aan de gaven van de Geest.’

De evangelicale lijn wordt volgens Graafland gestempeld door een ‘zekere syn-
these tussen Dordt en Arminius.’47 Zelf geeft hij hen de naam van ‘evangelische 
of orthodoxe arminianen.’ In de achttiende eeuw presenteerde deze lijn zich in 
Nederland. Ze kreeg in de eeuw daarvoor een eigen gezicht aan de Franse theolo-
gische academie van Saumur, die een middenweg zocht tussen de tegenpolen van 
de orthodox-gereformeerde leer en het arminiaanse standpunt. Graafland raakte 
in toenemende mate geboeid door deze middenweg, zo blijkt uit zijn studie Van 
Calvijn tot Barth.48 In zijn nabeschouwing trekt hij de lijn vanuit de theologie van 
Saumur door naar de evangelicale traditie.49

In een latere terugblik op zijn historisch onderzoek merkt Graafland op dat deze 
evangelische stroming uit de zeventiende en achttiende eeuw voor hem een ‘late 
ontdekking’ was.50 Dit hing samen met een kennismaking met het werk van de 
zeventiende-eeuwse puritein R. Baxter (1615-1691). Deze wees de verkiezing niet 
af, maar relativeerde haar wel door een vrijmoedig belijden van de algemene ver-
zoening. Deze ontdekking had voor Graafland ‘iets bevrijdends.’
In het EA-orgaan Idea schrijft de hoogleraar namelijk over het ‘fnuikend dilemma’ 
tussen gereformeerd en remonstrants.51 Hij ziet zelf een derde traditie die instemt met 
de verkiezende genade van God, maar dit verbindt aan een ‘appel vanuit het evan-
gelische, gericht in belofte en eis op ieder, tot wie dit evangelie komt. En dat laatste 
met een universele strekking en bewogenheid.’ Deze ‘evangelische variant’ is volgens 
hem ‘voluit gereformeerd’ en ‘als zodanig ervoor bestemd om tot op vandaag onder-
steunend en corrigerend de Dordtse traditie (de reformatorischen) te begeleiden.’
In een artikel in Koers verklaart Graafland dat de verbindingen die zijn ontstaan 
met de evangelische stroming niet zozeer zijn gezocht.52 ‘Het heeft iets van een 
geschenk aan het orthodox-reformatorische deel van de kerk.’

4.2.2. J. van der Graaf namens het hoofdbestuur
Al in zijn eerste beschouwingen over de evangelische beweging, in 1977, werd de 
positie van algemeen secretaris J. van der Graaf van de Gereformeerde Bond dui-
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delijk. Volgens hem bevat het gereformeerde al de legitieme elementen van zowel 
het evangelische als het reformatorische.53

Twee jaar later voorzag Van der Graaf een ‘groot probleem’ voor de ‘(nabije) toe-
komst’ door het ‘meer samengaan van gereformeerd-gezinden en de zogeheten 
vrije groepen.’54 Zelf ziet hij evangelischen zich niet schikken in gereformeerde 
verbanden met hun belijdenis, ‘terwijl anderzijds zij, die gereformeerd heten, wél 
betrokken schijnen te moeten kunnen worden in evangelische verbanden.’ Naar 
zijn overtuiging is het gereformeerde dieper ‘zowel in het besef, dat de mens zon-
daar is, van God afgevallen, verdoemelijk voor God; als ook in de beleving van de 
genade voor totaal verlorenen, in de bevinding van het rechtvaardig zijn voor God 
(als goddeloze) door het geloof.’
Een jaar later vroeg Van der Graaf via Wapenveld aandacht voor een ‘niet te onder-
schatten wortel van remonstrantisme’ in de evangelische beweging.55 ‘Het om-niet 
gerechtvaardigd worden wordt niet zelden overheerst door het zich overgeven van 
de mens aan Christus. Er is vaak sprake van een zeker triumfalisme, waardoor weinig 
meer is te bespeuren van het arme zondaarsgeloof.’
Als tweede verschil noemt hij ‘een zekere verenging tot het persoonlijke geloof’ 
onder evangelischen.56 Daardoor ontbreekt het zicht op de politieke en maatschap-
pelijke problemen. Het derde verschil is het denken over het verbond. Dat zorgt 
voor een ‘niet geringe controverse’ tussen het evangelische en het gereformeerde, 
die zich toespitst op de kinderdoop.
In de beleidsbrochure Overwegingen inzake uitgangspunten en knelpunten vraagt Van der 
Graaf er aandacht voor dat de ‘open relatie met evangelische kringen (soms) ook tot 
gevolg heeft dat niet altijd de verantwoordelijkheid voor de kerk wordt gevoeld.’57 
Hij denkt dat zulke ontwikkelingen ‘dieper in de hervormd-gereformeerde beweging 
ingrijpen dan nog wel eens vermoed wordt.’
Tijdens de predikantenconferentie van de Gereformeerde Bond, op 8 januari 1988, 
kwam Van der Graaf op dit thema terug. Als gevolg van een ‘sterke zuigkracht’ 
vanuit de evangelische beweging ziet hij ‘sterk vervagende tendensen’ rond de 
gebondenheid aan de belijdenis, rond gemeentezang, ambt en het instituut van 
de kerk.58 Hij vindt het niet eenvoudig om ‘op verantwoorde, gereformeerde wijze 
leiding te geven’ aan jongeren die ‘een flinke tik’ meekrijgen van buitenkerkelijke, 
evangelische groepen. ‘Jongeren leven vandaag vaak in absolute zin heen langs de 
dogmatische en theologische kwesties in en binnen de kerken.’

4.2.3. Vastgelopen beraad
De evangelische invloed op jongeren die Van der Graaf signaleerde, leidde ook tot 
bezinning binnen de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). In februari 
1986 nam de predikant-directeur C.G. Geluk (1945-2015) het voortouw om een 
beraad te organiseren met de gezamenlijke hervormd-gereformeerde bonden.59 
Onderwerp van gesprek zou worden de verhouding tussen reformatorisch en 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 135



evangelisch, ‘gezien de spanningen hieromtrent in ons werk onder jongeren’, zo 
luidde de motivatie van Geluk. Na overleg met de Gereformeerde Bond werd de 
werkgroep Evangelisch-Reformatorisch ingesteld, die op 23 mei 1987 een bestu-
rendag organiseerde. De lezingen tijdens deze dag, onder meer van de hoogleraar 
C. Graafland60, riepen echter ‘meer verlegenheid dan eenstemmigheid’ op, aldus 
de historicus F.A. van Lieburg. Na ‘nog wat briefwisseling’ hield de werkgroep er 
in september 1988 mee op. In de opheffingsbrief scheef Geluk onder meer: ‘Het 
terrein was te breed, de verschillen in visie waren te groot, terwijl bezinning en 
praktijk te ver uit elkaar lagen.’

4.2.4. Bezinning op geestelijke vernieuwing
Het hervormde rapport De kerk en de pinkstergroepen had ook onder hervormd-
gereformeerden een bezinning opgeroepen over het geestelijke gehalte van de 
kerk en de noodzaak van geestelijke vernieuwing. Eerder zagen we hoe positief de 
predikant G. Boer zich uitliet over het rapport en hoe hij zich wilde openstellen 
voor de Geestesgaven.61 Boer overleed echter in 1973, zodat er geen nieuwe opi-
nievorming van zijn kant meer kon verschijnen.
Hoewel het enige tijd duurde, stelden ook andere predikanten de thematiek van de 
Geestesgaven aan de orde. De predikanten C. den Boer, W.J. Bouw en G. Biesbroek 
lieten in het boek Profetie of fantasie doorklinken te willen luisteren naar wat de cha-
rismatische beweging over de Heilige Geest en Zijn gaven leert. Volgens Den Boer 
kan deze beweging een ‘geweldige verrijking’ betekenen voor de kerken.62 Biesbroek 
stelde dat de pinksterbeweging de kerk ‘onbijbels handelen’ kan verwijten als ze 
niet streeft naar de geestelijke gaven.63 Bouw werd niet moe om te waarschuwen 
tegen een in zijn ogen eenzijdige beoordeling van de charismatische beweging.64

Den Boer en Bouw traden in 1986 naar buiten namens de werkgroep Pneumatologie 
van de IZB. Zij deden dit als redactie van het boek Het werk van de Heilige Geest en 
de gemeente.65 Onder de auteurs treffen we ook de namen aan van A. Noordegraaf 
en C. Graafland.66

De redacteuren vragen zich af of er ‘onder ons’ voldoende aandacht is voor het 
werk van de Heilige Geest.67 Dergelijke ‘dringende en zeer wezenlijke vragen’ leid-
den tot publicatie van het boek.
Volgens Den Boer komt in een bijbelse prediking de Geest van Pinksteren mee, met 
zegeningen, vruchten en gaven.68 Eerder stelde hij in De Waarheidsvriend de vraag 
‘waar wij in onze gemeenten met die veelheid van bedieningen, gaven en krachten 
des Geestes gebleven zijn en hoe wij het zouden kunnen bevorderen, dat die stroom 
des Geestes ook onder ons vloeit.’69 Hij wijst daarbij op het functioneren van het 
ambt en ziet het als een risico dat de ‘vele gaven en bedieningen’ van de Geest in 
plaats van ‘geactiveerd’ juist worden ‘weggedrukt’ door de ambten.70

In een artikel in De Waarheidsvriend uit 1987 pakte Den Boer het thema opnieuw op.71 
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Door het apostelschap werd de gemeente gefundeerd, zo stelt hij. ‘In deze aposto-
lische bediening der verzoening komt de Geest mee, deelt handenvol zegeningen, 
vruchten en gaven uit, waardoor de gemeente een koninklijk priesterdom, een heilig 
volk, een verkregen volk wordt.’ Zo komt het tot een ‘charismatische geleding’ van 
de gemeente. Daarin krijgen de ambten, die zelf ook Geestesgaven zijn, een taak 
om leiding te geven en toe te rusten, maar wel in ‘harmonische samenhang met 
alle andere charismatische bedieningen.’

Ook Biesbroek werkte mee aan de uitgave Het werk van de Heilige Geest en de gemeente.72 
Hij haalt daarin een ervaring aan tijdens een conferentie voor jongeren uit ‘ortho-
dox hervormde gemeenten.’73 Daar sprak hij over de geestelijke gaven en merkte 
hij dat deze zaak ‘bij velen’ onbekend was. ‘Het moet wel zo zijn dat de Bijbel ook 
in deze kringen selectief gelezen wordt’, zo concludeerde de predikant.

4.2.5. Toerusting van gemeenteleden
Het appel van de evangelische beweging op hervormd-gereformeerden leverde in de 
jaren tachtig een voortdurende bezinning op rond dit thema. In de weekbladen De 
Waarheidsvriend en het Gereformeerd Weekblad, die beide in hervormd-gereformeerde 
kring verschenen, stonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw diverse artikelen-
series over de evangelische beweging. Daarin valt direct op dat de waardering van 
de evangelische beweging sterk uiteenloopt. We treffen enerzijds een open houding 
aan bij de predikanten J. Westland en C.G. Geluk. De predikanten H. Veldhuizen 
en met name W. van Gorsel (1931-2011) stelden zich juist kritischer op, hoewel zij 
ook oog wilden hebben voor de spiegel die vanuit de evangelische beweging aan 
de kerk wordt voorgehouden.
Het is opvallend dat er voor al deze geluiden ruimte was, zowel in het officiële orgaan 
van de Gereformeerde Bond De Waarheidsvriend als in het Gereformeerd Weekblad, met 
een indirecte lijn naar het hoofdbestuur van de Bond.74

4.2.5.1. J. Westland
De hervormde predikant J. Westland schreef in 1982 voor het Gereformeerd Weekblad 
een zesdelige serie ‘Evangelisch en/of Gereformeerd.’75 Daarin spreekt hij over een 
‘behoorlijke invloed’ die van evangelische stromingen uitgaat en die in het kerke-
lijk leven ‘tot een stuk spanning’ kan leiden.76 Zelf vindt hij dat er op het kerkelijk 
erf ‘te veel’ op verschillen wordt gelet. ‘Met klem’ wil hij daarom vragen naar wat 
evangelischen en reformatorischen verbindt.
Met ‘dankbaarheid en verwachting’ stelt de predikant vast dat evangelischen hun 
geloof en leven gestalte willen geven vanuit de Bijbel.77 Evangelisch en reformato-
risch liggen in zijn ogen dan ook ‘heel dicht bij elkaar. Zo dicht dat je haast zeggen 
kunt evangelisch is reformatorisch.’78
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4.2.5.2. C.G. Geluk
In 1986 verscheen er opnieuw een artikelenserie met een positieve insteek. C.G. Geluk 
schreef voor De Waarheidsvriend een vierdelige serie onder de titel ‘Ik heb Jezus aan-
genomen.’79 De predikant stelt vast dat met name evangelische christenen ‘nogal 
eens arminianisme wordt verweten.’ Hij merkt daarbij op dat het de evangelischen 
ontbreekt aan een duidelijke theologie. Daardoor missen zij het bewustzijn van ‘aller-
lei theologische geschillen waar in de geschiedenis van de kerk over gestreden is en 
waardoor ook allerlei dogma’s zijn geformuleerd en belijdenissen zijn ontstaan.’80

Daarenboven hebben ze een ‘sterk missionair roepingsbesef en ook een grote 
bewogenheid met hen die Christus niet kennen.’81 Dit uit zich in een appel op de 
harten van mensen. Ieder die zo’n roepingsbesef met zich meedraagt, heeft de kans 
van arminianisme te worden beschuldigd, oordeelt Geluk. Zelf wil hij uit reactie 
tegen het arminianisme de ogen bijvoorbeeld niet sluiten voor de ‘daad-kant van 
het geloof.’
Voor de predikant zijn uitdrukkingen als geloven, ons bekeren, kiezen, tot Christus 
komen en Hem aannemen ‘zuiver bijbelse woorden en uitdrukkingen, hoewel ze 
ons wellicht arminiaans in de oren klinken.’82

In het slotartikel van de artikelenserie in De Waarheidsvriend geeft Geluk aan dat 
ontmoetingen en samenwerking tussen reformatorische en evangelische christe-
nen van belang zijn in de ‘gezamenlijke confrontatie’ met de geest van de tijd.83 
De fronten liggen volgens hem niet tussen reformatorisch en evangelisch – ‘dat 
probeert de duivel ons wijs te maken’ –, maar rond het voluit aanvaarden van het 
gezag van Gods Woord.

4.2.5.3. H. Veldhuizen
De hervormde predikant H. Veldhuizen volgde de evangelische beweging gedu-
rende een groot aantal jaren. Nu bezien we zijn opinievorming in de jaren tachtig, 
in een volgende paragraaf volgen we zijn visie zoals hij die in de jaren negentig 
verwoordde.84

Veldhuizen wil het positief waarderen dat de vrije groepen nadruk leggen op per-
soonlijke bekering en geloof, zo blijkt uit zijn boek Sekten en stromingen85, dat in 1980 
verscheen. Alleen valt het hem op dat het geloof een daad lijkt te zijn van de vrije 
wil.86 Volgens hem wordt in de evangelische beweging de ‘volstrekte onmacht van 
de mens tot enig goed’ niet goed gepeild. De mens is er niet op aangelegd voor de 
Heere te kiezen, ‘integendeel: hij heeft tegen de Heere gekozen en hij doet dat 
elke keer weer ook na ontvangen genade.’
Ook de heiliging lijkt in vrije groepen een zaak van de mens te zijn.87 ‘En in dat 
leven der heiliging (lijkt het wel) verliest hij nooit.’ Tegelijkertijd betekent het een 
‘versmalling’ van de levensheiliging als deze beperkt wordt tot de opdracht om te 
getuigen en ‘anderen te bewegen zijn hart aan de Heere te geven.’ Heel de samen-
leving moet zich voegen naar de wil van God, zo tekent Veldhuizen aan.
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Wat te doen met jongeren en ouderen die door vrije groepen worden aangeraakt? 
De geschriften van de Reformatie voorhouden, zo luidt het advies van Veldhuizen.88 
‘Maar dan zullen we die geschriften zelf moeten kennen en daaruit moeten leven.’
In 1986 publiceerde Veldhuizen opnieuw over de evangelische beweging, nu in 
een vijfdelige serie artikelen in De Waarheidsvriend89, die twee jaar later in uitge-
werkte vorm in boekvorm verschenen.90 Veldhuizen noemt de vrije groepen in hun 
theologie ‘zeer beslist rechtzinnig.’91 Het is hem wel opgevallen dat de EA in haar 
beginselverklaring niet verwijst naar de drie oecumenische belijdenisgeschriften 
uit de Vroege Kerk, terwijl ze ‘fundamenteel zijn voor de christelijke kerk.’92 Hij 
ziet daarachter een ‘individualistische geest’ en ‘weinig respect voor de leiding van 
de Heilige Geest.’
In de omgang met de Schrift bespeurt Veldhuizen in evangelische kringen een 
‘biblicistisch’ schriftgeloof, waarin de samenhang van de teksten en de verschillende 
lagen in de Heilige Schrift niet goed worden gezien.93 ‘Alles is direct toepasbaar 
op ons eigen leven.’
De nadruk onder evangelischen op persoonlijk geloven doet Veldhuizen ‘weldadig’ 
aan.94 ‘Zo gemakkelijk als in de vrije groepen over het persoonlijk geloof wordt 
gesproken, zo moeilijk is dat vaak het geval in de kerk.’ In evangelische kringen 
komt Veldhuizen ook een ‘ander zicht’ op de sacramenten tegen.95 Deze zijn ‘niet 
zozeer ter versterking van het geloof maar een belijdenis van het geloof.’ Terwijl 
de volwassendoop hoog staat, is er vaak een ‘lage dunk’ van het avondmaal, dat 
dikwijls ‘meer het karakter heeft van een broedermaal.’
Kritische kanttekeningen plaatst Veldhuizen bij de ‘keuze-kerk of -groep’ onder 
evangelischen.96 Volgens hem werkt dat een ‘consumerend christendom in de 
hand.’ Echter, ‘de kerk is niet: waar de christenen zijn, maar waar Christus is. Waar 
de ambten zijn, naar de inzettingen van Christus, waar het verbond is, waar mensen 
zijn, die het teken en zegel van Gods verbond dragen.’
Veldhuizen wijst ook op een ‘intens gebedsleven’ in vrije groepen.97 Toch vindt hij 
het gebed onder evangelischen ‘dikwijls iets dwangmatigs’ hebben. ‘Het komt bij 
mij over alsof de Heere God erg onder de indruk moet zijn van onze inspanning.’
Waar Nederland op weg is een zendingsland te worden hebben evangelischen 
en reformatorischen elkaar nodig, zo is zijn overtuiging. ‘Eenheid versterkt het 
getuigenis jegens de ander.’ De auteur besluit zijn boek met een constatering en 
een oproep. ‘De evangelische beweging en de vrije groepen kruisen in onze tijd 
de gereformeerde gezindte. Laten we zorgen dat we op de kruispunten staan.’98

4.2.5.4. W. van Gorsel
De predikant W. van Gorsel deed in 1989 de uitspraak dat reformatorisch en evan-
gelisch aanduidingen zijn voor ‘twee verschillende werelden van geloof en vooral 
van geloofsbeleving.’99 Hij heeft ‘niet zo weinig’ en naar zijn inzicht ‘gefundeerde 
kritiek’ op de evangelischen.
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In een latere bijdrage kwam Van Gorsel terug op de evangelische beweging.100 Daarin 
wil de predikant de hand in eigen boezem steken. Hij vraagt zich af of er van het 
klassieke gereformeerde belijden zoveel terug te vinden is in het geloofsleven van 
de gemeente. ‘‘Natuurlijk ben ik een zondaar, maar de Heere Jezus is immers voor 
zondaren – voor alle mensen! – gestorven’ lijkt ook onder ons gemeengoed te zijn 
geworden. ‘Voor Jezus kiezen’ en ‘je hart aan de Heere geven’ zijn uitdrukkingen 
die onze jongeren vaak zonder reserve gebruiken. En terwijl wij, dominees, in pre-
diking en pastoraat aandacht schenken aan de vragen rondom de toe-eigening van 
het heil lijkt dat soms voor de gemeente een gepasseerd station.’

4.2.6. Evaluatie
In de jaren zeventig en tachtig was Graafland de persoon die in hervormd-gere-
formeerde kring het meeste aandacht vroeg voor de evangelische beweging in het 
algemeen en het onderwerp van de Geestesgaven in het bijzonder. Bij dit laatste 
valt op dat Graafland accenten zet die we eerder, in iets andere verwoording, bij 
H. Berkhof aantroffen. Dit betreft met name de aandacht die Graafland vraagt voor 
de derde cirkel van het werk van de Geest. Deze aansluiting bij Berkhof is opvallend, 
omdat Graafland zich na verschijning van diens Christelijk geloof uiterst kritisch over 
Berkhofs dogmatiek uitliet.101

Graaflands waardering voor de evangelische beweging kwam voort uit een verlan-
gen naar geestelijke vernieuwing en een kritische houding ten opzichte van wat 
hij noemde een geestelijke verstarring in eigen kring. Een evangelische impuls was 
voor Graafland daarom zeer welkom. In dit alles klinkt zijn intense persoonlijke 
worsteling met het onderwerp van de uitverkiezing door.
Graafland werd richting de eigen achterban in de loop der jaren steeds kritischer. 
Dit laatste kan ermee te maken hebben dat zijn openheid voor de evangelische 
beweging schuurde met de beduchtheid voor de evangelische beweging binnen 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Die beduchtheid werd met name 
gevoed door de vrees dat evangelische invloed de gereformeerde theologie zou 
verzwakken. We zien dit vooral bij algemeen secretaris Van der Graaf. Echt refor-
matorisch maakt evangelisch overbodig, zo kunnen we zijn positie samenvatten.
Zag Graafland de kerk meer als een beweging die een boodschap heeft voor de 
samenleving, Van der Graaf vroeg aandacht voor de kerk als instituut waarin ambt, 
belijdenis en theologie van grote betekenis zijn. Dit verschillende accent maakte 
Graafland veel beweeglijker richting de evangelische beweging.
Zo zien we een fors verschil tussen Graafland en het hoofdbestuur van de Gerefor-
meerde Bond, die de leerstoel van de hoogleraar bekostigde. Graafland maakte 
het, om zo te zeggen, zijn werkgever niet altijd gemakkelijk. De verhouding tussen 
Graafland en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond was ook regelmatig 
gespannen. Zo kwam het al in de jaren zestig tot een forse botsing tussen de predi-
kant G. Boer, voorzitter van de Gereformeerde Bond, en Graafland. Door middel 
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van een Open Brief aan het Hoofdbestuur nam een flink aantal collega-predikanten 
het toen voor Graafland op.102 Hij was uitdagend gereformeerd, zo luidde de titel 
van de vriendenbundel die hij bij zijn afscheid als hoogleraar kreeg.103

Het was voor het hoofdbestuur een toch al niet geringe opgave om leiding te geven 
aan een ontwakende belangstelling voor de evangelische beweging. Opvallend zijn 
de twee signalen uit 1988. Van der Graaf bespeurde een zuigkracht van evangelischen 
en een afnemende verbondenheid aan de belijdenis in eigen kring, terwijl er tussen 
de hervormd-gereformeerde bonden forse verschillen bleken te zijn in de houding 
ten opzichte van de evangelische beweging. Het hoofdbestuur nam een voorzich-
tige houding in, maar verschillende hervormd-gereformeerde bonden waren veel 
positiever, daarin gesteund door eigen predikanten als Westland en Geluk. Dat 
maakte de positie van het hoofdbestuur kwetsbaar. De interne spanningen rond 
het evangelische zouden in de jaren die volgen alleen maar groter worden.
Ondertussen was er vanaf het einde van de jaren zeventig ook een stroming binnen 
de Gereformeerde Bond, met predikanten als Biesbroek en Bouw, die aandacht 
vroeg voor de gaven van de Geest. Den Boer legde de Geestesgaven naast het 
gemeente-zijn en het functioneren van het ambt in de gemeente. Zo functioneert 
een thema uit de charismatische vernieuwing als een kritische spiegel voor de 
gereformeerde theologie.

4.3. Opinievorming in de jaren negentig
In deze paragraaf richten we ons in de eerste plaats op de nota Gereformeerd en evan-
gelisch van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Met deze uitgave wilde 
het hoofdbestuur helderheid geven over de koers ten opzichte van de evangelische 
beweging. Deze helderheid riep tegelijkertijd een flinke discussie op. Dwars door 
deze discussie heen loopt een onderwerp dat nauw verbonden is aan de opinie-
vorming rond de evangelische beweging. Het zijn de vragen rond de vernieuwing 
van de gemeenten, die aan het licht kwamen door de Open Brief die in juni 1990 
verscheen. Ook de oprichting van het Evangelisch Werkverband in 1995 stimuleerde 
de discussie rond deze vragen.
Ondertussen ging Graafland in de jaren negentig gestaag door om zijn opvattingen 
over de betekenis van de evangelische beweging voor de Gereformeerde Bond te 
ventileren.

4.3.1. Nota van het hoofdbestuur
In de loop van de jaren tachtig werd steeds duidelijker dat de evangelische beweging 
een krachtig appel deed op hervormd-gereformeerden. Als gevolg daarvan was de 
verhouding gereformeerd en evangelisch ‘allerwegen in gesprek’, zo constateerde 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Dat was de aanleiding om de nota 
Gereformeerd en evangelisch te publiceren.104

Een andere aanleiding om de brochure uit te geven waren vragen ‘over de kin-
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derdoop, allerlei liederen en wat al niet meer’, die het hoofdbestuur bereikten. 
De Gereformeerde Bond had volgens hoofdbestuurslid J. Maasland te maken met 
‘allerlei gemeenten uit onze achterban die onder invloed staan van de evangelische 
beweging of er juist last van hebben.’105 In de gemeenten die hij zelf diende, verloor 
hij ‘heel wat leden’ aan de evangelische beweging.
De predikant L. Westland zag juist een verband tussen de publicatie van de nota en 
de Open Brief over vernieuwing van het gemeenteleven die in juni 1990 verscheen 
en die veel discussies opleverde in hervormd-gereformeerde kring.106 Van der Graaf 
schreef in De Waarheidsvriend een kritische reactie op deze brief. De nota Gereformeerd 
en evangelisch ligt in het verlengde van dit antwoord, zo merkt Westland op.107

De bedoeling van de nota is om gesprekspunten aan te reiken voor een ‘dialoog tus-
sen gereformeerden en evangelischen.’ Tegelijkertijd is het stuk geschreven ‘vanuit 
een fundamentele positie in de gereformeerde belijdenis.’108 Deze dubbele spits 
heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de brochure. Was deze in eerste 
instantie bedoeld om kerkenraden te instrueren over de zuigkracht van evangeli-
sche gemeenten, in een laat stadium werd ervoor gekozen om de brochure ook te 
benutten om de dialoog tussen evangelischen en gereformeerden te stimuleren.109 
Op lezers die met de evangelische beweging sympathiseerden, kwam het stuk echter 
niet toeschietelijk over, maar overheerste de polemiek.

In de nota worden verschillende oorzaken benoemd waardoor evangelische groe-
pen snel konden groeien. De eerste is de ‘horizontalisering van de bijbelse bood-
schap’, de andere is de ‘verstarring en verstrakking van gemeentelijk leven’ en 
‘geestelijke dorheid en oppervlakkigheid.’110 Na een uitvoerige uiteenzetting van 
het gereformeerde karakter van de kerk richt de blik zich op kringen buiten de 
kerk waar ‘niet te ontkennen valt’ dat er ook ‘oprecht geloofsleven’ te vinden is.111 
Vervolgens komen verschillende punten aan de orde die in het geding zijn tussen 
evangelischen en gereformeerden. Als eerste is dit de leer aangaande verbond en 
verkiezing, wat ‘het grote manco’ in evangelische kringen heet.112 Dit betekent een 
‘gemis aan zicht op de bijbelse samenhang der geslachten, het gemeenschapska-
rakter van de kerk (van alle tijden).’ Onder evangelischen is sprake van een ‘sterk 
individualisme’, wat zich uit in de verwerping van de kinderdoop. Dit heet in de 
nota zelfs ‘een zonde tegen de Heilige Geest.’
De brochure geeft aan dat er een overeenkomst tussen gereformeerd en evangelisch 
is in het aanvaarden van het ‘absolute gezag’ van Gods Woord.113 ‘Maar verder is de 
bijbelse leer, zoals die in de gereformeerde confessie ons ontvouwd wordt, toch van 
een andere orde dan het biblicisme of het fundamentalisme, dat we vaak in evan-
gelische kringen aantreffen.’ Ook het punt van de heiligmaking komt aan de orde. 
‘Geestelijk leven naar de belijdenis is nooit gekenmerkt door triomfantelijkheid.’ 
Het heeft ook in zich de ‘diepe tonen van schuld en boete, van zonde en genade.’
Het bestuur van de Gereformeerde Bond heeft oog voor de ‘grote zuigkracht’ vanuit 
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de evangelische gemeenten op de kerk.114 Naar zijn overtuiging doen evangelische 
bewegingen een ‘appel op de christelijke gemeenten vanwege manco’s in de gemeen-
ten zelf.’ Voorbeelden daarvan zijn de ‘armoede als het gaat om de doorwerking 
van de Heilige Geest’ en een ‘bevangenheid om te spreken over geloofszaken.’ 
Ook het gemis aan evangelisatiedrang, liefde en gemeenschap binnen de kerk en 
het geringe uitzien naar de wederkomst horen tot deze manco’s. ‘Jongeren vragen 
naar echtheid. Waar zijn dan de voorbeelden van echt geestelijk leven?’
In tien samenvattende conclusies worden de overeenkomsten en eigen accenten 
van gereformeerden en evangelischen bondig op een rij gezet.115 Enkele accenten 
komen daarin uitdrukkelijker aan de orde dan in het voorafgaande. Zo wordt 
gesteld dat wedergeboorte ‘meer is dan het enthousiast aanvaarden van Jezus als 
onze Bevrijder en Verlosser’ Bij gereformeerden is ‘duidelijker sprake van besef van 
zonde en schuld en de noodzaak van de doorleving daarvan, zodat uiteindelijk de 
genade, het genadekarakter van het heil meer wordt doorleefd.’ Rond de leer van 
de kerk leeft bij gereformeerden meer het zicht op de ‘totaliteit van gemeenten, 
samengevoegd door eenzelfde Geest, in verbondenheid met hetzelfde geloof.’ 
‘Ambt, belijdenis en kerkorde’ is een trits waar het gereformeerde kerkelijk leven 
meer zicht op heeft.
Omgekeerd kunnen evangelischen vragen waarom bepaalde gedeelten van de 
Schrift bij gereformeerden onderbelicht blijven. Genoemd worden de gaven van 
de Heilige Geest ‘die in de Schrift, hoewel niet noodzakelijk voor het geloof, toch 
present worden gesteld naast de vruchten van de Heilige Geest.’116

In de laatste conclusie wordt verwoord hoe allen die ‘onvoorwaardelijk willen buigen 
voor het gezag van de Schrift’ in de ‘nood der tijden’ opeen worden gedrongen.117 
Toch mogen we ons ‘de rijkdom van het reformatorische erfgoed niet laten ont-
nemen.’

De hoofdauteur van de nota, Van der Graaf, bleef het onderwerp van de evangeli-
sche beweging actief volgen. Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de 
Gereformeerde Bond antwoordde Van der Graaf op de vraag of de evangelische 
beweging invloed heeft binnen de hervormd-gereformeerde gemeenten: ‘Voor 
200 procent ja’, met de kanttekening dat dit op de hele gereformeerde gezindte 
van toepassing is.118 ‘Je kunt je aan de evangelische invloed niet meer onttrekken. 
Je kunt zeggen dat de Opwekkingsbundel z’n duizenden verslaat. Dus is er sprake 
van een directe invloed. Want via het lied zing je allerlei gedachten, tot aan de ket-
terij, ook de kerk in.’
Toch ziet Van der Graaf ook positieve elementen. Van de missionaire aandrang, 
de nadruk op de levensheiliging, het geloof als een hoogstpersoonlijke zaak en de 
oproep tot bekering gaat zijns inziens een zekere warmte uit.
In 1997 werkte Van der Graaf mee aan een themanummer over de verhouding 
reformatorisch en evangelisch van het evangelische magazine voor geestelijke vor-
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ming Groei.119 Hij reageerde daarin op een bijdrage van de evangelische theoloog 
W.J. Ouweneel. Van der Graaf kreeg de vraag voorgelegd wat gereformeerden van 
evangelischen kunnen leren.
Naar zijn overtuiging zijn evangelischen soms ‘horzels in de pels’ van de kerk. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld als er in de kerken geen ‘uitstraling is van de liefde van en tot 
Christus.’ Of wanneer zij aan gereformeerden vragen of de Drie Formulieren van 
Enigheid ook werkelijk tot eenheid leiden. Verder herinneren evangelischen eraan 
dat er ook aspecten van de leer zijn die in de gereformeerde belijdenis niet aan de 
orde komen of onderbelicht zijn. Van der Graaf noemt de leer der laatste dingen, 
Israël, het duizendjarig rijk, de geestelijke gaven, de missionaire roeping en ook 
de waarde en de waardering van de doop. In evangelische kringen, zo constateert 
Van der Graaf, worden de bijbelse lijnen aangaande verkiezing en menselijke ver-
antwoordelijkheid, van genade en roeping, onbevangen naast elkaar getrokken. 
Dit kan ‘weldadig aandoen, omdat de blijdschap des geloofs niet ondergesneeuwd 
raakt.’ Hij ziet onder evangelischen ‘her en der een flinke scheut arminianisme.’ 
Tegelijkertijd wil hij op grond van ‘zorgvuldige kennisname van wat werkelijk wordt 
gezegd’ niet het etiket arminianisme als een ‘automatisme’ opplakken.

4.3.2. Reacties op de nota
In het ten geleide van Gereformeerd en Evangelisch merkten de voorzitter en de 
secretaris van de Gereformeerde Bond op dat in hervormd-gereformeerde kring 
‘verschillen van inzicht aan de dag’ treden in de waardering van de evangelischen.120

Deze verschillen kwamen duidelijk en ook pijnlijk aan het licht na de publicatie van 
deze nota. Zowel vanuit de eigen kring als daarbuiten klonk kritiek op de brochure, 
die als te verdedigend en daarom te weinig open werd gezien. Deze kritiek kwam 
onder meer van de kant van de theoloog H. de Leede en, in een wat mildere vorm, 
van zijn collega A. Noordegraaf. Opvallend is ook dat zij hun bezwaren verwoord-
den in de brochure Evangelisch en gereformeerd, die de EA publiceerde als antwoord 
op de uitgave van de Gereformeerde Bond.121

De predikant L. Westland typeerde de brochure op zijn beurt als een ‘verabsolute-
ring van het kerkelijk standpunt.’ Hij verwachtte dan ook dat het niet tot een echte 
dialoog zal komen tussen evangelischen en gereformeerden.122

4.3.2.1. H. de Leede
H. de Leede, van 1988 tot 1994 predikant-staflid van de IZB, gaf via het RD al een 
eerste reactie op Gereformeerd en Evangelisch.123 Hem was de ‘sterke nadruk op het 
belijdende karakter van de kerk opgevallen.’ Daarin is de nota volgens hem op zijn 
best. Tegelijkertijd vond hij de brochure ‘een beetje pretentieus. Alles wat evange-
lischen ons te zeggen hebben, zouden wij als gereformeerden al in huis hebben.’ 
Persoonlijk zou hij liever hebben ingezet bij onderwerpen waarvan gereformeerden 
van evangelischen hebben geleerd. Daarbij wil hij de vraag stellen of je het werk 
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van de Geest ‘ook in de evangelische beweging kunt herkennen en of Hij daarin 
ook nieuwe wegen wijst.’
Voor de brochure van de EA kreeg De Leede de vraag voorgelegd wat de aantrek-
kingskracht van de evangelische beweging voor de Gereformeerde Bond is. Op 
grond van zijn ervaring noemt hij dit een ‘reële vraag.’124 Opgedane ervaringen 
van gemeenteleden in evangelische groeperingen leiden tot spanningen en in ‘niet 
weinig gevallen komt het vroeg of laat tot een pijnlijke breuk.’ Aan de andere kant 
zijn er in de kerk ‘nogal wat jongeren’ die in een ‘‘evangelische’ periode in hun 
leven tot een bewuste doorbraak in hun geloof zijn gekomen.’
Op de vraag naar de aantrekkingskracht van de evangelische beweging geeft De 
Leede een vijfvoudig antwoord. Hij noemt de zekerheid van het heil, het werk van 
de Geest, de werfkracht van de gemeente, de aandacht voor de enkeling en de 
radicaliteit van het schriftgeloof.125

In evangelische samenkomsten is God een werkelijkheid, die ook merkbaar is, zo 
licht De Leede het eerste punt toe.126 ‘Onmiskenbaar’ is er in de evangelische bewe-
ging ‘veel meer oog voor het werken van de Geest in Zijn vele aspecten’, vervolgt 
De Leede.127 Door contact met evangelischen ontstaat er een ‘verlangen van veel 
kerkmensen naar een groei in hun geloven en leven.’
Ook de werfkracht van evangelische gemeenten trekt velen aan.128 Velen ervaren 
een gemis in de kerk. ‘Wat bedoeld is als ‘sober’ ervaart men als saai; wat ‘stijlvol’ 
heet, voelt kil aan.’ In de evangelische beweging is er ‘aandacht voor de persoon 
met zijn / haar unieke gaven.’129 Deze gaven worden ook ingezet in de eredienst. 
Binnen hervormd-gereformeerde gemeenten, ‘echte volkskerken’, verlangen veel 
kerkgangers naar ‘een persoonlijke ontmoeting met en ervaring van Christus en 
zijn Lichaam.’
Als laatste punt noemt De Leede het ‘concrete geloof in het woord van de Schrift.’130 
Velen in de kerken, zo ervaart hij, verlangen naar een sterkere vertaling van het 
geloof in Christus in hun dagelijks leven. Als het ‘onbevredigende’ in de brochure 
noemt De Leede dat het eindpunt van de dialoog ‘eigenlijk al vast staat.’131 Dat 
eindpunt is dat evangelisch goed is, maar gereformeerd beter. Zelf noemt hij drie 
‘belangrijke vragen’ vanuit de evangelische beweging richting de gereformeerden. 
Als eerste vraagt De Leede zich af of de evangelische beweging niet een vorm is 
waardoor het evangelie in de moderne cultuur ingaat. Ook de kleinere vleugel van 
de ‘radicale evangelicals’ ziet hij als een uitdaging. Zij verbinden geloof met een 
sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ten slotte stelt de evangelische beweging 
een ‘zeer belangrijke kernvraag’ naar de wilsonvrijheid van de mens. ‘Een vraag 
aan het hart van de gereformeerde traditie.’
De Leede is ervan overtuigd dat de kerk openstaat voor verstarring, de evangeli-
sche beweging op haar beurt voor verwarring.132 Daarom acht hij een ‘brede kerk’ 
nodig, om dat wat ‘zo waardevol ons wordt aangereikt door de evangelischen ook 
duurzaam te verwerken.’
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4.3.2.2. A. Noordegraaf
Als docent praktische theologie aan de Universiteit Utrecht, van 1985 tot 1998, 
legde A. Noordegraaf een bijzondere belangstelling aan de dag voor thema’s als 
diaconaat, gemeenteopbouw en missionair gemeente-zijn. Dit laatste hangt samen 
met zijn bestuurslidmaatschap van de IZB. In zijn proefschrift over de groei van de 
gemeente volgens het bijbelboek Handelingen der Apostelen had Noordegraaf al 
een theologische basis voor deze belangstelling gelegd.133

In Evangelisch en gereformeerd noemt A. Noordegraaf tien aandachtspunten voor 
voortgaande bezinning.134 De punten vormen een commentaar op de tien conclu-
derende opmerkingen in Gereformeerd en evangelisch. Een aantal ervan bouwt voort 
op wat evangelischen en gereformeerden gemeenschappelijk hebben.
Als eerste noemt Noordegraaf het ‘kloppend hart van het belijden van de kerk der 
eeuwen’, namelijk dat in Jezus Christus, de Zoon van God alleen ons heil ligt.135 
Een tweede punt is de vernieuwing van de gemeente.136 In het goud van de Refor-
matie ziet hij waardevolle momenten, maar er zijn ook nieuwe fronten. Ook bij een 
‘voorwaartse beweging’ – spreken en handelen in nauwe aansluiting aan de context 
van nu – stelt hij vragen. Sommige evangelische bewegingen zijn ‘zeer modern’ en 
‘te weinig cultuur-kritisch.’
Rond het gezag en de functie van de Schrift wil Noordegraaf ‘profiteren van elkaars 
sterke punten.’137 Wie ‘samen met alle heiligen’ de Bijbel leest kan daarmee voor-
komen dat hij met een beroep op het sola scriptura in de praktijk toch op een smal 
spoor gaat.
In het verstaan van Gods beloften en geboden pleit de Utrechtse docent ervoor om 
gezamenlijk ‘belangrijke grondnoties als geloof, wedergeboorte, heiliging, bekering 
opnieuw te gaan spellen.’138 Rond het werk van de Heilige Geest wil hij niet ‘volharden 
in een patstelling’ tussen de gaven en de vruchten van de Heilige Geest.139 ‘Misschien 
moet je zeggen dat in een klimaat gestempeld door het Piëtisme en de Nadere Refor-
matie de nadruk wel eens erg eenzijdig viel op de enkeling: God en de ziel. Dat geeft 
iets heel existentieels aan de geloofsbeleving. Maar het kan ook verschralend werken.’
Noordegraaf wijst verder op de ‘zingende en biddende kerk’ en vraagt aandacht 
voor de ‘zichtbare verbondsgemeente rondom Schrift en sacrament.’140 Hij wil 
daarbij geen ‘tegenstelling scheppen tussen Geest, ambt en kerkorde’, maar ‘ambt 
en charisma, ambtsdienst en gemeenteleven heel dicht bij elkaar houden.’141

Wat de plaats van de kerk in de wereld betreft vraagt de praktisch theoloog zich af 
of de gereformeerden de ‘brede, calvijnse visie op onze roeping in de wereld trouw 
gebleven’ zijn.142 Dat maakt bescheiden richting de evangelischen. Evangelische 
gemeenten hebben juist ‘bevruchtend gewerkt op allerlei vormen van zending, 
dienstbetoon en evangelisatie.’ Dit is ook het terrein waarop hervormd-gerefor-
meerden en evangelische bewegingen elkaar het meest ontmoeten, zo constateert 
Noordegraaf. In het licht van de toekomst van Christus kan deze ontmoeting naar 
zijn overtuiging niet vrijblijvend zijn.
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4.3.2.3. Ontmoetingsdag, de bijdrage van J. Maasland
Algemeen secretaris J. van der Graaf besprak de brochure Gereformeerd en evangelisch 
met een delegatie van de EA. Daarbij stond de vraag centraal hoe de dialoog tussen 
gereformeerden en evangelischen kan worden gevoerd.143 In deze bespreking kwam 
‘sterk de kardinale kwestie van het verbond aan de orde.’ Volgens het hoofdbestuur 
van de Gereformeerde Bond zijn ‘vele kwesties ten aanzien van verkiezing, doop, 
gemeente en kerk daarop terug te voeren.’ Daarom werd besloten om een nieuwe 
ontmoeting te organiseren om te spreken over het zicht op gemeente en kerk.
De EA had al eerder conferenties belegd waar vertegenwoordigers van reforma-
torische en evangelische kringen elkaar ontmoetten. Dit gebeurde op 17 oktober 
1983144 en op 13 en 14 januari 1986.145

Beide organisaties brachten voor de nieuwe ontmoeting vijf stellingen in, aan de 
hand waarvan verder werd doorgesproken over ‘belangrijke zaken, zoals geloofs-
zekerheid, geloofsblijdschap, geloofsgroei, accoord van gemeenschap.’146 De 
bespreking was ‘vruchtbaar’, zodat het besluit viel om een gezamenlijke studiedag 
te beleggen, waarbij van beide zijden 25 personen zouden worden uitgenodigd.
Tijdens de ontmoetingsdag, op 15 september 1994, voerden hoofdbestuurslid 
J. Maasland en de baptistentheoloog T. van der Leer het woord.147 In ‘openheid 
en verbondenheid’ werd van gedachten gewisseld, aldus J. van der Graaf.148 De 
gemeenschappelijke zorg over de ontkerstening van Nederland bond samen.
Als vervolg op de conferentie stelde de EA voor een werkgroep in het leven te 
roepen over het thema ‘Groei.’ Een jaar later meldde het hoofdbestuur dat er een 
gezamenlijke studiekring over het thema zou worden opgezet149, nog weer een jaar 
later lezen we dat over het voorgestelde thema op 27 november 1996 een ontmoe-
ting plaatshad en dat de gesprekken zouden worden voortgezet.150 De steeds sober 
wordende berichtgeving eindigde in mei 1998 met de conclusie dat er ‘niet altijd’ 
sprake was van een ‘inhoudsvolle gedachtewisseling’ en dat de laatste ontmoeting 
‘wegens een slechte voorbereiding geen succes’ was.151 Daarmee eindigde het over-
leg, aldus socioloog T. van de Lagemaat, ‘wat in mineur.’152

Dat Maasland voor de ontmoetingsdag van september 1994 als spreker was gevraagd, 
hoeft ons niet te verbazen. Hij behoorde tot het hoofdbestuur van de Gerefor-
meerde Bond en voelde zich tegelijkertijd innerlijk betrokken bij de vragen rond 
de evangelische beweging.
Maasland had al in 1981, bij het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Bond, 
aandacht gevraagd voor de verhouding tot de evangelische beweging. In zijn ‘weers-
verwachting’ voor de Bond vroeg hij aandacht voor de ‘opkomst van de zogeheten 
evangelische richting in ons land.’153 Naar zijn overtuiging had deze beweging ‘veel 
invloed gekregen op onze gemeenten en mensen.’ De lezing van Maasland tijdens 
de ontmoetingsdag kreeg een plaats in De Waarheidsvriend onder de titel ‘Ontmoe-
ting en gesprek.’154 Tegenover critici van de nota benadrukt de predikant daarin 
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nog eens dat de Gereformeerde Bond met de nota echt een open dialoog op gang 
wilde brengen.155 Het besef bij elkaar te horen neemt voor Maasland niet weg dat 
er ook ‘wezenlijke en soms diepingrijpende verschillen’ zijn.156

Maasland vraagt ook aandacht voor het kernwoord ‘groei.’ Gereformeerden lopen 
het gevaar jaar in jaar uit genoegen te nemen met ‘geestelijke middelmatigheid’, als 
gevolg van een ‘onbijbels traditionalisme.’157 Groei richting de wereld is er onder 
zowel gereformeerden als evangelischen ‘nauwelijks’, constateert Maasland. In de 
‘kille golf van de secularisatie’ die over de hele christenheid heen spoelt hebben 
we elkaar daarom ‘verschrikkelijk hard nodig.’ Wat hem betreft is er een ‘grondige 
bezinning nodig op de moderne cultuur’ en op de vraag welke methoden ‘binnen 
bijbels kader verantwoord’ zijn om de moderne mens te bereiken.158

Naar aanleiding van de studiedag publiceerde Koers enkele weken later een uitvoerig 
interview met Maasland.159 Daarin blikte de predikant onder meer terug op een van 
de stellingen die hij tijdens de ontmoetingsdag poneerde. Deze luidde: ‘Evangeli-
schen en gereformeerden kunnen, ondanks wezenlijke en diepgaande verschillen, 
in deze geestelijk zo aangrijpende tijd niet goed zonder elkaar.’ Sommigen vonden 
de woorden wezenlijke en diepgaande verschillen ‘wat te gortig’, maar, zo herhaalde 
Maasland, ‘er is een groot verschil in de visie op de genade.’160 Gereformeerden 
belijden dat Gods genade aan alles voorafgaat, ‘en daar krijgen we een teken van’, 
namelijk de kinderdoop. Bij evangelischen ‘heerst sterk het gevoel dat God naar 
je vraagt en dat de mens de mogelijkheid heeft of krijgt daarop te reageren.’ Hij 
ziet hier een ‘andere geloofsbeleving, waardoor een ander type mens ontstaat.’
Desondanks wil Maasland niet dat evangelischen en gereformeerden zich van elkaar 
afkeren. Na afloop van de studiedag verklaarde hij tegenover de pers: ‘We staan 
ten diepste op hetzelfde fundament en we worstelen met dezelfde vragen.’161 Voor 
hemzelf was de studiedag een ‘oefening in genuanceerd spreken en denken.’ Van-
uit evangelische kringen werden hem tijdens de studiedag ook vragen gesteld, die 
hem ‘sterk bezighouden.’162 Als voorbeeld noemde hij de persoon, het werk en de 
gaven van de Heilige Geest. Ook werd hij geraakt door het ‘sterke getuigenis van 
geloofszekerheid’, de ‘niet-aflatende missionaire drang’ en het ‘constante geloof 
in de kracht van de Heilige Geest.’
Maasland geeft toe dat evangelischen wervender zijn in de richting van de wereld.163 
Evangelische samenkomsten zijn ‘opener’ en verlagen de drempel voor mensen van-
uit de wereld. Veranderingen in de liturgie liggen in kerken echter ‘hypergevoelig.’

Maasland bleef zich bezinnen op de evangelische beweging. In een artikelenserie in 
De Waarheidsvriend over het ‘geestelijk klimaat in de gemeenten’ merkte hij in 2007 
op dat ‘velen in onze gemeenten zijn beïnvloed door elementen uit de evangeli-
sche stroming.’164 In korte trekken vat hij de evangelische geloofsbeleving samen. 
Ze raakt ‘vooral je gevoel, je hoort er helemaal bij als je kiest voor Jezus, het maakt 
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je blij en zeker, je bent echt iemand want je mag er zijn voor God.’ Hij constateert 
dat jongeren, ‘meestal met toestemming van de kerkenraad’, vrije liederen zingen. 
‘En wat je zingt, raakt je vaak heel diep. Dat heeft invloed op de geloofsbeleving en 
maakt het daarom weer moeilijker om de gereformeerd getoonzette preek in de 
zondagse dienst aan het hart van de gemeente in haar volle breedte neer te leggen.’

4.3.2.4. Gesprek rond de nota
In dezelfde maand als de ontmoetingsdag plaatshad, zag ook de weerslag van een 
ander gesprek over de brochure van de Gereformeerde Bond het licht. De redactie 
van Windstreken, het periodiek van het hervormd-gereformeerde jeugdevangelisatie-
centrum De Windroos, organiseerde een ontmoeting tussen auteur Van der Graaf 
met de hervormd-gereformeerde predikant J.E. de Groot, alsmede vier jongeren 
die veel contact hadden met evangelischen.165

C.M. van Loon, die later hervormd predikant werd, merkte tijdens het gesprek op 
dat de reformatorischen de wereld ‘voornamelijk als een bedreiging’ zien, terwijl 
evangelischen er een ‘uitdaging’ in zien.166 Van der Graaf erkende deze bewogen-
heid met de medemens onder evangelischen, maar tegelijkertijd, zo stelde hij, 
‘hoort men er zelf bij.’ In de evangelische visie op de gemeente ziet hij een ‘oer-
labadistische trek’, namelijk dat de gemeente bestaat uit ‘born-agains, wedergebo-
ren christenen.’ De algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond mist dan het 
‘onderscheidenlijke element.’
Tijdens het gesprek uitten verschillende jongeren stevige kritiek op de nota. Er klonk 
kritiek dat het stuk op haar beurt ‘sterk apologetisch’ was en weinig geschreven 
vanuit een ‘nederige houding.’167 Van der Graaf reageerde daarop dat de apologie 
bij het gereformeerd belijden hoort. ‘Het is een gevaar van deze tijd dat we graag 
sterk relativeren.’

4.3.2.5. Evaluatie
In het begin van de jaren negentig voelde het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond de behoefte om helder leiding te geven, kennelijk uit ongerustheid over 
evangelische invloed in de hervormd-gereformeerde kring. Het hoofdbestuur zag 
de evangelische beweging vooral als een probleem waar een reactie op nodig was. 
De nota maakte waar wat in het ten geleide te lezen is, namelijk dat ze was opgesteld 
vanuit een ‘fundamentele positie in de gereformeerde belijdenis.’ Impliciet worden 
er wel punten genoemd waar van de evangelische beweging te leren valt, maar 
met meer overtuiging klinkt de oproep om ‘de rijkdom van het reformatorische 
erfgoed’ zich niet te laten ontnemen.168 Alleen omtrent de gaven van de Heilige 
Geest klinkt uitdrukkelijk de gedachte dat gereformeerden kunnen leren van de 
evangelische beweging.
Vanuit het ideaal van vernieuwing van geloof en gemeenteleven spreekt De Leede 
juist op een heel positieve wijze over de evangelische beweging. Kritische kantteke-
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ningen bij geloofsleer of -beleving in de evangelische beweging treffen we bij hem 
nauwelijks aan. Bij Noordegraaf valt diens streven op om het gemeenschappelijke 
te vinden van evangelisch en gereformeerd. Vanuit de gedachte van de consensus 
op hoofdzaken wil hij gezamenlijk verder komen om de gemeenten te vernieuwen, 
daarbij de sterke punten meenemend van zowel de reformatorische als de evan-
gelische traditie.
In de bijdragen van zowel De Leede, Noordegraaf als Maasland valt het verlangen 
op om in een tijd van secularisatie de boodschap van de Bijbel uit te dragen. Het was 
ook deze zorg over de ontkerstening van Nederland die de Gereformeerde Bond 
en de Evangelische Alliantie een tijdlang samen deden optrekken. De inhoudelijke 
verschillen wonnen het uiteindelijk toch van dit gemeenschappelijke verlangen. 
Eenzelfde tweeledigheid zien we bij Maasland. Hij wil openstaan voor de missionaire 
gedrevenheid in evangelische kringen en tegelijkertijd het gesprek voortzetten over 
verschillen tussen gereformeerd en evangelisch, bijvoorbeeld rond de leer van het heil.
Het gesprek met Windstreken is daarom zo boeiend, omdat nu niet alleen opiniema-
kers, maar ook het grondvlak van de kerk aan het woord kwam. Daaruit blijkt dat 
de nota Gereformeerd en evangelisch, hoezeer ook bedoeld om een dialoog op gang te 
brengen, die uitwerking bepaald niet had. Kennelijk was het voor het hoofdbestuur 
niet eenvoudig om aansluiting te vinden bij die jongeren die positief tegenover de 
evangelische beweging stonden. De geschiedenis zou gaan leren dat delen van het 
grondvlak hun eigen koers zouden gaan bepalen, juist als het gaat om evangelische 
uitingen in bijvoorbeeld de liedcultuur.

4.3.3. Opinievorming rond gemeentevernieuwing
Zoals reeds is opgemerkt, vroeg de oprichting van het Evangelisch Werkverband 
in 1995 ook om een positiekeuze van hervormd-gereformeerden. Het EW zet zich 
in voor vernieuwing van de gemeente, de eredienst en liturgie. Deze thema’s hiel-
den hervormd-gereformeerden al langere tijd bezig. Dat bleek in de week voor 
de pinksterdagen van 1990, toen een groep van negen hervormd-gereformeerde 
predikanten en niet-predikanten een Open Brief deed uitgaan naar kerkenraden, 
voorgangers en betrokkenen bij jeugd- en evangelisatiewerk. Ze hadden zich een 
jaar lang bezonnen op het thema van de secularisatie. Op grond daarvan wilden de 
negen ‘een appèl doen uitgaan tot een naar hun inzicht noodzakelijke vernieuwing 
van het gemeenteleven in het geheel van de kerken, maar niet minder ook in de 
gereformeerde gezindte binnen de Hervormde Kerk.’169

De Open Brief verwijst niet expliciet naar de evangelische beweging. In verschil-
lende reacties wordt die verwijzing wel gemaakt, zo zullen we nog zien. Ook komen 
de thema’s uit de brief steeds terug in de verhouding reformatorisch en evange-
lisch. Verder hielden verschillende ondertekenaars van de brief zich bezig met de 
evangelische beweging en publiceerden ze er ook over. Dit geldt met name voor 
de predikanten W. Dekker, C.G. Geluk, H. de Leede, J. Maasland en W. Verboom.
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De Open Brief werd gevolgd door de uitgave Open Boek, met een nadere uitwerking 
van de thema’s van de brief.170 Ook in dit boek gaat het niet rechtstreeks over de 
evangelische beweging. Wel komen verschillende thema’s aan de orde die in de 
evangelische beweging ruimschoots aandacht krijgen. We noemen evangelisatie, 
gemeentevernieuwing, vernieuwing van eredienst en liturgie. De thema’s werden 
uitgewerkt door A. Noordegraaf, C.G. Geluk en H. de Leede, predikanten die zich 
ook nadien zouden blijven bezinnen op de vragen rond de evangelische beweging.171

Om deze redenen vragen nu eerst de Open Brief en Open Boek de aandacht. Daarna 
richten we ons op het Evangelisch Werkverband.

4.3.3.1. Open Brief
De opstellers van de Open Brief verlangden naar de ‘verdere doorwerking van de 
Heilige Geest en naar Zijn vernieuwend werk.’172 Volgens de briefschrijvers bezin-
nen kerkenraden zich onvoldoende op de culturele veranderingen in een tijd van 
secularisatie. Doordat het evangelie niet op een ‘eigentijdse’ manier wordt vertolkt, 
ervaren buitenkerkelijken een afstand tot het hervormd-gereformeerde kerkelijk 
leven. In de gemeenten is er te weinig ruimte voor vernieuwing, waardoor de Hei-
lige Geest wordt ‘belemmerd in Zijn voortgaande werk.’ Vooral in de eredienst lijkt 
alles ‘onwrikbaar’ vast te liggen, wat ‘vormendienst en conservatisme’ bevordert.
De Open Brief kreeg, mede door de aandacht in de media, brede bekendheid in de 
hervormd-gereformeerde kring. Vele kerkenraden en gemeenteleden discussieer-
den erover. We kunnen stellen dat de brief veel stof deed opwaaien en ook verwar-
ring gaf.173 Dit houdt verband met de tamelijk kritische inhoud ervan. Daar kwam 
bij dat twee opstellers, de predikanten J. Maasland en W. Verboom, deel uitmaakten 
van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. H. de Leede, hoofdauteur van 
de Open Brief, was als predikant-staflid in dienst van de IZB, terwijl eindredacteur 
C.G. Geluk predikant-directeur van de HGJB was.174 Zo stond de brief midden in 
het hervormd-gereformeerde kerkelijk leven.
G.J. van den Bos, evangelist bij het hervormde jeugdevangelisatiecentrum De 
Windroos, had ook een flinke inbreng in de brief.175 De Windroos stond onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de HGJB en de IZB. De zogeheten Wind-
roos-conferenties riepen echter vragen op. Volgens de predikant C. van den Bergh 
(1923-2011), van 1986 tot 1995 voorzitter van de Gereformeerde Bond, hadden de 
conferenties een ‘sterk evangelische inslag’ waardoor jongeren werden ‘losgeweekt 
van de hervormd-gereformeerde gemeenten.’ Hij zag dan ook een ‘duidelijke relatie’ 
tussen de Open Brief en de conferenties van De Windroos en kondigde aan dat het 
hoofdbestuur in het overleg met de HGJB en de IZB ‘de zaak’ zou doorspreken. 
Nadien verklaarde hij in het RD dat het hoofdbestuur een kritische reactie van 
Van der Graaf in De Waarheidsvriend een ‘adequaat, doeltreffend antwoord’ achtte 
op de ‘Open Brief.’176 Zelf kreeg Van der Graaf een ‘ongekend grote stroom aan 
instemmende reacties’ op zijn artikel.177 Daarnaast kreeg hij ‘enkele kritische’ en 
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‘enkele bittere’ reacties. Dit maakt duidelijk hoe gevoelig de Open Brief lag. Er zijn 
‘ingrijpende verschillen onder ons’, zo concludeerde Van der Graaf.
De opstellers van de brief besloten om alle discussies te besluiten met een persbe-
richt, om verdere bezinning een kans te geven. Van den Bergh juichte het toe dat 
er ‘voorlopig geen verdere publiciteit’ rond de brief zou komen, om ‘polarisatie’ 
te voorkomen.178 De bezinning mondde een jaar later uit in de publicatie van Open 
Boek. In een bijdrage over het boek in Koers roemde C. Graafland deze ‘wijze’ han-
delwijze van de schrijvers.179

Het was voor velen helder dat de Open Brief niet los stond van evangelische invloed 
op de kring van de Gereformeerde Bond. Volgens de predikant L. Westland was 
het stuk een van de signalen ‘hoe de kring van de hervormd-gereformeerden in 
beweging is gekomen door de evangelische stroming onder christenen.’180 Ook 
algemeen secrataris van de Gereformeerde Bond Van der Graaf wijst in zijn reactie 
op de Open Brief op de evangelische beweging, zij het kritischer.181 Jongeren voelen 
zich aangesproken door evangelische organisaties, terwijl evangelische gemeenten 
groeien ‘vanwege de zuigkracht die ze met name uitoefenen op gemeenten van 
gereformeerde signatuur.’ Tegen die achtergrond gaat de brief volgens hem te 
weinig uit van het wezen van de zaak, de ‘religie van onze belijdenis.’ Het voorleven 
en overdragen van deze religie is voor Van der Graaf van wezenlijk belang wil de 
hervormd-gereformeerde beweging nog toekomst hebben.182

Volgens de predikant D.J. Budding wordt in de Open Brief de diepste schuld van de 
secularisatie niet gepeild, namelijk het verlaten van God.183 Daarom ligt de oplossing 
in zijn ogen alleen in een ‘hartgrondige bekering en verootmoediging, gewerkt 
door Gods Geest.’ De rest is in zijn ogen ‘lapwerk en geknabbel aan de marge.’
De predikant W.J. op ’t Hof, behorend tot de meest behoudende stroming in de 
Nederlandse Hervormde Kerk die gegroepeerd was rondom het blad Het gekrookte 
riet 184, stelde zich in Kontekstueel nog kritischer tegenover de brief en Open Boek op.185 
De predikant miste in de publicaties ‘iedere bijbelse doorlichting’ van de moderne 
cultuur.186 De Bijbel tekent de cultuur in zijn ogen als ‘iets bedreigends.’ ‘Wil de kerk 
echt een woord voor de wereld hebben, dan zal zij wezenlijk anders moeten zijn.’

In de jaren negentig lijkt er bij Van der Graaf meer begrip te groeien voor de 
vragen van jongeren die onder invloed komen van de evangelische beweging. In 
een interview met Koers constateerde hij dat de evangelische beweging een ‘grote 
impact’ op jongeren heeft, met name door de openheid in deze beweging voor hun 
vragen.187 Deze vragen hebben onder meer betrekking op de liturgie in de plaat-
selijke gemeente, mede doordat men ‘overal naar de Opwekkingsbundel grijpt.’ 
Misschien zijn deze jongeren, oppert Van der Graaf, wel ‘zeer bevindelijk op zoek 
naar levend geloof’, wat ze in de eigen gemeente ‘nog maar zo weinig tegenkomen.’ 
Ook constateert hij dat mensen naar evangelische gemeenten overgaan ‘vanwege 
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de vrijblijvendheid van de hervormd-gereformeerde prediking. In zo’n evangelische 
gemeente worden ze wél voor de keuze gesteld.’

4.3.3.2. Evangelisch Werkverband
De eerste hervormd-gereformeerde predikant die reageerde op de oprichting van 
het Evangelisch Werkverband was A. Noordegraaf, docent praktische theologie aan 
de Universiteit Utrecht. Tijdens de presentatie van werkverband, op 31 mei 1995 
door middel van een manifest, gaf Noordegraaf een eerste reactie op het stuk.188

In Theologia Reformata greep Noordegraaf de oprichting van het werkverband aan 
om opnieuw aandacht te vragen voor het thema reformatorisch en evangelisch.189 
‘We hebben hier te maken met een vitale beweging, waar veel van te leren valt.’ Daar 
komt bij dat twee van de drie bronnen van de evangelische beweging, Reformatie 
en piëtisme, tot het brongebied behoren waaruit hervormd-gereformeerden putten, 
zo stelt de Utrechtse docent vast.
Het werkverband mag van hem impulsen geven aan een ‘zo broodnodige ver-
nieuwing.’ Tegelijkertijd heeft hij vragen, onder meer bij het pleidooi van het EW 
voor een dubbele dooppraktijk, zodat ouders gelegenheid krijgen hun kind op te 
dragen in plaats van te dopen. Hij vraagt zich af of op de achtergrond ‘toch niet 
een diepgaand verschil in kerkvisie’ meespeelt.
Toen het Evangelisch Werkverband in het najaar van 1996 een bundel opstellen over 
de vernieuwing van de gemeenten uitbracht190, reageerde Noordegraaf opnieuw. In 
Centraal Weekblad spreekt hij de wens uit dat het boek Vurig verlangen ‘onderwerp van 
een breed kerkelijk gesprek zal worden’, hoewel hij uit de geschiedenis heeft geleerd 
dat het ‘niet eenvoudig is het reformatorische en het evangelische te integreren.’191

Een jaar later onderstreepte Noordegraaf zijn pleidooi voor een gesprek tussen 
evangelisch en reformatorisch, waarin niet direct de waarheidsvraag op tafel ligt.192 
Voor de toekomst van de kerk in Nederland en ‘niet in het minst vanwege onze 
roeping in de wereld’, is volgens hem ook van ‘grote betekenis’ dat evangelische 
en reformatorische christenen elkaar open en eerlijk bevragen.
Na zijn afscheid als docent in Utrecht gaf Noordegraaf een neerslag van zijn jaren-
lange studie van het onderwerp gemeente-zijn in het handboek Vijf broden en twee 
vissen.193 Na een uiteenzetting van het evangelische kerkmodel komt Noordegraaf 
tot een evaluatie daarvan.194 De ‘reformatorische aandacht voor het algemeen 
priesterschap’ binnen de evangelische beweging kan volgens hem een ‘heilzame 
correctie’ zijn op een praktijk waarin gemeenteleden met hun gaven ‘nauwelijks in 
het vizier komen’ omdat de ambtelijke structuren overheersen.195

Noordegraaf ziet als zwakke punten in de evangelische beweging het ‘denken vanuit 
de geloofsbeslissing.’196 Daardoor kan er ‘eenzijdige nadruk’ liggen op de subjec-
tieve keuze, waar het dan ook om draait. Ook werkt het door in de visie op de kerk, 
die vooral wordt gezien als een vergadering van mensen die deze keuze hebben 
gemaakt. De evangelische aandacht voor groei daagt de kerk juist weer uit om zich 
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te bezinnen op het ‘bijbels gegeven van de wasdom’, vindt Noordegraaf.197 Tege-
lijkertijd benoemt hij het ‘gevaar van triomfalisme’ als de kerk getalsmatig groeit.

Ook de predikant L. Westland kwam met een snelle reactie op het manifest van 
het Evangelisch Werkverband. Voor een themanummer over het manifest van het 
theologisch tijdschrift Soteria schreef hij een korte bijdrage.198 Hij legt er de vinger 
bij dat ‘evangelisch-geïnspireerde predikanten en gemeenteleden klem komen te 
zitten binnen de bestaande kaders van de kerk.’ Hij wijt dat aan de ‘afweer tegen 
verandering en vernieuwing’ die er in de bestaande kerken ‘haast altijd’ bestaat. 
De hervormde predikant C. van den Bergh, inmiddels oud-voorzitter van de Gere-
formeerde Bond, vond op zijn beurt dat de lezers van het boek Vurig verlangen niet 
uit het oog moeten verliezen dat het ‘doorademd’ is van evangelische gedachten.199 
Daarom geeft het boek volgens hem ‘stof te over tot nadenken om zich rekenschap 
te geven van het feit dat men binnen bevindelijk gereformeerde gemeenten een 
andere weg gaat.’ Die verantwoording vindt hij op haar plaats, ‘juist in een tijd waarin 
vele jongeren zich aangesproken voelen door evangelische groepen.’
In hun bespreking van Vurig verlangen leggen de predikanten J. Hoek en J. Maas-
land, net als Noordegraaf, de vinger bij de dubbele dooppraktijk. Volgens Hoek 
doet deze het ‘theologische uitgangspunt in Gods genadeverbond geweld aan.’200 
Maasland ziet er een ‘secundair stellen’ van de kinderdoop in.201.

De meest uitvoerige reflectie op het Evangelisch Werkverband vanuit hervormd-
gereformeerde hoek komt van de predikant W. Dekker. Tijdens de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van Kontekstueel, op 11 oktober 1997, hield hij samen met de gere-
formeerde predikant P.J. Bakker, bestuurslid van het werkverband, een lezing.202 
Dekker spreekt daarin zijn blijdschap uit dat het werkverband een ‘evangelische 
bijdrage’ wil leveren aan de kerk.203 De evangelische inbreng in het gesprek over de 
‘theologie van de belijdenis’ kan de stem van de doperse traditie vertolken, die op 
het gereformeerde erf ‘nooit geheel tot zwijgen gebracht is en ook niet tot zwijgen 
gebracht mag worden.’ Toch had de predikant graag een ‘positiever aansluiting’ 
gezien bij het gereformeerde karakter van de kerk. In een lezing voor theologie-
studenten, in augustus 2008, merkte Dekker op dat hij er steeds weer achter komt 
dat ‘onze achtergrond in geestelijk opzicht door en door piëtistisch is, waarschijn-
lijk veel meer piëtistisch dan gereformeerd.’204 Naar zijn overtuiging verklaart dit 
waarom de evangelische beweging juist onder hervormd-gereformeerden ‘zoveel 
aanhang krijgt, we veel gemakkelijker Opwekking zingen dan we ooit uit het Lied-
boek gezongen hebben en nog een heleboel zaken meer.’
De evangelische beweging hield Dekker bezig, ‘niet vanwege de theologie, maar 
vanwege de spiritualiteit.’205 Mede door deze beweging ging Dekker de ‘prioriteit 
van bijbelse spiritualiteit boven elke theologie veel scherper’ zien. Daarom verwacht 
hij ook veel van de evangelische beweging.
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Dekker vindt de nadruk van de evangelische beweging op de beleving van het 
geloof een sterk punt.206 Daardoor is de beweging in het huidige cultuurklimaat 
beter in staat tot een zekere vorm van inculturatie van het christelijk geloof dan de 
traditionele kerken.
Voor de predikant mogen kwesties als kinderdoop of volwassendoop geen belem-
merende rol spelen in de vernieuwing van de kerk. ‘Dit soort kwesties zijn kinder-
spel vergeleken met de reusachtige vraag waar wij thans voor staan: Zal er in de 
21e eeuw nog een levende Christus belijdende kerk zijn temidden van en tot zegen 
voor ons volk?’207

In Centraal Weekblad voegt Dekker eraan toe dat de toekomst in Nederland naar zijn 
overtuiging niet meer zal worden bepaald door ‘allerlei confessionele verschillen, 
maar nog slechts door de vraag of je christen wilt en durft zijn als cognitieve en 
spirituele minderheid in een postchristelijke samenleving.’208

Tegelijkertijd ziet de predikant dat een dergelijke houding ertoe kan leiden dat 
de ‘gereformeerde identiteit’ ondersneeuwt.209 In CV.Koers neemt Dekker het nog 
sterker op voor het ‘gereformeerde erfgoed.’210 Hij heeft iets tegen mensen die 
menen dat de vernieuwing van de kerken vooral vanuit de evangelische beweging 
moet komen. Hen wil hij wijzen op het gereformeerde accent op de vrije genade 
van God, dat hij ‘vele malen meer bevrijdend vindt dan het accent op de vrije wil 
bij de evangelischen.’

4.3.3.3. Evaluatie
De Open Brief van 1990 maakte voor iedereen duidelijk dat thema’s uit de evange-
lische beweging weerklank vonden onder hervormd-gereformeerden. Personen die 
vitale posities innamen binnen de kring van de Gereformeerde Bond, stelden deze 
thema’s aan de orde en verlangden daarbij naar vernieuwing van de gemeenten in 
een tijd van voortgaande secularisatie.
Juist de behoefte aan vernieuwing van de eredienst leidde tot grote spanningen. Dit is 
te verklaren, omdat deze vernieuwing de praktijk van het kerkelijk leven raakt en wel 
rond het centrale punt van de eredienst. Hierover waren hervormd-gereformeerden 
kennelijk niet meer één. Dit legde een grote druk op de hervormd-gereformeerde 
kring. Uit de publiciteit rond de Open Brief blijkt veel spanning en een behoefte 
om de gelederen weer snel te sluiten.
Tegelijkertijd zien we een schrikreactie, omdat verschillende aangeroerde thema’s 
aan de evangelische beweging deden denken. Die schrik werd versterkt door de 
moeite die een deel van de achterban had met activiteiten van HGJB en de IZB, 
met name de conferenties van De Windroos. Ook theologische verschillen kwamen 
aan het licht, met name omtrent de waardering van de moderne cultuur. Wie deze 
cultuur als zondig en daarom als een bedreiging ziet, staat automatisch verder af 
van de evangelische beweging, die in elk geval wat de vormen betreft aansluiting 
zoekt bij de moderne cultuur.
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Rond het werk van de Heilige Geest zien we in elk geval accentverschillen. Is dit 
werk vooral nodig tot persoonlijke bekering en verootmoediging, zoals de predikant 
Budding stelde, of kunnen de gaven van de Geest dienen tot vernieuwing van de 
gemeente, zoals in de Open Brief en Open Boek doorklinkt. Vooral van de zijde van 
de Open Brief is benadrukt dat deze zaken geen tegenstellingen zijn. Tegelijkertijd 
komt hier onmiskenbaar een verschillende invalshoek aan het licht.
We kunnen stellen dat de Open Brief helder, maar ook pijnlijk aan het licht bracht 
dat de hervormd-gereformeerde kring intern verdeeld was over thema’s die een 
relatie hebben met de evangelische beweging. Met andere woorden, de evangelische 
beweging was als een katalysator waardoor zich interne verschillen openbaarden.

Het Evangelisch Werkverband presenteerde zich als een kerkelijke vernieuwingsbe-
weging. Daarmee sloot het aan bij het verlangen naar vernieuwing dat ook onder 
hervormd-gereformeerden leefde. Noordegraaf, Hoek en Maasland vragen daarbij 
uitdrukkelijk aandacht voor de kinderdoop, dit omdat het EW ruimte wil bieden 
voor ouders die de kinderdoop niet kunnen aanvaarden. Voor Dekker zou verschil 
in doopvisie juist niet scheidend mogen werken.
Van den Bergh trekt de lijnen breder en vraagt aandacht voor de evangelische 
inslag van het werkverband. Als voorzitter van de Gereformeerde Bond was hij 
nauw betrokken geweest bij de discussies rond de Open Brief en de uitgave van de 
brochure Gereformeerd en evangelisch. Als zodanig wist hij heel goed welke invloed 
de evangelische beweging op hervormd-gereformeerden uitoefende. Dit verklaart 
zijn aarzeling.
Bij alle reacties valt op dat de theologie van de evangelische beweging niet de meeste 
aandacht krijgt. Hervormd-gereformeerde opiniemakers als Noordegraaf en Dek-
ker richten zich meer op onderwerpen als gemeentevernieuwing en spiritualiteit. 
Juist bij zulke thema’s lijkt de afstand tussen reformatorisch en evangelisch in hun 
ogen vrij eenvoudig te kunnen worden overbrugd.

4.3.4. C. Graafland
De Utrechtse hoogleraar C. Graafland bleef in de jaren negentig zijn overtuiging 
vertolken dat er veel te leren is van evangelische christenen. Deze overtuiging ver-
bond hij opnieuw met een kritische visie op de eigen achterban, waar hij een grote 
mate van verstarring constateerde.
Heel duidelijk bleek dit in Graaflands boek Gereformeerden op zoek naar God dat in het 
voorjaar van 1990 verscheen.211 In reformatorische kerken is er volgens hem een 
‘charismatisch manco’, met andere woorden, ‘de charismatische vernieuwing van 
de christen en de christelijke gemeente wordt niet gekend, en dat heeft tot gevolg, 
dat er weinig wervingskracht van haar uitgaat.’212

Graaflands boek riep veel reacties op. Het hervormd-gereformeerde drietal C. den 
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Boer, J. Maasland en J. van der Velden legde er de vinger bij dat Graafland ‘zich 
op allerlei punten’ door de evangelische beweging aangesproken voelt.213 Maar, 
zo vragen zij zich in De Waarheidsvriend af, vindt Graafland ook, dat deze beweging 
‘model kan staan voor een prediking van zonde en genade in hun bijbelse con-
creetheid en diepte?’
Graafland voelde zich niet helemaal rechtgedaan door zijn critici. ‘Ik ben er nu 
eenmaal op vastgepind’, zo reageerde hij in een interview op de vraag naar zijn 
openheid richting de evangelische beweging.214 Hij legde nog eens zijn bedoe-
ling uit om de ‘goede bijbelse elementen’ van evangelischen te integreren in de 
gereformeerde traditie. Concreet noemde hij de ‘actieve kant van geloof en het 
daadkarakter daarvan.’ Ook de toerusting in de wereld en de vrijmoedigheid van 
het geloof, ‘dat bij ons vaak ondergesneeuwd is’, horen hierbij.

In zijn afscheidscollege als hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond, gehouden 
op 6 januari 1993, kwam Graafland terug op het onderwerp van de charismatische 
vernieuwing. Het ‘charismatische aspect van het gemeenteleven’ was hem in de loop 
der jaren steeds meer bezig gaan houden, zo vertelde hij.215 Bij het ‘eenvoudige 
bijbellezen’ waren zijn ogen ervoor opengegaan. De ‘volle breedte en hoogte van 
het werk van de Geest in de gemeente en in het totale christenleven’ is naar zijn 
overtuiging in de gereformeerde traditie onvoldoende tot zijn recht gekomen. Dat 
heeft tot gevolg dat ‘wij met onze specialiteit van de bevinding toch zo heel weinig 
uitstralen van de bijbelse rijkdom van het leven uit de Geest.’
Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar kreeg Graafland een feestbundel 
aangeboden. De predikante N.M. Boot en haar collega M.D. Geuze, gaan daarin 
nader in op Graaflands houding ten opzichte van de evangelische beweging. Vol-
gens Boot is Graaflands houding ten opzichte van de evangelischen ‘voortdurend 
in beweging.’216 Achtereenvolgens neemt ze een ‘gematigd-kritische’, een ‘aanmer-
kelijk positiever’ en een ‘veel minder optimistische’ visie waar. Voor die laatste visie 
citeert Boot een uitspraak van Graafland waarin hij zijn ontdekking verwoordde dat 
je ‘vanuit het substantiële van de gereformeerde spiritualiteit de make-up nodig 
hebt van het evangelicale.’ En make-up, zo merkt Boot op, kun je uiteindelijk mis-
sen.217 Geuze tekent juist een veel constantere positieve houding van Graafland ten 
opzichte van de evangelische beweging.
Graaflands opmerking over de ‘make-up’ van het evangelicale, werd uit zijn mond 
opgetekend in een interview met het periodiek Windstreken. Daarin sprak de 
hoogleraar uit dat hij ‘wel eens enthousiaster’ is geweest over de bevruchting van 
reformatorische kerken vanuit de evangelische hoek.218 ‘Je hebt elkaar wel nodig’, 
zo legde hij uit, ‘maar dan moet het goed verbonden worden en dat zie ik niet.’
In zijn reactie op de feestbundel, die verscheen onder de titel Verantwoord gereformeerd, 
laat Graafland zien dat hij dit verschil in waardering tussen Boot en Geuze heeft 
opgemerkt, hoewel hij geen helder antwoord geeft welke evaluatie hem het meest 
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recht heeft gedaan.219 Gezien de positieve wijze waarop Graafland in zijn reactie 
over de evangelische beweging schrijft, lijkt de conclusie gewettigd dat hij zich het 
meest kon vinden in de constante positieve houding die Geuze tekende.
Graafland benoemt in zijn reactie punten die we eerder ook van hem hoorden, 
maar scherpt deze nu nog wat aan. Evangelicalen hebben in zijn ogen een ‘enorm 
missiologisch elan’, omdat ze ‘onbekrompen’ uitgaan van de ‘de alle-mensen-
omvattende verzoening van Christus.’220 Door het steeds weer benadrukken van de 
predestinatie zijn gereformeerden juist ‘gebonden’ in de verkondiging en stralen 
dat zo ook uit. Dat zorgt voor machteloosheid.
Van de beschuldiging dat het accent op de verzoening van de zonden van de hele 
wereld door Christus’ bloed arminiaans of remonstrants zou zijn, hoeven we ons ook 
‘niets meer aan te trekken.’ ‘Het is in ieder geval bijbels en dat geeft de doorslag.’
Graafland ziet ook onder ouderen de tendens dat zij wel de kerk trouw willen blijven, 
maar toch, mede dankzij de EO, gaandeweg meer evangelisch georiënteerd raken.221 
‘Door de week leven zij ‘evangelisch’, op de zondag zijn ze (nog) ‘gereformeerd.’ 
Maar hun hart klopt in de week.’ Hij vraagt zich af hoe deze ontwikkeling verder zal 
gaan. Hoewel de Gereformeerde Bond toenadering zoekt tot vertegenwoordigers 
van evangelische groepen ziet Graafland er toch meer een ‘verlegenheids-strategie’ 
in, ‘om niet te zeggen: ‘paniek-voetbal’, wat niet overtuigend overkomt.’ Het lijkt 
wel, zo verzucht hij, dat ‘met name predikanten en kerkenraden oostindisch doof 
zijn’ voor signalen dat vernieuwing nodig is en dat jongeren daar al zo lang op 
wachten. Is dat, zo vraagt hij zich af, ‘een stukje verblinding? Een oordeel van God 
over ons zelfgenoegzame gereformeerd-bondsbestaan?’
Historisch en geloofsmatig horen gereformeerden en evangelicalen bij elkaar, zo 
vindt hij, maar door de ‘scheefgroei in onze traditie door de eeuwen heen’ lijkt de 
afstand ‘vooralsnog onoverbrugbaar’ te zijn.
Uitvoerig staat Graafland in zijn reactie stil bij de gaven van de Geest. In het letterlijk 
nemen van de Schrift in haar spreken over het werk en de gaven van de Geest voelt 
hij zichzelf een ‘fundamentalist.’222 Wie leert buigen onder het gezag van de Schrift 
zal om de Geest en Zijn gaven gaan ‘roepen, omdat we er verlegen om raken.’
In hetzelfde jaar dat Graafland afscheid nam als hoogleraar was hij op 22 oktober 
te gast tijdens de najaarsconferentie van de Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland. Daar hield hij een referaat onder de titel ‘Bevinding en charisma.’223 
Over het algemeen ziet Graafland in de traditie van de Reformatie twee argumenten 
tegen het toekennen van een grotere plaats aan de Geestesgaven.224 De eerste is 
dat de charismata gebonden zijn aan de vroeg-christelijke kerk. Volgens Graafland 
ontwikkelde Calvijn deze visie niet alleen vanuit hermeneutisch oogpunt, maar 
speelde ‘angst voor de doperse uitwassen in zijn tijd een belangrijke rol.’ Zelf 
betreurt Graafland deze ‘verstaanssleutel’ van Calvijn.
Het tweede argument is dat de Geestesgaven niet tot het heil zelf behoren, maar 
een ‘incidenteel en niet wezenlijk ‘plus’ aangeven’ waarop beter niet te veel nadruk 
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kan liggen omdat het de aandacht afleidt van de hoofdzaak, namelijk het delen in 
het heil zelf.
Graafland onderkent het gevaar dat het charismatische een eigen leven gaat leiden. 
Toch wil hij de Geestesgaven ‘helemaal integreren in het Schriftverstaan én in het 
geloofsleven van de gemeente.’225 Naar zijn overtuiging is de gemeente er ‘hard 
om verlegen.’

In 1999 hield het thema Graafland nog intensief bezig, zo blijkt uit de paragraaf 
‘charisma en ambt’ in zijn boek Gedachten over het ambt.226 Volgens de auteur krijgt de 
brief aan de Romeinen in de reformatorische traditie een ‘selectieve aandacht.’227 Is 
enerzijds de structuur van de Heidelbergse Catechismus geënt op deze brief, voor 
het twaalfde hoofdstuk over de verscheidenheid aan gaven lijkt weinig belangstelling 
te zijn. Voor Graafland is dit hoofdstuk ‘even fundamenteel’ als wat in Romeinen 3 
over de rechtvaardiging en in Romeinen 9 over de verkiezing staat.In zijn bespreking 
van 1 Korinthe 12 uit Graafland opnieuw kritiek op Calvijn, wiens invloed op dit 
punt ‘minder zegenrijk’ in de gereformeerde traditie heeft doorgewerkt.228 Calvijn 
verklaarde de Geestesgaven uit 1 Korinthe 12 voor ‘tijdgebonden’ omdat hij in zijn 
eigen tijd geen herkenning zag. Volgens Graafland liet de reformator daarmee de 
context over de Schrift overheersen. Zelf wil hij dat ‘de Schrift over onze context 
gaat heersen, ook al brengt dat een ingrijpende correctie met zich mee.’ Hij ziet dit 
als een verrijking. Wie de Geestesgaven verzwijgt of onbelangrijk acht doet tekort 
aan de ‘meest wezenlijke bestaanswerkelijkheid’ van de gemeente.
In het jaar van zijn sterven kwam Graafland weer terug op het onderwerp van de 
gaven van de Geest en wel in een voorwoord in een boek dat de gave van de profe-
tie een volwaardige plaats wil geven in de gemeente. De studie van de hervormde 
predikant M.D. Geuze deed Graafland zien ‘hoezeer de gemeente verlegen is om 
de geestelijke gaven, niet het minst die van de profetie.’229

Op 7 februari 2004 gaf de emeritus hoogleraar nog één keer zijn visie op de verhou-
ding evangelisch en reformatorisch. Tijdens de jaarlijkse lezersdag van Kontekstueel 
signaleerde hij dat er ‘steeds meer een verbinding optreedt tussen het protestantse, 
zeg maar orthodox-gereformeerde gemeenteleven en de evangelische spirituali-
teit.’230 Die verbinding stuit in veel gemeenten op ‘taaie weerstand’, maar ze dringt 
zich ‘met een zekere onweerstaanbaarheid op, vooral onder de jongeren.’
Graafland staat hier positief tegenover. Hij rekent het tot de ‘tekenen van hoop’ 
dat hij onder gereformeerd vrijgemaakten een ‘evangelische spiritualiteit’ ziet 
oplichten. Een dergelijke ‘ontwakende geest van het evangelisch geloven’ ziet hij 
ook steeds duidelijker in de Rooms-Katholieke Kerk. En ook ontmoette hij ze bij 
Grieks-orthodoxen.
Alleen een bijbels-evangelische opleving kan het protestantisme redden, zo is Graaf-
lands overtuiging. Dat betekent dat er een ‘vruchtbare, inhoudelijke en geestelijke 
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integratie komt met de evangelische beweging, die in de meeste protestantse kerken 
nu al bezig is te ontstaan.’ De emeritus hoogleraar ziet dat als de ‘voorlopig eerste 
stap’ in de richting van een evangelisch-protestantse kerk in Nederland.

4.3.5. Toerusting van het kader
Naarmate de invloed vanuit de evangelische beweging zich sterker deed gelden, 
groeide bij het hervormd-gereformeerde kader ook de behoefte aan het geven 
van toerusting. Deze toerusting werd hoofdzakelijk gegeven door predikanten. Zij 
spraken onder meer tot ambtsdragers en onderwijzend personeel over de verhou-
ding evangelisch en reformatorisch. In deze paragraaf bezien we deze toerusting.

4.3.5.1. A. Beens
De predikant A. Beens hield tijdens verschillende ambtsdragersbijeenkomsten een 
referaat over de verhouding evangelisch en reformatorisch.231 In een interview met 
A.J. van Heusden, directeur van de EA, merkt hij op dat er mede door de evangeli-
sche beweging ‘verwarring’ ontstaat binnen de kerken. Hij pleit voor ‘bevruchting 
over en weer’, maar ziet in de praktijk ‘tal van zaken’ die moeilijk met elkaar te 
rijmen zijn.232

Beens wil de verschillen met evangelischen ‘niet nodeloos aanscherpen, ze echter 
ook niet verdoezelen.’233 Hij ziet ‘veel gemeenschappelijks’ op het gebied van het 
gezag van Gods Woord, de noodzakelijkheid van wedergeboorte en de ‘diepe ver-
ontrusting over de ontzagwekkende gevolgen van de secularisatie en de geestelijke 
en zedelijke kaalslag’ in Nederland. Gezamenlijk is er ook een ‘verlangen naar een 
geestelijke opwekking.’
Toch ziet hij ‘duidelijk een aantal punten van diepgaand verschil’ tussen gerefor-
meerden en evangelischen. ‘Ten diepste raken die de radicaliteit van de zonde en die 
van de genade in de samenhang met het arminianisme dat als een zuurdesem heel 
de evangelische beweging doortrekt.’ Volgens hem ‘peilt het evangelisch denken 
zo ondiep in de radicaliteit van het verderf en de schuld van de mens tegenover 
God.’ Dit heeft naar zijn overtuiging gevolgen voor ‘allerlei andere delen’ in de 
geloofsleer. Het evangelische denken keert volgens Beens ook terug in de discussies 
over verbond en doop. ‘Telkens weer spitsen de dingen zich toe op de vraag: wie 
doet het ten slotte, God of de mens?’
Beens spreekt ‘met beschaamde kaken’ over reformatorischen die ‘zo verschrik-
kelijk weinig gemaakt hebben en verstaan’ van de gereformeerde leer. Maar wie 
de schuld in de gereformeerde leer zoekt, maakt voor hem een ‘vreemde ‘move’.’ 
Herstel van de kerk, van het geestelijk en gemeentelijk leven verwacht de predikant 
van ‘de prediking van de gezonde, zuivere en gezond makende leer van de Schrift, 
zoals ook vertolkt in de confessie.’

4.3.5.2. H. Veldhuizen
De predikant H. Veldhuizen bleef een mild-kritische houding ten opzichte van de 
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evangelische beweging innemen.234 In 1994 noemde hij het belangrijk om ‘zoveel 
dat kan één front te maken tegenover de geweldige secularisatie.’ Naar zijn gedachte 
wordt het aantal ‘middelmatige zaken in onze tijd steeds groter.’235

Evangelischen, zo stelde Veldhuizen vier jaar later, spreken ‘heel makkelijk over hun 
geloof, en ze zijn er zéker van.’236 Maar ook valt het hem op dat de zekerheid van 
het geloof meer wordt gebaseerd op een bekeringservaring dan op Gods verbond 
en beloften en op het heil in Christus.
De predikant wil eraan vasthouden dat de ambten een orde zijn van de Heilige 
Geest.237 Bij evangelischen is het ambt dikwijls een verbijzondering van het ambt 
aller gelovigen. Het heeft iets weg van een regeling voor een goede werkverdeling 
in de gemeente. Naar zijn gedachte is dit ook de oorzaak dat de meeste evangeli-
schen geen bezwaar hebben tegen een vrouwelijke voorganger. Dat heeft naar zijn 
overtuiging niet zozeer met het schriftgezag te maken, maar met hoe men aankijkt 
tegen het ambt.
Opvallend is dat als Veldhuizen ruim tien jaar later opnieuw een lezing houdt over 
de evangelische beweging hij meer dan voorheen aandacht vraagt voor de ‘grote 
verschillen’ tussen evangelischen en reformatorischen. Hij heeft er ook ‘steeds meer 
zorgen’ over.238 ‘Mede gezien de ontwikkeling van de Evangelische Omroep’ zou 
hij nu ‘kritischer’ schrijven dan hij in 1987 deed in zijn boek Vrije groepen, evangeli-
sche bewegingen en de kerk. Veldhuizen herhaalt een eerdere uitspraak dat het goed 
is om op de ‘kruispunten’ te staan, maar voegt eraan toe dat deze kruispunten nu 
‘gevaarlijker’ zijn. Bij een andere uitspraak dat wederzijdse bevruchting zinvol is, 
plaatst hij nu de vraag: ‘Geldt dat nog?’

4.3.5.3. P. de Vries
Volgens de predikant P. de Vries verschilt de ‘inhoud van de gereformeerde religie’ 
van ‘veel, ja heel veel, wat ons onder de naam ‘evangelisch’ wordt aangediend.’239 Hij 
maakt zich dan ook ‘uiteindelijk ernstig zorgen over de invloed van de evangelische 
beweging op de gereformeerde gezindte.’240 Als ‘grootste bedreiging’ noemt hij dat 
in de evangelische beweging de ‘ervaring heerst over de Schrift. Mensen getuigen 
van hun geloof, spreken over hun omgang met God, maar stellen niet de vraag of 
hun geloof wel gewerkt is door de Heilige Geest.’241 Verder wordt het De Vries ‘niet 
erg duidelijk wat je nu feitelijk moet geloven.’ Het lijkt erop dat je ‘vooral niet moet 
twijfelen dat het goed met je zit en God je aanvaard heeft.’
Ook de leer van de rechtvaardiging door het geloof blijft bij evangelischen onder-
belicht, vindt De Vries.242 ‘Zonder dat het verzoenend lijden en sterven van Christus 
wordt ontkend, valt alle nadruk op het voorbeeld dat Christus gegeven heeft.’
Evangelischen hechten verder weinig betekenis aan de wet, zo valt De Vries op.243 
Dit geldt zowel de aanklagende functie van de wet als de wet als regel van dankbaar-
heid. ‘Met een beroep op de christelijke vrijheid zoekt men een leven waarbij eigen 
goeddunken de norm is te rechtvaardigen.’
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De predikant vraagt zich af waarom het evangelische gedachtegoed zoveel ingang 
vindt in de gereformeerde gezindte.244 Als antwoord geeft hij dat deze gezindte 
‘niet gelijkvormig’ is aan Christus. De Vries wijst op het materialisme, dode recht-
zinnigheid, het harde oordeel over anderen en het gebrek aan geloofszekerheid. 
‘Het moet ons niet bevreemden dat een leeg huis op een gegeven moment nieuwe 
bewoners krijgt.’
Vijf jaar later kwam De Vries op het thema terug in twee artikelen in het Gerefor-
meerd Weekblad.245 Daarin constateert hij dat kerk en samenleving in beweging zijn. 
‘Dezelfde gevaren’ bedreigen daarom zowel de gereformeerde gezindte als de 
evangelische beweging.246 Maar, zo laat hij als een waarschuwing horen, ‘een kerk 
die gelijkvormig wordt aan de wereld heeft geen toekomst.’

4.3.6. Evaluatie
Het onderwerp van de evangelische beweging betekende voor de Gereformeerde 
Bond in het begin van de jaren negentig een intensieve tijd. Naast de Open Brief 
verscheen in hetzelfde jaar 1990 het prikkelende boek van Graafland Gereformeerden 
op zoek naar God. De publicaties verschenen onafhankelijk van elkaar. De Open Brief 
was voor Graafland een ‘volslagen verrassing’, zo zei hij tegenover een verslaggever 
van het RD.247 Toch kunnen we de publicaties eenvoudig met elkaar in verbinding 
brengen. Beide vragen aandacht voor de vernieuwing van de gemeente tegen de 
achtergrond van verlegenheid over het geestelijke gehalte van de kerk.
Bij zijn afscheid als hoogleraar wierp Graafland opnieuw een steen in de vijver door 
het achterste van zijn tong te laten zien over een onderwerp dat hij al vele jaren 
volgde, de charismatische vernieuwing van de gemeente. Zijn opmerkingen kunnen 
we zien als een uitkristallisering van de gedachten die de hoogleraar gedurende 
vele jaren ontwikkelde. In dit alles klinkt een hartstochtelijk verlangen door naar 
een kerk die werfkracht heeft voor de wereld om haar heen.
Opvallend is dat Graafland zich voor zijn positieve houding ten opzichte van evan-
gelische en charismatische christenen uitdrukkelijk op de Bijbel beroept. Dit past 
binnen het geheel van zijn ontwikkelingsgang. De titel van zijn laatste boek Bijbels 
en daarom gereformeerd248 klinkt als een slotconclusie van zijn theologisch bedrijf. 
Graafland wilde de eigen traditie ‘herijken vanuit een vernieuwde bijbelse bezin-
ning.’249 Het leek hem steeds minder te deren hoe hij deze ontdekkingen zou 
inpassen in het geheel van de gereformeerde theologie en hoe ze onder hervormd-
gereformeerden zouden vallen.
Dit laatste kan te maken hebben met Graaflands teleurstelling over predikanten 
en kerkenraden die leiding gaven. Hij leek vooral hoop te putten uit de ontwik-
kelingen die hij om zich heen met name onder jongeren zag. Zij stelden zich open 
voor evangelische invloeden en lieten zich daarin niet tegenhouden door kerkelijke 
structuren, waar Graafland zelf tegenop was gebotst.
De behoefte onder hervormd-gereformeerden aan toerusting riep nieuwe opinievor-
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ming op, hoofdzakelijk gegeven door predikanten. Drie van hen Beens, Veldhuizen 
en De Vries, uitten zich tamelijk kritisch over de evangelische beweging en de invloed 
daarvan op de hervormd-gereformeerde kring. We moeten daarbij aantekenen 
dat dit drietal niet representatief was voor de Gereformeerde Bond als geheel. De 
Vries werd na 2004 predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Hij behoorde tot 
het behoudende deel van de Gereformeerde Bond, waartoe we ook Beens kunnen 
rekenen. Maar het valt ook op dat de toon van Veldhuizen in de loop van de tijd 
kritischer wordt. Hij vraagt zich in 2009 openlijk af of een wederzijdse bevruchting 
van reformatorisch en evangelisch nog wel opgaat gezien de ontwikkelingen in de 
evangelische beweging.
De bezwaren tegen de evangelische beweging hangen samen met de verwarring 
die predikanten in gemeenten opmerken waar evangelische invloed aanwezig is. 
Belangrijker zijn echter de theologische verschillen die zij waarnemen. Daarbij valt 
op dat de punten die zij noemen niet losse elementen uit de geloofsleer zijn, maar 
met elkaar samenhangen. De evangelische beleving van het geloof blijkt in hun visie 
zijn weerslag te hebben op het Godsbeeld en het mensbeeld. Een optimistische visie 
op de mens werkt door in de keuze die hij maakt voor genade, de gerichtheid op 
zijn ervaringen en zijn activiteiten in het volgen van God. Kortom, de mens staat 
teveel in het middelpunt.
Bij de predikanten zien we ook kritiek op het geestelijke gehalte in de eigen kring. 
Het geneesmiddel is echter niet een dialoog met de evangelischen om van hen verder 
te leren, maar een heenwijzen naar de eigen reformatorische wortels. Verdieping is 
nodig, maar dan vanuit de eigen gereformeerde traditie en niet vanuit de evangeli-
sche beweging die daarvoor in de ogen van behoudende hervormd-gereformeerde 
predikanten te oppervlakkig is.

4.4. Opinievorming in de eenentwintigste eeuw
Het thema van de evangelische beweging bleef veel aandacht vragen van het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van 
de Gereformeerde Bond, constateerde in 2000 dat de ‘hervormd-gereformeerde 
identiteit op plaatselijk vlak onder spanning kan komen te staan door contacten 
met evangelischen en reformatorischen.’250

Door middel van vier reportages vertaalde Vergunst deze ‘problematiek naar lokaal 
niveau.’ De vier predikanten met wie hij sprak, dienden gemeenten met elk een 
eigen karakter. Hun constateringen over invloed vanuit de evangelische beweging 
liepen niet zover uiteen, hun waardering van deze invloeden wel. ‘In veel gemeen-
ten van de Gereformeerde Bond is niet alleen verlegenheid vanwege evangelische 
invloeden, maar vooral krampachtigheid’, zo merkte G. van den Berg uit Asperen 
op.251 Vanuit Delft stelde C. Blenk dat onder jongeren de vraag van de reformator 
M. Luther (1483-1546) naar een genadig God niet leeft. ‘Het is van rechtvaardiging 
naar heiliging.’252 Blenk signaleert een ‘onderliggende verschuiving’ die, ‘het kán 
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niet missen’, in verband staat met evangelische invloed. De Huizense predikant 
R.W. van Mourik sprak over ‘zuigkracht van evangelischen’ die alle wijkgemeenten 
in zijn woonplaats aangaat.253

Vanuit Lunteren klonk de stem van M. Goudriaan die opmerkte: ‘Meer invloeden 
zie ik vanuit evangelische kring, zoals dat in bijna elke gemeente plaatsheeft. Ik 
kom in dit verband niet zoveel dingen tegen waarover ik me verheug.’254 Kenne-
lijk was er in de nieuwe eeuw niet alleen onder gemeenteleden, maar ook onder 
ambtsdragers, inclusief predikanten, geen eenduidige houding ten opzichte van 
de evangelische beweging. Zo probeerde de Gorinchemse predikant J.E. de Groot 
de evangelische stroming in zijn gemeente te integreren. ‘Het zijn gemotiveerde 
mensen, met nadruk op godsvrucht en christelijke levensstijl. Stap voor stap zoeken 
we samen naar meer ruimte.’255 Zijn collega L. Westland pleitte ervoor om ‘binnen 
de gegeven mogelijkheden van stap tot stap’ verder te gaan, zodat er ruimte komt 
voor ‘evangelisch-geïnspireerde predikanten en gemeenteleden.’256

In deze paragraaf belichten we de opinievorming over de evangelische beweging in 
de eenentwintigste eeuw. Evangelische invloeden hadden als gevolg dat dit thema 
aandacht kreeg tijdens zowel het eeuwfeest van de Gereformeerde Bond in 2007 als 
in De Waarheidsvriend. Vragen rond de evangelische beweging raakten de hervormd-
gereformeerden van alle kanten. Dat vroeg om een voortdurende bezinning. Diverse 
theologen uit de Gereformeerde Bond droegen daaraan bij door zowel opiniërende 
als populair wetenschappelijke bijdragen.
De vragen rond de liturgie bleven ook op de hervormd-gereformeerde agenda 
staan. Door evangelische invloeden op met name jongeren werden ze juist sterker.

4.4.1. Eeuwfeest van de Gereformeerde Bond; G. van den Brink
Dat de evangelicalisering de Gereformeerde Bond ‘intensiever dan ooit’ zal blijven 
bezighouden, is de stellige overtuiging van hoofdbestuurslid G. van den Brink, 
docent dogmatiek aan de Leidse universiteit. Hij sprak zijn overtuiging uit ter gele-
genheid van het honderdjarig bestaan van de Bond in 2006.257 Er is ‘veel bezinning’ 
over de evangelische beweging nodig, vindt de docent, maar dan zonder ‘kramp.’258 
‘Juist vanuit onze bevindelijke traditie hebben we in de Bond immers iets gemeen 
met de ervaringsgerichtheid van evangelischen.’ Als ‘het grote pijnpunt’ richting 
evangelischen noemt hij dat men geen ‘serieuze ecclesiologie’ heeft. Men denkt 
en leeft ook nauwelijks vanuit de ‘kerk der eeuwen’ en vanuit ‘de grote, dragende 
categorieën die alle individualisme overstijgen: verbond, ambt en belijdenis.’
Eerder constateerde Van den Brink dat de samenwerking tussen evangelischen en 
reformatorischen ‘niet altijd probleemloos’ verloopt, maar naar zijn waarneming 
‘hebben die problemen slechts zelden rechtstreeks te maken met de klassieke 
geschilpunten tussen arminianen en calvinisten.’259 Hij ziet dit ‘hooguit’ in afgeleide 
zin, zoals bij vragen rondom de doop. Dit alles geeft hem wel te denken. ‘Heeft 
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het klassieke geschil ook in orthodox-gereformeerde beleving zijn relevantie ver-
regaand verloren?’
In een latere bijdrage riep Van den Brink, inmiddels docent in Amsterdam, op 
‘geen minderwaardigheidsgevoelens’ te koesteren over de gereformeerde tradi-
tie.260 In eigen land ziet hij inderdaad een evangelicalisering van de traditionele 
kerken. Tegelijkertijd ziet hij dat er wereldwijd ‘minstens zozeer sprake is van een 
‘refoïsering’ van het evangelicalisme. Wanneer evangelischen naar vast voedsel gaan 
vragen, komen ze vroeg of laat uit bij de bronnen van de traditie.’
Ten overstaan van hervormd-gereformeerde predikantsvrouwen sprak Van den Brink 
uit dat de evangelische beweging in veel opzichten ‘oer-christelijk’ is.261

De ‘opkomst en bloei’ van de evangelische beweging ziet Van den Brink tegen de 
achtergrond van culturele verschuivingen zoals individualisering en subjectivering. 
Daarnaast wijst hij op ‘onvrede met de bestaande situatie in de kerken vanwege 
ingezonkenheid, wereldgelijkvormigheid, traditionalisme.’
Van de evangelische beweging gaat verder de uitdaging uit om ‘ons ook niet af te 
sluiten voor de Heilige Geest en Zijn gaven.’ Ook zijn evangelischen de gerefor-
meerden een voorbeeld in hun ‘bewogenheid en vrijmoedigheid’ in het uitdragen 
van het evangelie, alsmede in hun ‘levende toekomstverwachting, terwijl we in de 
kerk vaak best tevreden zijn met onze Mercedes, met het hier en nu.’
Het denken vanuit het individu vindt de Amsterdamse docent ‘riskant en in wezen 
onbijbels: beslissend is niet ons kiezen, maar Gods (ver)kiezen, Zijn verbond en 
beloften. Daar leeft de kerk ten diepste van, daarin rust zij.’
In Theologia Reformata reageerde Van den Brink op de stelling van MacGrath dat het 
protestantisme zou worden ingehaald door de evangelische beweging.262 Volgens Van 
den Brink is het proces van de evangelicalisering van de kerken ‘niet alleen kwanti-
tatief maar ook kwalitatief nog lang niet aan haar einde.’263 Hij noemt als voorbeeld 
de ontwikkeling van een ‘jonge gemeente van ‘open bonders’’ in Nijkerk.264 Hij 
stemt in met de typering van de historicus F.A. van Lieburg dat deze ‘evangelicaal 
getinte gemeenschap’ een ‘blauwdruk kan blijken van de toekomstige ontwikkeling 
van de hervormd-gereformeerde beweging als geheel.’ Volgens Van den Brink is 
deze ontwikkeling ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerken, 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
De hervormde theoloog schat in dat de preek theologisch gereformeerd zal blijven. 
Tegelijkertijd vermoedt hij dat de gemiddelde hoorder nauwelijks het verschil zal 
horen tussen ‘een meer calvinistisch of een meer arminiaans’ accent in zo’n preek, 
ofwel ‘of het handelen van God of juist het antwoord van de mens theologisch de 
doorslag zal geven.’ Hij denkt dat men dit ook niet belangrijk zal vinden.

4.4.2. Bezinning in De Waarheidsvriend
Het thema van de evangelicalisering van de gemeenten kwam uitvoerig aan de orde 
in een veertiendelige serie artikelen in De Waarheidsvriend, geschreven door twaalf 
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predikanten.265 Algemeen secretaris Vergunst verklaarde aan het begin van de serie 
dat deze ‘nodig’ was.266 Hij lichtte dat toe met een voorbeeld van een hervormde 
ouderling die zich liet overdopen, maar de dag erna ‘gewoon’ deelnam aan het 
avondmaal. Deze ouderling staat in zijn denken en doen niet alleen, constateert 
Vergunst. Hij kreeg zelfs de vraag of zo’n ouderling ook voorzitter van de kerken-
raad zou kunnen zijn.
Binnen kringen van de EO wordt ‘overwegend positief’ aangekeken tegen het 
proces van evangelicalisering. In de kerken ontmoet Vergunst ‘meer zorg over 
dan toejuiching van deze ontwikkelingen.’ Hij voegt er wel enkele veelzeggende 
woorden bij, namelijk ‘althans bij leidinggevenden.’
De serie vervolgt met een artikel, getiteld ‘Wat is gereformeerd denken?’267 Ver-
volgens worden de wortels van de evangelische beweging gezocht in de radicale 
reformatie.268

M.A. Kuijt neemt mede door het Evangelisch Werkverband ‘verschuivingen in het 
denken over de kinderdoop’ waar.269 Ideeën vanuit het EW rond de eredienst komen 
terecht op ‘menig kerkenraadstafel.’ Dit vertaalt zich in de vraag naar andere lie-
deren dan de psalmen in de eredienst en ruimte in doordeweekse samenkomsten 
voor praise-muziek. Het geven van getuigenissen in belijdenisdiensten heeft in zijn 
ogen ‘onmiskenbaar te maken met impulsen vanuit de evangelische beweging.’ Dit 
geldt ook voor het bouwen aan een netwerk van kleine groepen en het accent op 
het priesterschap van alle gelovigen.
Diverse discussies rond de evangelische beweging hebben te maken met het staan 
in de moderne cultuur, aldus Kuijt. Hij vergelijkt de verhouding tussen het heden-
daagse evangelicale denken ten opzichte van de gereformeerde theologie met die 
tussen het negentiende-eeuwse neo-calvinisme ten opzichte van de gereformeerde 
orthodoxie binnen afgescheiden kringen. ‘In een nieuw jasje zien we de oude 
vraagstelling van wijding óf mijding van de cultuur terugkomen.’
In een artikel over de Heilige Geest verwoordt H. Veldhuizen zijn overtuiging dat 
het ‘werk’ van de Heilige Geest, zondaren leiden tot Christus, allereerst nodig is 
en dat daarna de ‘vrucht’ van de Heilige Geest, heiliging van het leven, komt.270

In drie volgende artikelen wordt aandacht gevraagd voor het spreken over God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. G.D. Kamphuis verwoordt daarin dat God ‘veel 
groter, zoveel anders’ is dan wij.271 ‘Dat zeggen we eerst tegen onszelf, vervolgens 
ook tegen evangelische christenen. Deze notie kan zo gemakkelijk verdwijnen.’ 
H.J. Lam, voorzitter van de Gereformeerde Bond, gaat uit van de regel om een 
stroming ‘altijd te beoordelen naar haar beste uitingen.’272 Herkennen evangeli-
cale medechristenen zich in wat vanuit de gereformeerde overtuiging aangaande 
Christus wordt beleden? ‘Ja? Dan reiken we elkaar de broeder- en zusterhand en 
roepen we een keer: halleluja! Nee? Dan reiken we elkaar ook de hand, maar wel 
met de vraag: doet u Hem dan niet tekort?’
R.H. Kieskamp hoort ‘nogal eens’ de opmerking dat wederzijdse bevruchting goed 
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zou zijn voor gereformeerden en evangelischen.273 Zelf wil hij pleiten voor de optie 
waarbij beiden ‘grondig teruggaan naar de Schrift.’ J. Harteman en J.A. van den 
Berg belichten op hun beurt twee onderwerpen die in de ontmoeting met evange-
lische christenen naar boven komen, namelijk rechtvaardiging en levensheiliging.274

F. Hoek komt terug op de vragen rond de doop, het punt dat Vergunst al aansneed 
in het eerste artikel.275 De voorbeelden van overdoop ziet hij ‘nauw verbonden’ 
met andere evangelische invloeden, zoals een ‘relativering van het gereformeerde 
belijden’, een ‘sterke nadruk op het gevoel ten koste van het geloof in Gods belof-
ten’ en een ‘nogal fundamentalistisch Schriftgebruik, waarin vaak nauwelijks oog 
is voor de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament en de grote verbanden in 
de Schrift.’ Daarbij spelen ook sociologische factoren – invloed van vrienden – en 
psychologische factoren – een gevoel dat God dit vraagt en een bewust willen erva-
ren van de doop – mee.
W. Verboom vraagt aandacht voor het individualisme dat hij in evangelische kringen 
‘sterk’ aantreft.276 ‘Het is kerk zijn van onderop.’ Dit vertaalt zich onder meer in 
een ‘sterke functionalisering van het ambt. Een beoordeling vanuit de vraag of iets 
werkt of niet werkt.’ Hij ziet dit individualisme als een ‘groeiend kwaad. Daar gaat 
de kerk aan stuk.’ Verboom nam ook deel aan een vraaggesprek met de predikant 
R.J. Perk, die zich inzet voor het Evangelisch Werkverband. Met dit gesprek, onder 
leiding van Vergunst, sloot de artikelenserie af. In het interview geeft Verboom aan 
dat een ‘evangelische geloofsbeleving’ bij hem altijd aanwezig is geweest. Zelf wil 
hij graag ‘terug naar de bronnen van de Reformatie. Praat ik met jongeren, dan 
blijkt dat ze de bronnen uit het verleden nauwelijks kennen. Daarom roepen ze 
om vernieuwing.’277

In hetzelfde nummer van De Waarheidsvriend publiceerde de redactie de resultaten 
van een enquête onder gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond.278 
Dertig gemeenten reageerden. Gezamenlijk verloren ze in vijf jaar tijd ‘minder dan 
1,5 procent’ van hun meelevende (doop)leden aan evangelische gemeenten. De 
redactie plaatste enkele kanttekeningen bij dit ‘niet heel indrukwekkende’ cijfer. 
Het is namelijk ‘nogal ingrijpend’ als bijvoorbeeld een jeugdouderling zich heeft 
laten overdopen.
Een andere ontwikkeling is dat evangelisch overtuigde mensen ‘niet per definitie 
meteen naar een dito gemeente vertrekken.’ Ze blijven nogal eens actief binnen 
hun eigen gemeente. Ze zorgen aan hun evangelische trekken te komen door ook 
met regelmaat een evangelische bijeenkomst bij te wonen.
Deze ontwikkelingen geven bezinning in gemeenten en kerkenraden. Sommige 
gemeenten schuiven op. Een predikant merkte in de enquête op: ‘Onze gemeente 
heeft iets van een mix gekregen van kerkelijke en evangelische elementen. Ik heb 
het idee dat die mix mensen bij de gemeente houdt die anders zouden kunnen 
weglopen.’
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Enkele maanden na de afsluiting van de serie artikelen verschenen in De Waarheids-
vriend opnieuw enkele bijdragen over de verhouding evangelisch en gereformeerd. 
De emeritus predikant P. Koeman schreef twee artikelen over ‘theologische kruis-
punten.’ Een van de ‘evangelische probleemvelden’ is naar zijn overtuiging dat de 
eigen ervaring nogal eens tot ‘toetssteen of sleutel bij het lezen en interpreteren 
van de Schrift’ wordt.279

De redactie van De Waarheidsvriend, met Vergunst als hoofdredacteur, bleef het 
onderwerp van de evangelicalisering van de gemeenten nauwlettend volgen, zo blijkt 
uit het themanummer ‘Hervormd & evangelisch’, dat op 7 maart 2013 verscheen.280 
Wat uit de omslag van het nummer niet blijkt, wordt in het redactionele artikel van 
Vergunst wel duidelijk. Daar is het teken ‘&’ vervangen door het woordje ‘én’, dus 
met een accent. ‘Hervormd én evangelisch’ luidt het thema. Het koppelwoordje 
laat het verschil zien met 25 jaar geleden, legt Vergunst uit. Toen hadden ook veel 
gemeenten te maken met invloeden van de evangelische beweging. Echter, toen 
gingen velen naar een evangelische gemeente over, inmiddels blijven ze hervormd. 
Inmiddels constateerde Vergunst dat ambtsdragers zich lieten overdopen en tege-
lijkertijd de plaatselijke gemeenten wilden blijven dienen.281 ‘Wie kan er in onze 
tijd nog een hervormde gemeente noemen waarin evangelische christenen niet 
actief deelnemen?’ zo vraagt hij zich af. Tegen deze achtergrond wil het nummer 
‘niet inzoomen op de theologische overeenkomsten en verschillen tussen gerefor-
meerden en evangelischen’, maar ‘handvatten bieden voor het (geloofs)gesprek 
binnen de gemeente, voor het formuleren van beleid.’ In dit alles begeert Vergunst 
een ‘toewending – of desnoods een terugbuiging – naar de bijbels-gereformeerde 
identiteit die de kerk van de Reformatie in ons land kenmerkte.’
Het hoofdartikel in het themanummer, gevolgd door twee artikelen in volgende 
nummers, is van de hand van de predikant P. Nobel. In zijn eerste bijdrage benoemt 
hij zes punten waarbij het evangelische gedachtegoed aansluit bij allerlei ontwikke-
lingen in de cultuur.282 Als eerste noemt hij dat de ervaring van de relatie met God 
in de moderne samenleving verdween. Verder roept een dienstenmaatschappij om 
‘meer ruimte voor eigen inbreng en talenten.’ Het nieuwe leren is interactief, het 
taalveld van internetboodschappen is ‘kort, krachtig en aansprekend, populair.’ In 
een internetmaatschappij die als kil wordt ervaren zoeken mensen naar warmte, 
ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Een optimistisch zelfbeeld vraagt 
aandacht voor zelfontplooiing en het ontdekken en inzetten van eigen gaven.
De aantrekkelijke kanten van de evangelische beweging brengen Nobel op de 
theologische verschillen tussen het hervormde en evangelische klimaat.283 Deze 
verschillen noemt hij ‘fundamenteel’, omdat het theologisch klimaat ‘aangrijpend 
anders’ is. Nobel wijst op de onderwaardering van het Oude Testament met als 
gevolg een ‘verbleekte Jezus en een verbleekt geloof, waar de ernst van de zonde 
en de scherpte van de verzoening uit weg zijn.’ Ook verschuift het accent van de 
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rechtvaardiging naar de heiliging, waarbij de rechtvaardiging van de goddeloze een 
‘zijlijn wordt, die ook grotendeels een gepasseerd station is.’ In het derde artikel 
geeft de Waddinxveense predikant handreikingen hoe om te gaan met evangelische 
invloeden.284 Hij pleit er vooral voor om binnen de gereformeerde traditie ruimte 
te zoeken voor veranderingen in het kerkelijk leven om ‘dichter bij de leefwereld 
en de taal van vandaag’ te komen. Hij noemt zaken als de inzet van gemeenteleden, 
het geloofsgesprek in de kerk, het appel in de prediking en de betekenis van de 
kleine groep als bouwsteen voor de gemeente. Kerkenraden zouden verder proactief 
bezig moeten zijn en ‘open en eerlijk’ het gesprek moeten aangaan met evangelisch 
ingestelde gemeenteleden. Voor het opdragen van kinderen in plaats van de doop 
ziet Nobel geen ruimte. Anderzijds is overdoop voor hem ‘eerder een dwaling dan 
een zonde’, zodat de avondmaalstafel ‘meestal open kan blijven.’285

Hoofdbestuurslid M.J. de Vries, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Delft, 
neemt in het themanummer het lastige onderwerp van de liturgie voor zijn reke-
ning.286 In plaats van het weren van alle liederen buiten de psalmen of het aanvaar-
den van opwekkingsliederen pleit hij voor een ‘tussenweg die nog steeds in de lijn 
van het gereformeerd denken over liturgie met zijn primaat van het Woord’ ligt.
De Huizer predikant C.G. Geluk wil de mogelijkheid openlaten dat de Geest gebruik 
maakt van de bijzondere gaven. ‘Maar wij zoeken deze gaven niet.’287

In een bijdrage over de sacramenten wijst de predikant A.J. Mensink, voorzitter van 
de Gereformeerde Bond, erop dat evangelischen een ‘heel ander sacramentsbegrip’ 
hebben. Het deelnemen aan de sacramenten is dan vooral een ‘belijdende daad van 
de gelovigen’ en veel minder het handelen van God Die Zijn verbond verzegelt.288 
In een ander verband noemde de predikant het als zijn zorg dat in dit spoor de 
nadruk verschuift van ‘Christus naar de christen.’289 Het is hem ook opgevallen 
dat in de literatuur over geloofsdoop niet gesproken wordt over de ‘betekenis van 
de doop in dagen van aanvechting, strijd en twijfel.’ Alle nadruk ligt op het ene 
moment van de doop.290

4.4.3. Bijdragen van theologen
4.4.3.1. J. Hoek
Verschillende predikanten die in de tweede helft van 2008 meewerkten aan de 
serie artikelen in De Waarheidsvriend publiceerden eerder al over de evangelische 
beweging. Dit geldt met name J. Hoek, W. Verboom en H. Veldhuizen.291

Als een van de redacteuren van het Gereformeerd Weekblad verzorgde Hoek een tijd-
lang de rubriek ‘Kleine kroniek.’ In maart 1999 nam Hoek een opiniebijdrage van 
zijn collega-predikant P. de Vries over het evangelische gedachtegoed over. ‘Ten 
dele’ vindt Hoek de verontrusting over ‘de invloed van evangelische opvattingen in 
reformatorische kring’ terecht.292 Tegelijkertijd kunnen evangelische opvattingen 
volgens Hoek een ‘heilzame correctie’ geven op ‘reformatorische vereenzijdigingen.’ 
Hij is het daarom met De Vries eens dat ‘de aantrekkingskracht van het evangelisch 
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gedachtegoed minder groot zou zijn wanneer er werkelijk uit het belijden van de 
Reformatie werd geleefd.’ Hij noemt in dit verband de zekerheid van het geloof, 
de toekomstverwachting en de levensheiliging ‘die bij de reformatoren zo’n grote 
plaats innemen’ en waartegen veel kritiek van evangelische kant zich richt.

Hoek ziet de ontmoeting en samenwerking met evangelischen allereerst als een 
grote kans die in deze tijd ‘meer dan vroeger’ wordt geboden. Hij betoogde dat 
tijdens een symposium van de Christelijke Hogeschool Ede op 21 september 2004 
over de verhouding evangelisch en reformatorisch.293

Volgens hem is het ‘goed reformatorisch om de horigheid aan het Woord extra te 
beklemtonen en alle gevoelservaring steeds weer aan de kritiek van het Woord te 
onderwerpen.’294 Dat betekent een ‘hoge waardering voor de prediking als verkon-
diging van het Woord Gods.’ Aan de andere kant kunnen reformatorischen van 
evangelischen leren dat er in de eredienst ‘inderdaad wat te beleven moet zijn.’ 
Hierin schiet de reformatorische traditie in zijn ogen ‘veelal tekort.’
Hoek vindt verder dat reformatorischen ‘vaak te weinig waakzaam zijn geweest 
tegenover het gevaar van confessionalisme, waarbij de belijdenis in feite boven de 
Schrift wordt geplaatst en de vrijheid van het Woord geweld wordt aangedaan.’295 
Anderzijds ziet hij in evangelische kringen een toenemende aandacht voor de klas-
sieke confessionele geschriften. Dit opent voor Hoek perspectief voor een ontwikke-
ling van een ‘evangelicale theologie die wars is van biblicisme en confessionalisme.’
Over de kernpunten van de leer van de verlossing bestaat eenstemmigheid tussen 
reformatorischen en evangelischen, aldus Hoek.296 Aparte aandacht vraagt Hoek 
voor een verschil in geloofsbeleving tussen reformatorisch en evangelisch. Beiden 
belijden dat christenen ‘in het geloof met Christus gestorven en begraven zijn en 
met Hem opgewekt tot een nieuw leven.’ Aan evangelische zijde ziet hij ‘het gevaar 
dat het kruis als een gepasseerd station wordt gezien.’ De wedergeboren mens dreigt 
dan ‘teveel op eigen benen te komen staan en zich te emanciperen van zijn nederige 
status als bedelaar aan de troon van Gods genade.’ Richting reformatorische zijde 
wil Hoek de vraag stellen of ‘voldoende recht wordt gedaan aan de kracht van Pasen 
en de nieuwe werkelijkheid van het leven door de Geest.’ Naar zijn gedachte kan 
een ‘heilshistorische benadering’ verder brengen. Daarin staan ‘Goede Vrijdag en 
Pasen en daarachter Pinksteren en Parousie op de ene lijn van Gods voortgaande 
heilshandelen.’
Inzake de toekomstverwachting zijn bijbelgetrouwe christenen ‘meer dan vroeger’ 
met elkaar in gesprek, zo constateert Hoek.297 Een ‘groeiende eensgezindheid’ 
ziet de hoogleraar bijvoorbeeld rond de ‘heel bijzondere plek’ van het ‘oude ver-
bondsvolk ‘Israël’.’ Op dat punt hebben reformatorischen ‘veel’ van evangelischen 
geleerd. In het voortgaande gesprek over de christelijke toekomstverwachting is het 
volgens hem van belang om de breedte van dit onderwerp in het oog te houden. 
‘Wij mogen niet spiritualiserend te kort doen aan wat ons in de Schriften beloofd 
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is aangaande het eschaton als vernieuwing van heel de kosmos.’ Dit besef doet naar 
zijn overtuiging ‘met beide benen op de grond staan in onze verantwoordelijkheid 
voor het hier en nu, in politiek, economie, ecologie enzovoorts.’

De onderwerpen uit het betoog van Hoek keren terug in het boek Gereformeerden 
en evangelischen dat Hoek samen met de evangelische theoloog W.J. Ouweneel 
schreef.298 De auteurs willen met het boek een ‘eerlijk gesprek voeren waarin onder-
linge verschillen helder worden gemarkeerd – maar dan wél vanuit de wederkerige 
aanvaarding van elkaar als broeders in Christus.’299

In een inleidend hoofdstuk zetten de theologen hun gemeenschappelijke over-
tuiging uiteen en benoemen ze de punten waarin ze van mening verschillen.300 
Daarbij horen ook ‘nuanceverschillen’ in het denken over de verhouding tussen 
rechtvaardiging en heiliging en over bepaalde charismatische uitingen van de Geest.
In een interview met het EO-programmablad Visie kregen de gesprekspartners 
de vraag voorgelegd in hoeverre ze ‘echt een boegbeeld’ zijn van de stroming die 
zij in het boek vertegenwoordigen.301 Volgens Ouweneel zou er een totaal ander 
boekje ontstaan als een ‘zuivere arminiaan’ in gesprek was gegaan met ‘iemand uit 
de Gereformeerde Gemeenten.’ ‘Dan krijg je twee schepen die elkaar passeren in 
de nacht’, reageerde Hoek.
Volgens Hoek is er sprake van een ‘hardnekkig misverstand’, wanneer de gerefor-
meerde geloofsbeleving als het ‘armezondaargeloof’ wordt getypeerd in tegenstel-
ling tot een ‘geheiligd overwinningsleven.’302 Van gereformeerde zijde is op ‘veel 
vormen van evangelische spiritualiteit’ kritiek, aldus Hoek. ‘Is daar de rechtvaardi-
ging niet te veel een doorgangsstadium in een groeiproces? Kent de evangelische 
beweging de blijvende beleving van het simul justus ac peccator, tegelijkertijd 
rechtvaardige en zondaar?’303

In de discussie over kerk en ambt wordt Hoek ‘minder tot tegenspraak geprikkeld’, 
zo geeft hij aan.304 Hij stemt met Ouweneel in dat ‘een kerkstructuur optimaal de 
mondigheid en de talenten en bedieningen van de individuele gemeenteleden’ 
dient te waarborgen.305

4.4.3.2. W. Verboom
In 2007 leverde W. Verboom een bijdrage aan een themanummer over evangelica-
lisering van het tijdschrift Praktische theologie onder de titel ‘Evangelicalisering in de 
gevestigde kerken.’ De bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond aan 
de Universiteit Leiden werd gevraagd een kritische analyse te geven van de evan-
gelicale ecclesiologie en soteriologie.306 Volgens hem is er in evangelische kringen 
weinig theologische bezinning op de kerk. Aandacht is er vooral voor de taken van 
de kerk. ‘Het functionele, pragmatische domineert hier over het principiële.’307

Onhelder noemt de hervormde theoloog de houding van de kerk ten opzichte 
van de hedendaagse cultuur.308 Aan de ene zijde distantiëren evangelicalen zich 
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van wereldse normen op het gebied van de ethiek, terwijl ze aan de andere zijde 
‘te weinig kritisch inspelen op de postmoderne ervaringscultuur.’ Verboom noemt 
het voorbeeld van kerkdiensten die ‘prikkelend’ moeten zijn en de marktgerichte 
wijze waarop gemeenteopbouw plaatsvindt.309

In de leer van de verlossing vindt Verboom het ‘heel positief’ dat evangelicalen 
‘een grote nadruk leggen op de persoonlijke geloofsrelatie met Jezus Christus.’310 
Daarbij vraagt hij zich wel af of de schaal niet ‘te veel doorslaat naar de kant van de 
daad van de mens.’ Dit kan ‘wettische trekken krijgen. Mensen moeten dan zoveel.’ 
Bovendien kan bij een zo sterk accent op de keus van de mens het ‘arminianisme 
zomaar de overhand krijgen.’311

Evangelicalen grijpen naar zijn gedachte ook ‘te zeer vooruit op het toekomstige 
koninkrijk van God’ wanneer ze de ‘blijvende gebrokenheid van het leven’ onvol-
doende erkennen.312 De gelijktijdigheid van het zondaar zijn en rechtvaardig zijn, 
zoals Luther deze beleed, wordt dan vervangen door het ‘verschil in ervaring in 
het ‘eertijds’ en het ‘nu’.’ Voor de bekering was ik een zondaar, nu niet meer, want 
ik ben gered, zo heet het dan.
De positief te waarderen aandacht voor geloofservaring heeft in zijn ogen wel een 
keerzijde.313 Het kan aftrekken van Gods beloften naar de eigen ervaringen. Een 
‘religieuze beleving’ is dan het bewijs dat men deelt in het heil van God.
Aan het slot van zijn bijdrage vraagt Verboom zich af of er in het evangelicale 
concept van een ‘keuzekerk’ plaats is voor het lijden aan de kerk.314 Vanuit de ver-
bondsgedachte is er de roeping om trouw te zijn aan de kerk, ook al is deze ziek.

4.4.3.3. C.A. van der Sluijs
Uitgesproken kritisch richting zowel de kerk als de evangelische beweging toonde de 
predikant C.A. van der Sluijs zich in zijn boeken Gereformeerden zonder God, Prediking 
in de crisis, Marginaal of gereformeerd en Het huis van mijn Vader.315

Een uitzondering is een interview met Koers uit 1988.316 Daarin noemde de predikant 
de Engelse opwekkingsprediker C.H. Spurgeon nog een brug tussen reformatori-
schen en evangelischen. Een jaar eerder was Van der Sluijs, zo vertelde hij, ‘diep 
ontroerd’ toen hij op de radio een verslag van de EO-Jongerendag hoorde. Hij 
was ervan overtuigd dat de Heilige Geest daar werkte, ‘en dat daar misschien meer 
gebeurde dan ’s zondags in onze kerken.’
Deze welwillende houding maakte met name in de nieuwe eeuw plaats voor scherpe 
kritiek richting de evangelische beweging en ook de EO. Hij ziet dan de omroep als 
de ‘grote katalysator’ van de evangelischen in Nederland.317 Met name de jeugd wordt 
‘vooral via de EO’ door het evangelische denken ‘geïnfecteerd’, zo vindt de predikant.
Volgens de hervormde predikant heeft de gereformeerde gezindte ‘nauwelijks een 
bijbels verantwoord weerwoord’ tegen de evangelischen.318 Dat komt door de ‘gees-
telijke leegte’, waar ‘evangelischen dankbaar op in springen.’ Dat de jeugd vatbaar 
is voor de evangelische geloofsbeleving komt ‘omdat de prediking vaak niet meer 
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de bediening der verzoening is, maar een voorspelbaar gebeuren.’319

Zijn kritiek op het arminianisme dat Van der Sluijs in de evangelische beweging 
signaleert, herhaalt hij keer op keer. Vooral de nadruk op de keuze die de mens 
voor Jezus moet maken zit hem dwars. Volgens de predikant zijn geloof en bekering 
‘te existentieel’ dan dat deze ‘gereduceerd zouden kunnen en mogen worden tot 
‘beslissingen’‘.320 Dan wordt God bovendien afhankelijk gemaakt van de beslissing 
van de mens en de doodsstaat van de mens geloochend. Van der Sluijs ziet de 
‘menselijke medewerking inzake het heil’ als een punt waartoe ‘iedere dwaalleer 
in de kerkgeschiedenis’ te herleiden is.
Niet alleen voor de geloofsbeleving van personen, maar ook voor het kerk-zijn 
ziet Van der Sluijs de evangelische beweging meer als een bedreiging dan als een 
aanwinst. In een interview met het EO-programmablad Visie stelde hij dat het 
kerk-zijn van vandaag de dag ‘behoorlijk ondergraven wordt door de evangelische 
beweging.’321

Van der Sluijs erkent dat de evangelischen de rechtvaardiging belijden, maar ze 
doen dat ‘ondiep, mensvormig in plaats van dat theologisch vanuit de Schrift een 
plaats te geven. Zij laten heel de rechtvaardiging opgaan in: ik geloof in Jezus, ik 
geloof dat ik nu verzoend ben en een kind van God en nu kan ik met de heiliging 
beginnen.’322

Concluderend stelt Van der Sluijs daarom dat hij niet gelooft iets van de evangeli-
schen te kunnen leren. Liever wil hij samen met de evangelischen opnieuw in de 
leer gaan bij de Reformatie. Wat hem betreft betekent dat een ‘hernieuwde Refor-
matie voor gereformeerden en evangelischen’, ofwel een ‘hernieuwde eigentijdse 
vruchtbare synthese tussen Luther en Calvijn.’323

Van der Sluijs ziet de evangelische beweging zelfs als een ‘parasiet op een verstoord 
gereformeerd belijden.’ Volgens hem leeft ze van wat in een ‘verrationaliseerd 
gereformeerd belijden op sterven na dood is.’324

De hervormd-gereformeerde H.J. Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, 
haakte op deze opmerking in en schreef het met Van der Sluijs eens te zijn dat 
de evangelischen een ‘correctie zijn op een verstoord gereformeerd belijden.’325 
Deze opmerking kwam hem op een scherpe reactie van de hervormde predikant 
te staan.326 Van der Sluijs bedoelde namelijk niet de evangelische beweging als een 
correctie, zo schrijft hij, maar als een parasiet. Daarmee bedoelde hij precies het 
tegenovergestelde als wat Maat opmerkte. Het gaat bij de evangelische beweging 
in zijn ogen om een ‘bloedzuiger die nog aan leven probeert weg te halen bij wat 
op sterven na dood is.’

4.4.3.4. W. van Vlastuin
Zowel over de evangelische beweging als de charismatische vernieuwing publiceerde 
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de predikant W. van Vlastuin met een zekere regelmaat.327 In een bijdrage aan een 
congres in mei 1997 vroeg hij zich af of de Engelse stroming van het puritanisme de 
tegenstelling tussen reformatorisch en evangelisch overstijgt.328 Volgens Van Vlastuin 
ontleent de evangelische beweging aan het puritanisme onder meer de aandacht 
voor het persoonlijk geloof. ‘Bij de evangelische beweging is bekering echter vaak 
versimpeld ten opzichte van het puritanisme. Het feit van de eenmalige bekering 
krijgt meer nadruk dan de vorm en de inhoud ervan.’329

Evangelischen ontlenen aan de puriteinen ook de ‘verzelfstandiging van de heili-
ging’, al vindt Van Vlastuin dat evangelischen daarin nog verder gaan.330 Kenmer-
kend voor gereformeerde vroomheid is juist dat er een ‘kruis staat door het geloof 
en door de geloofservaring. De Geest geeft niet alleen genot, maar zucht ook.’ 
In hun gemeenschappelijke klemtoon op de verantwoordelijkheid van de mens, 
overschrijden evangelischen ‘niet zelden de grens van het arminianisme’, aldus 
Van Vlastuin.
Als oorzaak van de invloed van de evangelische beweging op het gereformeerde 
leven noemt de predikant een ‘steeds oppervlakkiger verworteling van de gerefor-
meerde gezindte in de Reformatie en het puritanisme.’331

De ‘grootste kloof’ tussen reformatorischen en evangelischen is volgens hem de visie 
op Romeinen 7, het hoofdstuk waarin Paulus onder meer schrijft dat hij verkocht 
is onder de zonde. Zonder de reformatorische visie op Romeinen 7 is volgens Van 
Vlastuin het ‘Godsbeeld te mooi, het kerkbegrip te optimistisch, de cultuurvisie te 
oppervlakkig en de spiritualiteit te emotioneel.’
Voor de George Whitefieldstichting plaatste Van Vlastuin kritische kanttekeningen 
bij de wat hij noemt ‘populaire slogan’ dat zalig worden 100% Gods werk is en 100% 
mensenwerk.332 Met deze uitdrukking wordt volgens hem een poging gedaan om 
het verschil tussen arminianisme en de gereformeerde theologie te overstijgen. 
Echter, zo vindt Van Vlastuin, ‘zo wordt de breuk op het lichtste geheeld. Er is bij 
de puriteinen geen sprake van reciprociteit, maar van absolute prioriteit van Gods 
genade. God trekt en wij lopen Hem na.’ Deze volgorde is ‘niet om te draaien.’
Tijdens een studiedag van Driestar Hogeschool gaf Van Vlastuin een ‘doorkijkje’ 
in de toekomstverwachting in de evangelische beweging.333 Daaruit trekt hij de 
conclusie dat de ‘onmatige aandacht voor de toekomstprogramma’s’ die er binnen 
evangelische kringen soms is, afleidt van het centrum van de Schrift, namelijk Chris-
tus en Zijn voltooide werk.334 Tegelijkertijd houden evangelischen een spiegel voor 
‘in het leven bij de spoedige wederkomst.’335 Deze evangelische betrokkenheid op 
de wederkomst hangt samen met een betrokkenheid op de zending. Ook dit is een 
spiegel. ‘Geloven we werkelijk dat we zonder Christus voor eeuwig verloren zijn?’

Tijdens de synodale vergadering van de Hersteld Hervormde Kerk in november 
2015 hield Van Vlastuin, inmiddels hoogleraar aan de Vrije Universiteit, een lezing 
over het dopen van jonge kinderen.336 Aanleiding hiervoor was de vraag hoe om 
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te gaan met gemeenteleden die de kinderdoop verwerpen en met leden die zich 
laten overdopen. De synode besloot om op een later tijdstip een handreiking voor 
kerkenraden op te stellen.
Volgens Van Vlastuin betekent het loslaten van de doop van kinderen ‘veelal het 
loslaten van de calvinistische genadeleer.’337 De hoogleraar ziet de ‘aandacht voor 
de persoonlijke ervaring van de enkele mens’ als achterliggende gedachte ach-
ter het baptisme. In het bevindelijk christendom is eveneens veel aandacht voor 
de ‘persoonlijke toe-eigening en het persoonlijk geloof.’ Daar komt ‘angst voor 
verbondsautomatisme’ bij, die soms zo doorslaat dat het verbond ‘helemaal niet 
meer functioneert in ons denken.’ Van Vlastuin vindt het daarom ‘geen wonder’ 
dat bevindelijke christenen ‘baptistisch denken en daar het dopen van kinderen 
aan vast plakken, zodat er in de prediking en de opvoeding weinig van blijkt dat 
we Gods verbond serieus nemen.’
Wie het uitgangspunt neemt in de wedergeboren of gelovige mens, is ook ‘weerloos 
tegenover het baptisme’, vindt Van Vlastuin. Daarom wil hij het ‘uitgangspunt in 
theologie, prediking en beleving’ nemen in het ‘heil buiten ons in Christus zoals 
dat in het Woord tot ons komt.’
Volgens Van Vlastuin zijn vragen rond de kinderdoop meer aan de orde dan in 
verleden eeuwen.338 Toen lagen de scheidingen tussen de doperse beweging en 
de katholiek-gereformeerde traditie ook duidelijker, stelt hij. Die scheidingen zijn 
‘veel vloeiender’ geworden. Volgens de hoogleraar is in de gereformeerde traditie 
‘enorm veel dopers denken binnengesijpeld.’
Voor Van Vlastuin hoort de kinderdoop ‘tot het wezen van de kerk’ en is het dus niet 
een ‘aanhangsel in de gereformeerde belijdenis.’ In dit licht vindt hij het ‘volstrekt 
onaanvaardbaar’ als ambtsdragers de kinderdoop relativeren en loslaten. Daarbij 
vindt hij herdoop ingrijpender dan het nalaten van de doop van kinderen door hun 
ouders. Herdoop is niet ongedaan te maken en ‘raakt de zaligheid.’

4.4.4. Populair wetenschappelijke evaluaties
Naarmate de evangelische beweging zich duidelijker profileerde en meer invloed 
bleek te hebben op reformatorische christenen, werd ook de behoefte gevoeld 
om een balans op te maken over de verhouding evangelisch en reformatorisch. 
Dit gebeurde niet alleen in de vorm van inhoudelijke toerusting maar ook door 
populair wetenschappelijke analyses. In deze paragraaf staan we stil bij twee van 
deze, uit hervormd-gereformeerde kring.

4.4.4.1. H. van den Belt
H. van den Belt, in die tijd hervormd predikant te Oud-Alblas, stelde in 1999 tijdens 
een studiedag aan Driestar Hogeschool, dat er een ‘nieuwe spiritualiteit en een 
nieuwe theologie’ ontstaat vanuit de verbinding tussen de reformatorische traditie 
en de evangelische beweging.339 In deze nieuwe spiritualiteit wordt de ‘heldere 
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belijdenis van Gods soevereine genade’ volgens hem gerelativeerd. De zogeheten 
oecumene van het hart dreigt daarbij een ‘alibi te worden voor inhoudelijke non-
chalance. Het maakt niet meer uit wat je gelooft, als je maar gelooft.’ Een dergelijk 
relativisme ziet hij als een veel grotere bedreiging dan het arminianisme. ‘Daar zijn 
we genoeg tegen gewapend met onze belijdenis.’
Bijna tien jaar later evalueerde Van den Belt, inmiddels bijzonder universitair docent 
namens de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht, het evangelische 
gedachtegoed in een opiniebijdrage in het RD.340 Een dergelijke bespreking lijkt 
vaak, zo schrijft hij, op een vergelijkend warenonderzoek, waarvan de uitkomst bij 
voorbaat vast staat: reformatorisch is beter. Zelf vindt hij het vruchtbaarder om de 
vraag te stellen wat de evangelische beweging aantrekkelijk maakt.
‘Statische reformatorische vormen’ kunnen in zijn ogen ‘moeilijk concurreren’ 
met de ‘vlotte uitstraling’ van evangelischen die goed weten in te spelen op trends 
in de cultuur.
In reformatorische kring ziet Van den Belt een ‘gezond wantrouwen tegen ver-
nieuwing.’ Maar dit kan ook een ‘star trekje’ krijgen als cultureel gebonden zaken 
‘verabsoluteerd worden.’ Evangelische christenen vergeten anderzijds vaak dat 
het evangelie zich ook kritisch verhoudt tot de cultuur, vindt de hoogleraar. ‘De 
flexibiliteit mag handig zijn voor de communicatie, dat maakt ook vatbaar voor een 
ongezonde invloed van de tijdgeest.’ Die invloed ziet hij vooral lopen via de liturgie 
naar de geloofsbeleving en van de geloofsbeleving naar de geloofsleer.

Tijdens een studiedag over evangelisch en reformatorisch van Driestar Hogeschool, 
gehouden op 30 september 2009, zette Van den Belt zijn gedachten nader uiteen.341 
Hij vindt het ‘veelzeggend’ als een toenemende evangelische wereldgelijkvormigheid 
samengaat met een toenemende aantrekkelijkheid voor reformatorische christe-
nen.342 Wat is er dan aantrekkelijk, zo vraagt hij zich af, de evangelische traditie of 
het postmoderne levensgevoel. Volgens hem heeft de ‘postmoderne nadruk op het 
individu en de emotie’ in de evangelische beweging ‘razendsnel ingang gevonden.’
Ook in de visie op de kerk is de evangelische beweging aantrekkelijk voor reforma-
torischen.343 Iedereen kan zijn gaven ontplooien en wordt geaccepteerd zoals hij is. 
‘Reformatorische christenen zien de kerk als een planting van God, evangelische 
christenen zetten zich in voor kerkplanting. Wat is aantrekkelijker?’
De zo aantrekkelijke blijdschap in het evangelische geloofsleven stoelt volgens 
Van den Belt op een positief mensbeeld.344 ‘Het is niet de blijdschap om de vrije 
genade, maar het is de blijdschap van de vrije wil, het enthousiasme van iemand 
die vol overgave aan een nieuwe taak begint.’ Dit hangt samen met het godsbeeld. 
Evangelischen kennen een God Die altijd voor je klaar staat, altijd bij je is en je 
draagt. ‘De Bijbel leert echter dat God er niet in de eerste plaats voor ons is, maar 
dat wij er zijn voor Hem.’
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4.4.4.2. W.H. Dekker
In juni 2008 blikte de hervormd-gereformeerde godsdienstsocioloog W.H. Dekker 
in Wapenveld terug op de ‘tien jaar van ironie en milde spot’ in het blad over de 
evangelicale beweging in de kerk.345 ‘Voor een conferentie gebruikten wij zelfs het 
woord ‘evangelikaalslag’’, zo schrijft hij.346 Uit de bijdrage van Dekker blijkt dat hij 
deze houding achter zich heeft gelaten en een nieuwe balans wil opmaken.
Dekker constateert dat kerkenraden te maken hebben met evangelische thema’s 
die worden aangedragen door mensen die daar ‘‘opeens’ visie voor hebben gekre-
gen, doordat God hen dat op het hart gelegd heeft, of doordat zij Bijbellezend en 
biddend ermee bezig waren.’347 Volgens Dekker ‘blokkeert’ een deel van de tradi-
tionelen zoveel mogelijk de weg naar evangelicale vernieuwing uit angst voor een 
modernisering waardoor het geloof verloren wordt. Door evangelicalen wordt dit 
‘veelal ervaren als verstarring.’
Tegelijkertijd valt het Dekker op dat kerkenraden evangelisch ingestelde gemeen-
teleden niet graag zien vertrekken.348 Als gevolg daarvan krijgen ze ruimte ‘aan de 
rand van het traditionele kerkleven: op kringen, in het jeugdwerk, na de zegen, 
in lofprijzingen na de dienst.’ Op die manier groeit echter de kloof. Het betekent 
een ‘uitstel van conflicten.’
Dekker maakte als een ‘betrokken buitenstaander’ de omvorming van de Utrechtse 
hervormde wijkgemeente Nieuwe Kerk tot een ‘kweekvijver en experimenteerruimte 
voor evangelicaal georiënteerde (theologie)studenten’ mee.349 Aanvankelijk dacht 
hij dat het een ‘tijdelijke opleving’ zou betreffen. Inmiddels ziet hij het als een 
‘schoolvoorbeeld van geslaagde integratie van evangelicalisering die vruchtbaar is 
voor de kerk.’
Voor zichzelf heeft Dekker op een aantal punten lering getrokken uit de evangeli-
sche beweging.350 ‘Evangelicalen stimuleren om tot God te gaan, je toe te wijden, 
het hart te openen en ontvankelijk te worden.’ Van de evangelicale liturgie leerde 
hij ‘God te loven, blij te zijn met mijn God, stil te staan voor Hem.’
Een aantal jaren eerder uitte Dekker al zijn uitzien dat de gereformeerde en de 
evangelische traditie elkaar zouden bevruchten. In een interview met Koers sprak 
hij over het ‘wervende’ van de evangelischen gecombineerd met de ‘trouw en de 
ernst’ van de gereformeerde traditie.351

4.4.5. Bezinning rond de liturgie
Evangelische liederen, met name opwekkingsliederen, vonden weerklank in 
hervormd-gereformeerde kring. J. Maasland noemt als voorbeeld een ‘grote 
hervormd-gereformeerde gemeente waar in het vergaderseizoen maandelijkse 
sing-inns worden gehouden en waarin een uur lang alleen uit ‘Opwekking’ wordt 
gezongen.’352 Tijdens de eredienst bleek er echter geen ruimte voor te zijn, hoewel 
dat in een aantal plaatsen ging veranderen, zo zagen we eerder.353 De uitgave van 
de liederenbundel Op Toonhoogte door de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 177



(HGJB) lijkt dit proces te hebben gestimuleerd. Redacteuren van de bundel waren 
HGJB-medewerkers H.J. Maat en Diane Palm. Redacteur D. Schinkelshoek van 
het ND stelt dat de bundel ‘stevig heeft bijgedragen aan de acceptatie van andere 
liederen’ binnen de Gereformeerde Bond.354 Via de bundel deden ook verschil-
lende opwekkingsliederen hun intrede in de hervormd-gereformeerde eredienst.

Maat, inmiddels directeur van het Evangelisch Werkverband, sprak in juni 2015 
de verwachting uit dat ook in de hervormd-gereformeerde eredienst het geestelijk 
lied zal worden ingevoerd. ‘Dat is een kwestie van tijd, al doen ze alsof het een 
theologische kwestie is.’355 Evangelische liederen zorgen er volgens hem voor dat 
mensen ‘ervaren dat God er is, ze leiden het hart naar boven.’ Het lied speelt in 
een ‘nieuwe reformatie’ dan ook een belangrijke rol.
Als liedschrijver van de gospelband Sela wilde Maat voor een ‘goed doordacht 
Nederlandstalig opwekkingslied’ zorgen, dat acceptabel is voor de gereformeerde 
gezindte. In een interview met het RD sprak hij zijn ‘hoop’ uit dat de liederen van 
de band ook tijdens de kerkdiensten zouden worden gezongen.356 ‘In bijvoorbeeld 
Gereformeerde Bondskring gebeurt al van alles’, zo merkte hij op.
De EW-directeur was ook de motor achter de liedbundel Hemelhoog, die in juni 2015 
verscheen als opvolger van de Evangelische Liedbundel uit 1999.357 In een interview 
met het RD zei Maat dat de bundel bedoeld is om een kruisbestuiving tussen de 
protestantse en de evangelicale traditie te bewerken.358 De ondertitel van de uitgave 
– Protestantse evangelische liedbundel – klinkt als een programma. Hij vindt dat een 
dergelijke kruisbestuiving ook past ‘bij de ontwikkelingen van vandaag.’359 ‘De kerk 
confessionaliseert en evangelicaliseert’, zo stelde Maat in het ND.360

Een jaar later verscheen opnieuw een liedbundel. Het verschil is dat deze uitgave, 
verschenen onder de titel Weerklank, een selectie liederen wil bieden ‘die Gods 
Woord naspreken, aansluiten bij de gereformeerde belijdenis en kerkmuzikaal 
passen binnen de gereformeerde liturgie.’ Ze zijn dus ook bedoeld voor de ere-
dienst in hervormd-gereformeerde gemeenten, waar vanouds de psalmen worden 
gezongen. De hervormd-gereformeerde predikant A. Schroten was voorzitter van de 
redactie van de bundel. Tot de redactie behoorde ook de hervormd-gereformeerde 
predikanten A. Baas, W.J. Dekker, E.K. Foppen, P. Nobel, J.A.W. Verhoeven, tweede 
voorzitter van de Gereformeerde Bond, en A. Visser.
In de verantwoording schrijft de reactie dat het een ‘legitiem verlangen’ is om 
‘ook het nieuwtestamentische heil te bezingen.’361 De redacteuren constateren in 
‘veel gemeenten’ een ‘tweeledige zangpraktijk, waarbij men zich op zondag tot de 
psalmen beperkte en doordeweeks allerlei vrije liederen zong.’ Daarnaast ontstond 
er ‘binnen veel gemeenten van het gereformeerd belijden’ een ‘verlangen om de 
principiële ruimte voor het zingen van gezangen ook daadwerkelijk te aanvaarden.’ 
Kerkenraden gingen hiermee echter verschillend om, waardoor de ‘eenheid in het 
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zingen’ verloren ging. De redactie van Weerklank wilde met de verzameling liederen 
deze eenheid juist bevorderen. De bundel bevat naast het complete psalmboek een 
groot aantal liederen, waaronder bekende opwekkingsliederen. Ook uit andere 
evangelische zangbundels werd geput, zoals de Evangelische Liedbundel, de Liederen 
voor de Gemeentezang van de Unie van Baptistengemeenten, de bundel liederen van 
de organisatie Youth for Christ en de liederen van de evangelische zanger Rikkert 
Zuiderveld.
In een interview hield een redacteur van het RD redactievoorzitter Schroten enkele 
voorbeelden van opwekkingsliederen uit de bundel voor.362 ‘Hier en daar naderen 
we de grenzen van de gemeentezang’, erkende Schroten. Hij motiveerde de keuze 
vanuit het verlangen om met de bundel het geheel van de gemeenten te dienen. ‘In 
veel Gereformeerde Bondsgemeenten zie je een driestromenland: een groep met 
een bevindelijke geloofsbeleving, een groep met een evangelische geloofsbeleving 
en een groep die zich meer oriënteert op de liturgie van het midden van de kerk.’ 
Deze breedte komt ook in Weerklank tot uiting, aldus Schroten.
Naar aanleiding van de uitgave van Weerklank gaf de redactie van De Waarheidsvriend 
een themanummer over de liturgie uit.363 In een redactionele bijdrage wijst Vergunst 
op de opdracht ‘om de psalmen niet kwijt te raken.’ Dit gevaar is volgens hem ‘reëel’ 
als een gemeente ruimte geeft aan vrije liederen.364

Voorzitter van de Gereformeerde Bond A.J. Mensink wijst op een ‘toenemende 
vervreemding’ in hervormd-gereformeerde kring van de psalmen.365 Daar heeft de 
predikant vragen bij. ‘Als wij grote delen van de psalmen ongezongen laten, wat 
doet dat met ons geloof? Groeit het dan niet scheef?’
Uit de ‘ruime bekendheid’ die de Gereformeerde Bond aan de liedbundel gaf, 
leidde de emeritus predikant P.H. van Harten af dat men ‘er zich achter gesteld’ 
heeft.366 Dat deed hem een brochure schrijven om de ‘eenzijdige informatie’ rond 
Weerklank te doorbreken. Van de brochure werden er ‘honderden verspreid’, zo 
meldde hij een jaar na verschijning van de liedbundel.367

Volgens Van Harten is het standpunt van het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond in de loop der jaren ‘genuanceerder’ geworden, dat wil zeggen dat het in de 
gemeentezang meer ruimte is gaan zien voor andere liederen dan de psalmen.368 
Daarnaast constateert hij dat er een ‘andere wind door vele hervormd-gereformeerde 
gemeenten’ is gaan waaien. Allerlei liedbundels deden hun intrede, terwijl ‘bij vele 
jongeren’ de opwekkingsliederen ingang vonden.
De verschuivingen in de liedcultuur zijn ‘ook merkbaar in de prediking’, zo stelt 
Van Harten.369 Hij wijst op een ‘sterkere nadruk op het verbond’ en juist minder 
accent op de ‘oproep tot bekering en de noodzaak van de persoonlijke wederge-
boorte.’ Daarom vindt hij het ‘niet verwonderlijk’ dat in zo’n klimaat een bundel 
als Weerklank verscheen.
Een van zijn kritiekpunten bij de bundel is de ‘veralgemenisering van het heil’ in 
verschillende liederen in Weerklank.370 Toen de predikant in november 2016 vernam 
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dat de liedbundel herdrukt was, schreef hij een ingezonden brief naar het RD.371 Tal 
van liederen die door Weerklank op de lippen van gemeenteleden worden gelegd 
betekenen volgens hem een ‘afzwakking, zo niet een misvorming’ van het bijbelse 
getuigenis.
De liedbundel bleek in een behoefte te voorzien. Een jaar na verschijning hadden 
ruim veertig hervormd-gereformeerde gemeenten gemeld dat ze tijdens de eredienst 
gebruik maken van Weerklank. Initiatiefnemer Schroten hield dit bij op de website 
van de bundel.372 Dat aantal betekent dat een kleine tien procent van alle hervormd-
gereformeerde gemeenten de bundel ging gebruiken. Volgens Schroten leidde de 
uitgave van Weerklank in plaatselijke gemeenten nergens tot een ‘gezangenstrijd.’373 
Ook de ‘publieke weerstand’ tegen de bundel was volgens hem ‘erg klein.’ Algemeen 
secretaris P.J. Vergunst bevestigde in het RD de indruk van Schroten. Volgens hem 
werd de bundel in veel gemeenten ‘vrij geruisloos’ ingevoerd.374

De vragen om vernieuwing van de liturgie sloten aan bij de Open Brief uit 1990. 
Blijkbaar is het een onderwerp dat onder hervormd-gereformeerden leeft en steeds 
intenser werd beleefd.
‘Nu evangelisch gedachtegoed hervormd-gereformeerde gemeenten binnenkomt, 
dienen kerkenraden in onze tijd helder voor ogen te hebben wat een kerklied is’, 
aldus P.J. Vergunst.375 De algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond schreef 
dit in de jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Bond. Hij benoemt daarin de ‘zorg over de versimpeling van het evangelie in heel 
veel wat zich als evangelisch lied aandient.’ Voor de Gereformeerde Bond dient de 
belijdenis van de Reformatie als een ‘toetssteen inzake het zingen van de gemeente.’
Volgens de emeritus predikant G.J. van Steeg zijn het ‘niet de minste jongeren’ 
die aan hun kerkenraad vragen om evangelische liederen in de eredienst te laten 
zingen, omdat ze er in een evangelische gemeente kennis mee hebben gemaakt.376 
Zulke liederen ‘passen helemaal bij hun leefwereld.’ Elke gemeente krijgt vroeg of 
laat met dergelijke vragen te maken, zo is zijn overtuiging, ‘want de opwaartse druk 
van jongeren op de eredienst is groot.’ De theoloog A. Noordegraaf erkende op zijn 
beurt dat het voor gemeenten niet gemakkelijk is een goede weg te gaan ten opzichte 
van de evangelische beweging.377 ‘Met name op het punt van liturgie en kerklied 
spitst de ontmoeting met de evangelische spiritualiteit zich toe.’ Binnen sommige 
Gereformeerde Bondsgemeenten waant hij zich soms in twee werelden. ‘’s Morgens 
alleen psalmen in de oude berijming en ’s avonds een dienst met opwekking.’
Volgens hoofdbestuurslid G. van den Brink zijn er ‘nogal wat bezwaren’ tegen de 
bundel met opwekkingsliederen, en snijden die bezwaren ‘in aanzienlijke mate 
hout.’ Toch zijn er ‘principieel gezien geen bijbelse bezwaren tegen het zingen van 
andere liederen dan psalmen.’
Het is Van den Brink bekend dat ‘de laatste jaren verschillende hervormd-gere-
formeerde gemeenten ertoe zijn overgegaan, het in de vrijheid van de voorganger 
te laten’ om ook opwekkingsliederen te laten zingen. Volgens hem kan het ‘zelfs 

4. HERVORMD-GEREFORMEERDEN180 



van wijsheid getuigen wanneer men op deze wijze bepaalde groepen jongeren en 
ouderen voor de kerk kan behouden in plaats van hen om liturgische redenen te 
laten vertrekken naar evangelische gemeenten.’378

Kritischer is de predikant A. Baas die constateert dat vanuit de evangelische 
beweging ‘heel wat liederen de kerken zijn binnengestroomd.’379 Hij wil niet alle 
liederen afschrijven, maar vindt vele ervan toch ‘evangelie-kaal.’ Baas legt uit wat 
hij daarmee bedoelt: ‘De weergave van de breedte en de diepte en hoogte van het 
geloofsleven zoals in de psalmen zo duidelijk aanwezig, wordt pijnlijk gemist.’ Ook 
vindt hij dat de ‘overheersende thematiek van lofprijzing en aanbidding’ tot een 
‘enorme versmalling’ in het geloofsleven leidt.
Vanuit zijn ambtelijke praktijk in de hervormde gemeente van Veenendaal weet de 
predikant P.J. Teeuw dat de acht wijkgemeenten in de loop van de tijd een ‘eigen 
geestelijke ligging en identiteit’ hebben ontwikkeld. Vanuit pragmatisch oogpunt 
heeft dit voordelen. Spanningen worden zo minder. Als schaduwzijde noemt hij dat 
de eenheid van de gemeenten onder druk komt te staan. Ook is er volgens hem 
de ‘spannende vraag’ of er een verband is tussen de inhoud van de prediking en 
de liturgie.380

4.4.6. H.J. Maat
‘De toekomst van de kerk ligt in vernieuwde orthodoxie die haar inspiratie vindt 
in de evangelische en pentecostale beweging wereldwijd.’ Deze tweet postte de 
hervormd-gereformeerde H.J. Maat op 26 maart 2014 op Twitter.381 Daarmee vatte 
hij kernachtig zijn visie samen op de verhouding evangelisch en reformatorisch. In 
de vorige paragraaf zagen we al Maats visie op het evangelische lied. Nu letten we 
vooral op zijn visie op de betekenis van de evangelische beweging voor de kerken.
Maat werd in september 2011 directeur van het Evangelisch Werkverband (EW). 
Voor die tijd werkte hij gedurende veertien jaar voor de HGJB. Kerkelijk behoort 
Maat tot de hervormde gemeente van Putten, een ‘echte Gereformeerde Bondsge-
meente’, zo typeerde hij haar.382 Juist in de hervormd-gereformeerde stroming treft 
Maat veel mensen aan met een evangelische inslag. Hij rekent zichzelf daar ook toe.
In het interview met het RD noemt Maat zijn overstap van de HGJB naar het EW 
een signaal dat het Werkverband een beweging is ‘die in alle delen van de kerk haar 
effect heeft.’ Socioloog T. van de Lagemaat, docent aan de Christelijke Hogeschool 
Ede, ziet de overstap van Maat als een signaal ‘hoe vloeiend’ de grens is tussen de 
flanken van de Gereformeerde Bond en de evangelische beweging.383

Ruim een maand na zijn start bij het EW was Maat te gast tijdens een studiemiddag 
van de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.384 Daar sprak hij 
hoop uit voor protestantisme ‘als ze het aandurft om in de mainstream evangelisch 
georiënteerd te zijn, zeker in de zin van vormen én als zij een aantal inhouden die 
zijn ondergesneeuwd, opnieuw een plaats geeft.’385

Volgens de EW-directeur wijst alles erop dat in de protestantse kerk ‘de beweging 
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gemaakt wordt naar een confessioneel-evangelische kerk. Die kerk zal een lage vorm 
kennen in de zin van haar institutioneel karakter en er zal een levendige uitwisseling 
zijn tussen allerlei vormen van kerk zijn.’ Zo’n proces zal de kerk ‘overkomen en we 
zullen het niet kunnen voorkomen, zelfs niet kunnen leiden, hooguit begeleiden.’

In een opiniebijdrage in het RD van 9 juni 2012 noemt Maat de ‘aloude tegenstelling’ 
reformatorisch versus evangelisch achterhaald.386 Jonge refo’s, zo stelt hij, denken 
niet meer aan een tegenstelling tussen evangelisch en reformatorisch, maar snakken 
naar de werkingen van het geloof. Hij ziet bij hen een ‘nieuwe herbronning, een 
nieuwe reformatie’ en stelt voor om nieuwe generaties de kerk te laten reformeren.
Twee weken later gaf Maat een dupliek op de reacties op zijn opinieartikel in het 
RD.387 Volgens hem zijn de ‘inhoudelijke tegenstellingen’ tussen reformatorisch en 
evangelisch ‘lang niet zo groot’ als wordt verondersteld. Het zijn niet theologen 
en christelijke leiders, maar ambtsdragers en predikanten die op deze tegenstel-
lingen wijzen. Het valt hem op dat ‘vele gewone gemeenteleden’ de tegenstelling 
evangelisch en reformatorisch ‘al lang’ overbruggen. ‘Zij voeden zich op allerlei 
plaatsen vanuit beide tradities.’
Een half jaar later noemde Maat tijdens de jaarlijkse theologenconferentie van 
het EW het proces van de evangelicalisering van gevestigde kerken een ‘feit, zeker 
onder jonge mensen.’388 Volgens hem is het daarom ‘tijd voor een omwenteling, 
die ingezet moet worden door de generatie van na 1980.’
Dat Maat over een omwenteling sprak, heeft ermee te maken dat hij niet tevreden 
is over de wisselwerking tussen protestants en evangelisch, zoals hij deze zich zag 
voltrekken. ‘Gemotiveerd vanuit het belang van jongeren en niet-christenen’ wor-
den ‘wat evangelische elementen geïncorporeerd in het bestaande’, zo valt hem 
op. Maar dat is nog niet de door hem gewenste kruisbestuiving. Maat zelf verlangt 
naar een kerk die ‘vol is van de heilige Geest en van zijn kracht.’ In zo’n kerk is 
er in elk geval een ‘herwaardering van het ambt aller gelovigen.’389 Dat betekent 
voor Maat een ‘laagkerkelijk model met een vernieuwde ambtsvisie.’ Hij verlang 
ook naar kerkdiensten met een ‘accent op onderlinge ontmoeting en gezamenlijk 
vieren met een stijlvolle en gevarieerde lofzang’ die aantrekkelijk zijn voor mensen 
die niet in een kerkelijke traditie zijn opgegroeid.
Niet alleen voor de evangelische beweging, maar ook voor de charismatische bele-
ving wil Maat open staan. Zelf begon hij ‘aan den lijve’ te ervaren hoe ‘verrassend 
Gods Geest werkt’, zo vertrouwde hij een verslaggever van de EO toe.390 Een meisje 
genas van een huidaandoening nadat hij haar de handen had opgelegd. Ook hoorde 
hij vanbinnen de stem van de Heilige Geest. Volgens Maat is in meer traditionele 
kringen het ‘bijbelse gegeven’ veel te lang verwaarloosd dat de overweldigende 
kracht van de Geest nog steeds beschikbaar is voor hen die geloven.
Zijn openheid voor de charismatische vernieuwing zorgde ervoor dat Maat hoofd-
spreker was tijdens de pinksterconferentie van stichting Opwekking van juni 2014.391 
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Daar vertelde hij dat hij tijdens een conferentie in Engeland een ‘heilige kus’ kreeg 
van een spreker, waardoor hij de kracht van Gods liefde door hem heen voelde 
gaan. ‘Ik heb op een bankje uren zitten lachen.’
Tijdens het jaarlijkse vernieuwingsfestival van het EW in mei 2016 riep Maat op om 
‘gewoon te doen wat de apostelen deden: het evangelie brengen, zieken genezen, 
de handen opleggen.’ Volgens hem kan het ‘niet zo zijn dat Jezus Heer is van de 
kerk, maar dat de Geest geen ruimte krijgt.’392

Het verslag van de bijeenkomsten in het ND riep een kritische reactie op van 
A. Verbree.393 Niet iedereen wordt opgeroepen het evangelie te brengen, zo stelde 
de gereformeerd vrijgemaakte predikant. ‘Om van een apostolische volmacht 
helemaal maar te zwijgen.’

4.4.7. Evaluatie
Onder hervormd-gereformeerden treffen we in de eenentwintigste eeuw een con-
stante worsteling aan rond de evangelische beweging. Het startpunt is niet zozeer een 
discussie over de leer, maar een verlangen vanuit de geloofsbeleving van hervormd-
gereformeerden. Daarbij valt op dat zij die hun geloof vertolkt weten in bijvoorbeeld 
de opwekkingsliederen zich weinig rekenschap geven of de geloofsleer in deze 
liederen overeenkomt met die in de eigen kring. Het zijn doorgaans verontruste 
opiniemakers die hier knelpunten zien. Het is voor hen vaak niet eenvoudig om 
hierover het gesprek te voeren, omdat een gesprek vanuit een leerstellige insteek 
enerzijds en een geloofs- en gevoelsmatige insteek anderzijds gemakkelijk vastloopt. 
Men voelt elkaar vaak niet goed aan, zodat het wederzijdse begrip ontbreekt. Dat 
maakt discussies over de liturgie vaak zo moeilijk.
Juist op het gebied van de liturgie is er in hervormd-gereformeerde kring veel in 
beweging. Opwekkingsliederen deden hun intrede en vonden steeds breder weer-
klank. Nieuwe liedbundels stimuleerden het zingen ervan. De persoon van Maat 
functioneert in dit opzicht als een katalysator. Hij heeft vooral de nieuwe genera-
ties op het oog, van wie hij hoge verwachtingen heeft. Deze generaties zullen, niet 
gehinderd door oude tegenstellingen tussen evangelisch en reformatorisch, de 
kern van de kerk vormen. Het lijkt er veel op dat Maat bijna uitsluitend oog heeft 
voor deze ene vorm van kerk-zijn.
De redactie van de liedbundel Weerklank stelt zich wat voorzichtiger op en wil met 
de liedbundel oog hebben voor de verschillende stromingen in de Gereformeerde 
Bond. Weerklank heeft als zodanig een pragmatisch karakter om de stromingen 
bijeen te houden. Tegelijkertijd stimuleert de bundel stappen in de richting van 
de acceptatie van gezangen in de eredienst.
De voorliefde voor opwekkingsliederen kan een signaal zijn dat geloofswaarheden 
die in de gereformeerde traditie een grote plaats hebben, onder druk staan. Van 
Harten ziet een verband tussen de verschijning van Weerklank en een veranderde 
prediking binnen hervormd-gereformeerde gemeenten.
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Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond had de handen vol om rond het 
thema van de evangelische beweging geestelijke leiding te geven aan de gemeen-
ten, voor zover deze zich lieten leiden. Daarbij bleef het bestuur met overtuiging 
aandacht vragen voor de gereformeerde traditie.
Hervormd-gereformeerde predikanten namen daarbij uiteenlopende posities in. 
Dat varieerde van openheid richting de evangelische beweging tot een afwerende 
houding. Het is niet zo eenvoudig om vast te stellen of de openheid het resultaat is 
van veranderingen in gemeenten, waar predikanten en kerkenraden schoorvoetend 
in meegingen, of dat predikanten min of meer voortrekkers waren in een open 
houding richting de evangelische beweging. Graafland was dat in elk geval wel. 
Tientallen jaren lang ventileerde hij zijn overtuiging dat de evangelische beweging 
een verrijking betekent voor de gereformeerde traditie. Het is nauwelijks denkbaar 
dat deze houding van Graafland niet stimulerend heeft gewerkt voor een aantal 
hervormd-gereformeerde predikanten.
De invloed op het grondvlak van de gemeenten nam naarmate de tijd vorderde 
gestaag toe. Dit kan behoorlijke spanningen geven die zich vaak toespitsen op de 
liturgie en het sacrament van de doop. Daarin komt de evangelische geloofsbeleving 
ook geprofileerd tot uiting. Bovendien loopt het invoeren van opwekkingsliederen 
veel meer in het oog dan wanneer een predikant in zijn preek een uitspraak doet 
die wat evangelisch getint is. Het niet laten dopen van een kind of de keuze voor 
overdoop zijn zaken die in het oog lopen, zeker als het om ambtsdragers gaat. In 
‘vele hervormd-gereformeerde gemeenten’ zijn de vragen rond kinderdoop en 
overdoop ‘springlevend’, schreef de latere voorzitter van de Gereformeerde Bond 
Mensink in 2009.394

Wanneer een gemeente bestaat uit meerdere wijken treedt er gemakkelijk een 
mechanisme in werking om spanningen beheersbaar te houden.395 Vernieuwingen 
worden in bepaalde wijken doorgevoerd, terwijl in andere wijken alles bij het oude 
wordt gehouden. Dit versterkt de tendens dat gemeenteleden een wijkgemeente 
kiezen die bij hen past. Het gevolg is ook dat evangelisch georiënteerde gemeentele-
den niet meer hoeven te vertrekken, maar binnen een veranderende wijkgemeente 
kunnen werken aan hun idealen. Dit zorgt voor een lager vertrekcijfer en een hogere 
veranderingsgraad van een gemeente. Her en der ontstaan zo gemeenten met een 
mix van gereformeerde en evangelische elementen. Dit proces zet tegelijkertijd 
een rem op het onderlinge gesprek om samen een koers te zoeken die wordt ver-
antwoord vanuit de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.

Algemeen wordt erkend dat de evangelische beweging de Geformeerde Bond 
diep raakt. De lange reeks artikelen in De Waarheidsvriend uit 2008 laat zien dat de 
invloed vanuit evangelische kringen na aan het hart ligt. De studiedag ‘Hervormd 
én evangelisch’ in het najaar van 2012 werd gevolgd door een themanummer van 
De Waarheidsvriend, waarvan de oplage werd verhoogd van ruim tien- naar acht-
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entwintigduizend. ‘Dankzij contacten met vele kerkenraden’ kwam het tot zo’n 
hoge oplage.396 Naar aanleiding van het themanummer hield Mensink op diverse 
plaatsen in het land een lezing over het onderwerp van de studiedag.397 Tijdens 
de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond kwam het hoofdbestuur opnieuw 
op het themanummer terug. Op de agenda voor de vergadering stond het punt 
‘Gesprek met onze leden over ‘hervormd én evangelisch’.’398 Het laat zien dat er 
dringend behoefte bestond aan extra toerusting over de evangelische beweging.
In het themanummer valt op dat algemeen secretaris Vergunst ervoor kiest om de 
gemeenten en kerkenraden vooral toe te rusten hoe om te gaan met evangelisch 
georiënteerde leden. Dit weerspiegelt de overtuiging dat evangelische invloeden 
kennelijk niet te stuiten en onomkeerbaar zijn. Binnen zo’n situatie wordt de nei-
ging sterker om elkaar vooral vast te houden en ruimte te geven.
Het themanummer biedt handreikingen om in gesprek te gaan rond evangelische 
invloeden in de gemeente. Tegelijkertijd valt op dat die handreikingen niet heel 
concreet zijn.399 Dit kan van voorzichtigheid getuigen, maar ook een teken van 
verlegenheid zijn.
Dit laatste blijkt uit de houding ten opzichte van de doop. Over het algemeen 
geven hervormd-gereformeerde predikanten geen ruimte voor het opdragen van 
kinderen als alternatief voor de kinderdoop. Tegelijkertijd is de overdoop voor hen 
niet een zodanig breekpunt, dat een lid zijn kerkelijke rechten verliest en dus niet 
kan deelnemen aan het avondmaal. Mensink noemt overdoop eerder een dwaling 
dan een zonde. Het lijkt erop dat dit de positie is die het hoofdbestuur van de 
Gereformeerde Bond wil innemen. De vraag daarbij is wie bepaalt wat een dwaling 
is die node wordt geduld en wat een zonde die noodzakelijk wordt bestraft. Maakt 
iedereen hierin een eigen keuze? Weerspiegelt dit de verlegenheid met dergelijke 
situaties die vrij regelmatig in hervormd-gereformeerde kring voorkomen?
Ondertussen gaat de hervormd-gereformeerde hoogleraar Hoek een stap verder. 
Wat hem betreft kan een kerkenraad ruimte bieden voor het opdragen van kinde-
ren, om een breuk te voorkomen met gemeenteleden die een andere visie hebben 
op de doop.400 De geloofsbelijdenis van Nicea, zo betoogt Hoek, doet ook geen 
uitspraak over kinder- of volwassendoop. Na een kritische reactie van de christelijke 
gereformeerde emeritus hoogleraar J.W. Maris401 legde Hoek uit dat het ‘allerminst’ 
zijn bedoeling is om kinderdoop en het opdragen van kinderen als ‘gelijkwaardige 
opties’ naast elkaar te zetten.402 Tegelijkertijd wil hij in een gemeente die ‘onom-
wonden en ondubbelzinnig voor de kinderdoop is’ ook ruimte laten aan leden die 
‘op dit ene punt anders denken.’ Dit om ‘nieuwe breuken te voorkomen.’
In het licht van de eenheid van de kerk roept Hoek op tot dialoog, waarbij hij de 
punten van verschil tussen evangelisch en reformatorisch eerder relativeert dan 
aanscherpt. Met deze houding kon hij ook een gemeenschappelijke verklaring 
opstellen met de evangelische theoloog Ouweneel. Daarin valt op dat de gespreks-
partners de verschillen vooral zagen in de uitwerking van een aantal leerstukken 
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en niet zozeer in de centrale waarheden van de Bijbel zelf. Ook valt op dat som-
mige discussiepunten tussen evangelischen en reformatorischen niet duidelijk aan 
de orde komen. Gezamenlijk belijden Ouweneel en Hoek bijvoorbeeld dat ‘Jezus 
de enige Verlosser is, die op het kruis voor alle mensen gestorven is en de zonden 
‘gedragen’ (verzoend, uitgewist) heeft van allen die in Hem geloven.’403 Gezamenlijk 
belijden ze ook dat de mens een ‘eigen verantwoordelijkheid heeft in de bekering 
tot God en de aanvaarding van Jezus Christus als Heer en Heiland.’ Kwesties als de 
algemene verzoening en de vrije wil komen in dit verband niet aan de orde. Met Van 
den Brink, Hoek en Verboom had de Gereformeerde Bond in de eenentwintigste 
eeuw hoogleraren in dienst die zich, hoewel niet kritiekloos, openstelden voor de 
evangelische beweging. Door deze opstelling kregen aanstaande Gereformeerde 
Bondspredikanten een open houding mee voor de evangelische beweging. Ook 
hervormd-gereformeerde opiniemakers hebben zeker oog voor verschillen tussen 
evangelisch en gereformeerd. Met name rond de leer van het heil en de plaats van 
de mens en zijn keuzes daarin lopen de wegen uiteen. Voor Mensink ligt hier de 
‘grootste tegenstelling’ tussen hervormd en evangelisch. Kort en bondig formuleert 
hij: ‘Staat God centraal of de mens; ligt het heil verankerd in God of in de mens.’404

Ter afsluiting van deze paragraaf wijzen we op het proefschrift van de socioloog 
T. van de Lagemaat over individualisering in de Gereformeerde Bond. Hoewel het 
onderzoek zich niet uitdrukkelijk richtte op de evangelicalisering van gemeenten 
komt dit thema in de studie wel aan de orde.405 In het concluderende hoofdstuk 
beschrijft de docent aan de Christelijke Hogeschool Ede drie wegen die de Gerefor-
meerde Bond richting de toekomst zou kunnen inslaan. De derde route is die van 
een hergroepering, waarbij het meer vooruitstrevende deel van de Gereformeerde 
Bond ‘samen met confessionelen en mogelijk evangelischen’ zich samenvoegt tot 
een brede stroming in de Protestantse Kerk in Nederland.406

L. van der Waal, voormalig lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, 
schreef vervolgens een kritische recensie van het proefschrift in De Waarheidsvriend. 
Volgens hem heeft de evangelicalisering het ‘geestelijk klimaat in veel gemeenten 
beduidend veranderd.’407 Hij ziet deze verandering zowel in de geloofsbeleving 
van gemeenteleden als in de prediking. Daarin zijn de ‘oproep tot bekering en de 
mogelijkheid van verloren gaan naar de achtergrond verschoven. De geloofskeus 
staat centraal, gevolgd door een proces van geloofsgroei. Er is daardoor meer aan-
sluiting op de cultuur en een relativering van de waarheidsvraag.’
In het licht van de invloeden van individualisering en evangelicalisering vraagt Van 
der Waal zich af of ‘er in het huidige seculiere klimaat iets te winnen is met een 
beleid van aanpassingen, zoals Van de Lagemaat voorstelt.’ Naar zijn overtuiging is 
het niet de goede weg om aansluiting te zoeken bij de veranderingen in de samen-
leving. Het gaat hem veel meer om de vraag ‘hoe we in het geseculariseerde klimaat 
staande blijven. Hoe blijven we bewaard bij het geloof dat ons vanuit de traditie 
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vanuit de Reformatie en de Nadere Reformatie is overgeleverd?’
Deze overtuiging staat in verband met de visie van Van der Waal op de Gerefor-
meerde Kerken.408 Daar ging het naar zijn overtuiging mis ‘door de openheid naar 
de wereld, het relativeren van het gezag van Gods Woord en de vervreemding van de 
religie van de belijdenis.’ Hij ziet daarom weinig perspectief in de weg van ‘loslaten 
van eigen uitgangspunten en openheid naar de cultuur’, juist omdat ‘de invloed 
van de evangelicalisering en de zuigkracht van de moderne cultuur een rol spelen 
binnen gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond.’
Hoofdbestuurslid Van den Brink van de Gereformeerde Bond reageerde op zijn 
beurt kritisch richting Van der Waal, die naar zijn oordeel geen recht deed aan de 
intenties van de auteur.409 Volgens Van den Brink, die ook deel uitmaakte van de 
beoordelingscommissie van het proefschrift, wil Van de Lagemaat de route van de 
Gereformeerde Kerken zeker niet ‘herhalen.’ Ook hem is het te doen om staande 
te blijven in een geseculariseerde samenleving. Van den Brink voegt eraan toe dat 
het ‘naïef’ zou zijn om te denken dat ontwikkelingen die in meer open gemeenten 
spelen ‘halt zullen houden voor de drempel van de grote middenstroom van de 
Gereformeerde Bond.’
Met dit laatste stemt Van der Waal in.410 Ook zonder de studie van Van de Lagemaat 
‘konden we trouwens al weten dat in meerdere gemeenten ontwikkelingen gaande 
zijn die zich verwijderen van het beleid van het hoofdbestuur.’ Hij stelt voor om van 
deze gemeenten te leren vanuit de vraag of ‘deze benadering daar tot de beoogde 
verdieping en opleving van het kerkelijk leven heeft geleid.’
In deze discussie staan Van der Waal en Van den Brink, twee generaties hoofd-
bestuursleden van de Gereformeerde Bond, min of meer tegenover elkaar. Hun 
beoordeling van de studie van Van de Lagemaat, inclusief diens toekomstvisie voor 
de Gereformeerde Bond, bevestigt nog eens te meer de uitspraak die Van den 
Brink deed bij het honderdjarig bestaan van de Bond dat de evangelicalisering de 
Gereformeerde Bond ‘intensiever dan ooit’ zal blijven bezighouden.

4.5. Opinievorming over de charismatische vernieuwing
Reeds in 1988 schreef redacteur P.L. de Jong in Kontekstueel dat ‘vele meelevende 
gemeenteleden in welhaast alle kerken’ door de charismatische beweging worden 
aangesproken.411 Het zou nog tot de eeuwwisseling duren voordat dit thema, ook 
in hervormd-gereformeerde kring, breder werd opgepakt.412

In deze paragraaf volgen we de opinievorming over de thema’s van de charismatische 
vernieuwing. We letten eerst op de onderstroom onder hervormd-gereformeerden 
die zich al langere tijd openstelde voor thema’s vanuit de charismatische vernieu-
wing. Soms kwam deze onderstroom aan de oppervlakte. We noemden eerder het 
werk van de hoogleraar Graafland en de leden van de werkgroep Pneumatologie van 
de IZB.413 In andere gevallen bleef de onderstroom nog bedekt, maar kwam hij des 
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te duidelijker aan het licht toen de belangstelling voor de Geestesgaven breder werd.
Vervolgens benoemen we enkele signalen die erop duiden dat de openheid voor 
de Geestesgaven groeit. Daarna bezien we de opinievorming van verschillende 
hervormd-gereformeerde theologen die zich intensief bezighielden met thema’s 
vanuit de charismatische vernieuwing.

4.5.1. Onderstroom
Onderwerpen als de Geest en Zijn gaven, opwekking in en vernieuwing van de 
gemeente hebben al lange tijd de aandacht van de predikant M.D. Geuze. In 1981 
woonde hij in Haamstede een internationale conferentie over opwekking bij, 
belegd door de Europese Evangelische Alliantie. Geuze schreef er een zesdelige 
serie artikelen over in De Waarheidsvriend.414 Daarin merkt hij op dat de deelname 
uit de gereformeerde gezindte voor een conferentie met ‘zo’n belangwekkend 
onderwerp’ hem tegenviel.415

In 1985 raakte Geuze ‘in grote verlegenheid.’ Hij voelde een gemis aan ‘kracht’ 
in zijn prediking, zo vertelde hij twintig jaar later in een interview met CV.Koers.416 
Door onder meer het boek Joy Unspeakable van de Engelse theoloog D.M. Lloyd-Jones 
(1899-1981) kwam de predikant bij het onderwerp van de doop met de Heilige 
Geest.417 Geuze kwam tot de ontdekking dat hij niet in de volle zegen van Pinksteren 
deelde. Enkele maanden nadat er met hem onder handoplegging gebeden was, 
werd ‘de doop in de Geest met Zijn inwoning werkelijkheid’ voor de predikant.418

In 1992 publiceerde Geuze een profetisch getuigenis van de hervormde predikant 
H.O. Roscam Abbing (1874-1939).419 Naar aanleiding hiervan schreef hij in 1994 een 
serie artikelen over profetie in De Waarheidsvriend.420 Eveneens in 1992 ontving hij 
zelf een profetie421, om twee jaar later de profetische ‘Boodschap voor het ‘Samen 
op Weg’-proces’ te ontvangen.422 De profetie, integraal afgedrukt in De Waarheids-
vriend423 en voorzien van een toelichting van de auteur in het RD424, kritiseerde de 
pogingen om zonder verootmoediging en schuldbelijdenis te komen tot kerkelijke 
vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.
Nadien publiceerde Geuze regelmatig over het werk en de gaven van de Geest.425 
Zijn boek over profetie dat in 2004 verscheen, kreeg een aanbevelend voorwoord 
van de emeritus hoogleraar C. Graafland.426 Zijn bijdrage aan de afscheidsbundel 
voor Graafland en zijn publicatie van artikelen van Graafland over de gaven van de 
Geest laten zien dat Geuze in de hoogleraar een medestander zag in het aandacht 
vragen voor deze thema’s.427

Het was Geuze opgevallen dat voor het onderwerp van de gaven van de Geest bin-
nen de hervormd-gereformeerde kring de ‘principiële openheid zeer groot’ was.428 
Tegelijkertijd stuitte hij op weerstand ‘zodra het praktisch wordt.’ Geuze ziet hier 
zowel angst voor ontsporingen als aan onkunde achter.
Graafland erkende Geuzes profetie over de kerkelijke eenwording, maar plaatste 
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er wel enkele kritische kanttekeningen bij.429 Omgekeerd had Geuze ook vragen bij 
Graaflands omgang met de Geestesgaven. Hij vraagt zich af of Graafland ‘ondanks 
alle openheid, toch niet een gereformeerd theoloog wil blijven met hoogstens 
bezieling door en aanvulling van de kant van Evangelica en Charismatica.’430 De 
predikant betwijfelt of dit mogelijk is wanneer de ‘hele Schrift en het volle heil, met 
inbegrip van de Pinksterzegen, hun beslag krijgen.’
Zelf ziet Geuze de doop in de Geest met daarbij de toerusting met Zijn gaven veel 
meer als ‘het fundament van het christen- en gemeenteleven’, en niet zozeer als een 
‘aanvulling en verrijking.’ Ook in het laatste geval, zoeken naar verrijking vanuit 
charismatische kringen, wil Geuze een stap verder gaan. Hij vraagt aan Graafland: 
‘Maar is er van Christuswege geen roeping om vanuit Zijn gehele lichaam ons te laten 
zegenen door de bezinning en de praktijk van Charismatica in deze gemeenten?’ 
De hoogleraar had zelf ‘helaas geen ruimte’ meer om Geuzes gedachten ‘nader 
bijbels-theologisch’ te toetsen.431 Wel achtte hij dat een dergelijk onderzoek ‘zeer 
nodig en nuttig zou zijn.’
Geuze raakte ook betrokken bij het Netwerk Bezinning Profetie. M. Timmer, 
directeur van de Stichting Christelijke Media Projecten 3xM, startte in 2011 een 
besloten bezinningsgroep die nadacht over profetie. Vijf jaar later werd de groep 
ondergebracht bij MissieNederland. De interkerkelijke bezinningsgroep presenteert 
zichzelf als een ‘platform voor ontmoeting, toerusting, kruisbestuiving, bemoediging 
en gebed.’432 De groep wil ‘meewerken aan het terugbrengen van de gave van pro-
fetie in de Kerk in Nederland.’ Voor de groep stelde Geuze een introductiecursus 
samen over profetie.433 In deze cursus benadrukt Geuze dat de gave van de profetie 
‘sinds Pinksteren voor alle gelovigen beschikbaar is.’434

De kerkenraad van de hervormde Sint Jansgemeente van Gouda kreeg in 1988 van 
een ernstig zieke vrouw een verzoek tot ziekenzalving.435 In 1996 volgde een verzoek 
om samenkomsten te beleggen waarin de dienst der genezing een plaats kreeg. ‘Na 
rijp beraad’ werd dit verzoek ingewilligd, waarna sinds 2000 deze diensten ook op 
zondag plaatshebben. De Goudse gemeente voerde niet alleen zelf deze diensten in, 
maar stuurde in 1996 ook een brief naar alle hervormde gemeenten in Nederland 
om aandacht te vragen voor de dienst der genezing. Zo kwam de gemeente met haar 
predikant G.H. Abma door haar openheid voor Geestesgaven in de publiciteit.436 
Toch duurde het nog tot 2001 voordat de wijkgemeente die Abma diende in eigen 
beheer een brochure uitgaf met een bundeling artikelen over ziekenzalving.437 Een 
jaar later sprak Abma er zijn verwondering over uit dat ziekenzalving ‘vrij breed’ 
weerklank vond, ‘tot in zeer behoudende gemeenten toe.’438 Abma’s opvolger 
G.C. Vreugdenhil zette de lijn van zijn voorganger voort. Vanuit een persoonlijke 
overtuiging gaf hij in zijn gemeente ‘veel ruimte’ aan gebedsministry.439

Zijn belangstelling voor het onderwerp leidde ertoe dat Abma een gewild spreker 
was in evangelische kringen. In het laatste kwartaal van 2004 sprak hij zowel tijdens 
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een symposium van de Evangelische Hogeschool over lijden, ziekte en genezing 
als tijdens een conferentie van het Evangelisch Werkverband over de dienst der 
genezing.440 Binnen het EW maakte Abma deel uit van de werkgroep die zich op 
genezing en bevrijding richtte. Op 15 november 2011 en 9 november 2013 was hij 
als zodanig betrokken bij een EW-studiedag over genezing en bevrijding, wat duidt 
op een langdurige betrokkenheid van Abma bij het werkverband rond het thema 
genezing.441

De onderstroom van belangstelling voor geestelijke vernieuwing en de Geestesgaven 
kwam in augustus 2016 aan de oppervlakte door de aankondiging van een studie-
dag van het kennisplatform Machsèh, het Hebreeuwse woord voor schuilplaats. De 
hervormd-gereformeerde predikanten G. van Goch, M.J. van Oordt, G.C. Vreug-
denhil en F.J.K. van Santen richtten op 18 december 2015 dit platform op vanuit 
een ‘gemeenschappelijk verlangen naar het vernieuwende en helende werk van 
de Heilige Geest binnen het pastoraat.’442 De vier constateren dat predikanten en 
kerkenraden bezig zijn met ‘visieontwikkeling op het terrein van gebedsgenezing, 
ziekenzalving, bevrijdingspastoraat en andere vormen van pastoraat als ministry 
en voorbede.’ Aan de ene kant proeven ze in de hervormd-gereformeerde kring 
een ‘groeiende behoefte aan en verlangen naar bezinning.’ Tegelijkertijd merken 
ze ‘veel verlegenheid’ en ook wel ‘veel reserve’ vanwege ‘eenzijdigheden en mis-
standen’ omtrent het vernieuwende werk van de Geest.
Daarom bundelde het viertal de krachten in een ‘platform van bezinning voor theo-
rie en praktijk.’ Op die manier willen ze de ‘theologische vragen over de Persoon en 
het vernieuwende werk van de Heilige Geest doordenken en praktisch maken.’ De 
predikanten willen het wiel niet opnieuw uitvinden, zo stellen ze. Daarom verwijzen 
ze naar het werk van hun collega-predikant M.J. Paul en ook naar onder meer de 
Engelse theoloog D.M. Lloyd-Jones en in eigen land de charismatische theologen 
W.C. van Dam en K.J. Kraan. Ze vinden het belangrijk dit materiaal ‘niet gelijk weg 
te zetten als charismatisch of evangelisch, maar in het licht van de Bijbel (en de 
gereformeerde traditie) opnieuw te doordenken.’
In een theologische uiteenzetting op de website van het platform is te lezen dat 
het evangelie ‘verkondigd, geloofd en gepraktiseerd’ moet worden.443 Daarbij kan 
de Heilige Geest, zo is de overtuiging, ‘als het Hem behaagt en Hij het voor de 
kerk van Christus nodig acht, ook vandaag alle gaven geven die Hij eerder aan de 
nieuwtestamentische kerk geschonken heeft.’ In ‘heling en vernieuwing’ zien de 
predikanten een ‘teken van Gods Koninkrijk dat is en komt.’ Tegelijkertijd is er 
een blijvende gebrokenheid. Theologisch ligt het uitgangspunt voor Machsèh ‘dus 
principieel in de kruis-theologie en niet in de theologia gloriae.’444

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond reageerde op deze onderstroom 
door het beleggen van een studiedag over de Heilige Geest en de Geestesgaven 
op 22 november 2017. Bewust was voor het thema ‘Beproef de geesten’ gekozen, 
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‘omdat we signaleren dat in de gemeenten veel vragen leven rond het werk van 
de Heilige Geest en de genadegaven.’445 De studiedag was bedoeld om vanuit de 
‘bijbelse basisprincipes’ lijnen te trekken naar ‘het onderscheiden van geesten in de 
praktijk van de gemeente.’ Tevens sprak het hoofdbestuur de hoop uit dat de dag 
ook een stimulans zou zijn om het onderwerp in de plaatselijke gemeente onder de 
aandacht te brengen. Hoofdsprekers tijdens de studiedag waren de Amsterdamse 
hoogleraar C. van der Kooi en de hervormd-gereformeerde predikant P.J. den Admi-
rant.446 Tijdens de workshops was er ruimte voor zowel een meer betrokken als een 
meer kritisch geluid ten opzichte van de charismatische vernieuwing. Zo leidde G.C. 
Vreugdenhil van het kennisplatform Machsèh het onderwerp bevrijdingspastoraat 
in, terwijl de hervormd-gereformeerde verpleeghuisarts A.A. Teeuw sprak over 
ziekte en genezing, alsmede het gebed voor een genezingswonder. De predikant 
C.M. van Loon leidde het thema dromen en visioenen in; zijn collega-predikant 
S.J. Verheij sprak over de genadegaven, een thema dat volgens het hoofdbestuur 
‘verlangen en weerstand’ oproept.

Een interessant gegeven is dat de visie van de predikant G. Boer op de Geestesgaven 
tot het collectieve hervormd-gereformeerde geheugen bleef behoren. Wanneer het 
onderwerp van de vervulling met de Heilige Geest aan de orde kwam, werd ook zijn 
naam genoemd. Dat bracht de redactie van De Waarheidsvriend in 1994 ertoe om een 
aantal passages van Boer over de vervulling met de Heilige Geest en de Geestesga-
ven te publiceren. Dit besluit was een antwoord op de vraag die de redactie ‘van 
tijd tot tijd’ kreeg om opnieuw te schrijven over de Heilige Geest en Zijn gaven.447

De aandacht voor Boer werd versterkt door de biografie over hem die J. van der 
Graaf, voormalig algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, in 2005 publi-
ceerde. Daarin bespreekt hij uitvoerig Boers gedachten over de Heilige Geest, Zijn 
werk en Zijn gaven.448

Bij de verschijning van de biografie was de discussie over de Geestesgaven inmiddels 
flink opgelopen. Ook hervormd-gereformeerde theologen lieten zich positief uit 
over deze gaven, zo zullen we in deze paragraaf nog zien. De predikant C.A. van der 
Sluijs noemt het in De Waarheidsvriend dan ook een ‘merkwaardige samenloop van 
omstandigheden: gelijktijdig met het Boer-boek is er ook die hernieuwde aandacht 
voor de charismata.’449

Ook vraagt Van der Sluijs er aandacht voor dat ‘mensen die onder ons enthousiast 
zijn geworden voor de charismatische vernieuwing’ zich op Boer beroepen. Zelf 
denkt hij dat dit beroep ‘enigszins gerelativeerd’ moet worden. Hij wijst erop dat 
Boer een honger had naar de vernieuwing van de kerk. Daarbij was hij ‘sterk afhan-
kelijk’ van de hervormd-gereformeerde predikant I. Kievit, die een aparte ervaring 
van de vervulling met de Heilige Geest leerde. Dit zogeheten ‘klein Pinksteren’450 
ervoer Boer kennelijk als een ‘welkom alternatief voor de door hem afgewezen 
Geestesdoop van de Pinksterbeweging.’ Wellicht dat Boer zich van dit alles, zo 
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oppert Van der Sluijs, ‘te weinig rekenschap heeft gegeven.’
In zijn reactie merkt Boers biograaf Van der Graaf op dat hij er eveneens van 
overtuigd is dat ‘men Boer niet kan gebruiken om charismatisch activisme te sanc-
tioneren.’451 Als hoofdredacteur van De Waarheidsvriend kondigde hij tegelijkertijd 
een serie artikelen over de plaats van de Heilige Geest bij Boer aan, kennelijk om 
misverstanden rond de opvattingen over Boer te voorkomen.452

Ruim een jaar later verscheen een boek waarin een positief verband werd gelegd tus-
sen het werk van Boer en het verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest en 
de charismata. Geuze bundelde een aantal artikelen van Graafland en Boer en gaf ze 
in eigen beheer uit. In zijn inleiding maakt Geuze duidelijk dat hij de artikelen ziet 
als ‘bijbels onderwijs en pastorale leiding’ voor gemeenteleden die verlangen naar 
de vervulling met de Heilige Geest en de toerusting met Zijn gaven.453 Volgens Geuze 
hebben Boer en Graafland in deze bezinning een ‘belangrijke bijdrage geleverd.’

4.5.2. Gemeenten en predikanten
Op het grondvlak van hervormd-gereformeerde gemeenten groeide in de een-
entwintigste eeuw openheid voor de Geestesgaven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
belangstelling voor ziekenzalving. De predikant M.J. Paul sprak in november 2000 
over een openheid die hij in ‘tientallen gemeenten’ waarnam.454 Zelf kreeg Paul 
‘van heinde en ver’ vragen om advies en zijn tal van kerkenraden zich gaan bezin-
nen op het onderwerp.
Deze constatering van Paul wordt bevestigd door de informatie die hervormde 
gemeenten zelf publiceren, onder meer via hun website op internet. Een korte 
rondgang laat zien dat in elk geval de gemeenten van Bodegraven, IJsselmuiden-
Grafhorst, Lunteren, Molenaarsgraaf, Nieuw-Beijerland, Nieuw-Lekkerland, Noor-
den, Oldebroek, Streefkerk, Veenendaal (wijkgemeente 2), Vreeswijk en Zuilichem 
ruimte bieden aan ziekenzalving en dit via internet kenbaar maken.455 De kerkenraad 
van Streefkerk vermeldde daarbij dat genezingswonderen in de Alblasserwaard 
aanleiding waren om bezinningsbijeenkomsten te beleggen, waaruit de verklaring 
‘Gebedsgenezing en ziekenzalving’ voortvloeide.456 De kerkenraad van Lunteren 
meldde in de kerkbode dat een verzoek tot ziekenzalving uit de gemeente aanlei-
ding was tot een bezinning. Het verzoek werd vervolgens ingewilligd, waarbij de 
kerkenraad toezegde om ‘concreet beleid’ over ziekenzalving te gaan vastleggen.457

Een welwillende houding ten opzichte van ziekenzalving treffen we ook aan bij de 
predikant H. Veldhuizen die al vele jaren over de evangelische beweging publi-
ceerde.458 ‘Veel belangrijker’ dan ziekenzalving vindt hij het gebed van de gemeente. 
Maar, wanneer een zieke om zalving vraagt, zou hij daar ‘best oog voor willen hebben. 
In onze vorm-arme tijd kan het in een zeer bijzondere situatie zeker versterkend 
zijn.’ Bij de publicatie van het boek over ziekenzalving van zijn collega M.J. Paul 
sprak Veldhuizen de verwachting uit dat de vraag naar ziekenzalving ‘steeds meer’ zal 
toenemen, ‘al was het alleen al door de invloed van de charismatische beweging.’459
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In de hervormde gemeente van Harmelen wordt sinds 2006 jaarlijks een vierdaagse 
cursus gebedspastoraat gegeven.460 De cursus komt op uit de praktijk van het 
gebedsteam voor genezing en bevrijding dat sinds 2000 onder verantwoordelijk-
heid van de kerkenraad functioneert. Het materiaal dat het team ontwikkelde, 
werd ter beschikking gesteld aan het Evangelisch Werkverband dat het in 2010 in 
boekvorm publiceerde.461

In de hervormde gemeente van Bleskensgraaf ontstond juist verlegenheid toen 
gemeentelid Janneke Vlot op zondag 4 maart 2007 door evangelist Zijlstra van De 
Levensstroom in Leiderdorp werd genezen. Janneke Vlot leed achttien jaar aan 
de gevolgen van posttraumatische dystrofie. Haar genezing trok de aandacht in de 
landelijke pers. Artikelen verschenen in het Algemeen Dagblad en in het kerstnummer 
van Libelle Magazine. Volgens het EO-programmablad Visie verbreidde het nieuws 
zich als een ‘prairiebrand’ door Nederland.462 De plaatselijke christelijke huisarts 
D. Kruijthoff, die Janneke jarenlang als zijn patiënt begeleidde, riep twee jaar later 
via het dagblad Trouw op tot een onderzoek naar gebedsgenezingen.463 Hij kreeg 
daarop een ‘stroom van reacties zowel positief als negatief.’464 Onder beleiding van 
onder meer de Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi startte Kruijthoff vervolgens 
een promotieonderzoek over gebedsgenezing.465

Het echtpaar Vlot belegde in de evenementenhal te Gorinchem een dankdienst, 
die door meer dan tweeduizend belangstellenden werd bezocht. Janneke werkte 
ook mee aan televisie-uitzendingen over haar genezing. De kerk van Zijlstra bracht 
op zijn beurt een boekje uit met als titel De genezing van Janneke Vlot.466

In een verklaring sprak de hervormde kerkenraad van Bleskensgraaf zijn dankbaar-
heid uit voor de genezing.467 Tegelijkertijd klonk daarin door dat de gebeurtenissen 
‘kerkenraad en gemeente in verlegenheid hebben gebracht.’ Daarom wilde de 
kerkenraad ‘een periode van bezinning’ ingaan, ‘om in het licht van Gods Woord 
antwoorden te vinden op vragen die zijn gerezen.’
In Visie verklaarde de plaatselijke predikant P. van der Kraan dat de kerkenraad 
zich overvallen voelde door het ‘plotselinge karakter van deze genezing’ en ook 
door de publiciteit daar rondom. Van der Kraan voelde zich ook daarom verlegen, 
omdat naar zijn overtuiging in de Bijbel ‘de gaven van de Geest zijn ingekaderd 
in de gemeente’, terwijl Zijlstra ‘volstrekt los van enige kerkelijke organisatie’ zijn 
bediening uitoefent. Zijlstra’s visie op Jezus is in zijn ogen ook ‘eenzijdig’, doordat 
hij Hem ‘vooral als Wonderdoener’ verkondigt.
In een kader bij het artikel in Visie sprak Janneke haar teleurstelling over de verkla-
ring van de kerkenraad uit. ‘Nu heeft de Here Jezus Zich in het dorp geopenbaard 
en is er een schaarse verklaring opgelezen.’ Ze noemde het een ‘gemiste kans om 
God alleen de eer te geven.’
In De Waarheidsvriend schreef algemeen secretaris Vergunst een artikel naar aan-
leiding van de genezing van mevrouw Vlot.468 Daarop volgde een vierdelige arti-
kelenserie in hetzelfde periodiek.469 Vergunst wijst op de betekenis van het gebed 
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in de christelijke gemeente en de verhoring daarvan, ook bij gevallen van ernstige 
en chronische ziekte. Volgens Vergunst gebeuren er in de gemeente ‘dagelijks’ 
wonderen, ‘want dat is het omzien van God naar ons immers.’
Inmiddels kon P.L. de Jong in oktober 2006 in een themanummer van Kontekstueel 
over de Geestesgaven schrijven over een ‘vloedgolf van aandacht voor de Geest’ die 
de traditionele kerken binnenspoelde. Volgens de predikant is het een golf die ‘naad-
loos aansluit bij het verlangen van veel gemeenteleden, ambtsdragers en voorgangers 
naar opwekking, vervulling en vernieuwing van geloof en missionair-gemeentezijn.’470

Deze constatering komt overeen met de resultaten van een enquête die CV.Koers 
uitzette met het oog op het congres over de Geestesgaven van november 2005.471 
Opvallend is dat de hervormd-gereformeerde predikanten die aan de enquête deel-
namen meer dan gemiddeld een ‘principiële openheid’ aan de dag leggen voor ‘alle 
gaven van de Geest die in de Bijbel worden genoemd.’ Meer dan gemiddeld spreken 
ze ook uit dat ze wel meer ruimte willen geven aan de Geestesgaven, maar dat ze niet 
weten hoe ze dat moeten doen, bevreesd zijn voor weerstand of huiverig zijn voor 
valkuilen. Nog geen tien procent van de Gereformeerde Bondspredikanten geeft 
aan dat de kerk al ‘alle ruimte’ biedt aan het werk van de Geest en dat daar niet de 
bijzondere gaven bijhoren. Bijna een kwart antwoordt dat de eigen gemeente de 
praktijk kent van ziekenzalving en het ministrygebed in het onderlinge pastoraat. 
Slechts vier procent van de predikanten antwoordt dat ze negatieve ervaringen 
hebben opgedaan met vormen van charismatische vernieuwing en dat ze daarom 
terughoudend zijn geworden om ze een plaats te geven in de gemeente.
Uitgesproken positief ten opzichte van de Geestesgaven, zo zagen we reeds, stelden 
de predikanten G.H. Abma en M.D. Geuze zich op. Dat geldt ook voor hun collega 
M.M. van Campen, die in 2011 een boek schreef waarin hij de gaven van de Geest 
aanbeveelt als ‘gereedschappen’ om te ‘bouwen aan het koninkrijk van God.’472 
Volgens hem zijn alle Geestesgaven ‘voor elke bediening van belang’ en staan ze 
‘elke gelovige ter beschikking, wanneer hij of zij ze nodig heeft.’473

In het boek behandelt Van Campen de negen Geestesgaven uit 1 Korinthe 12. Bij elk 
van de gaven benoemt hij hoe deze in de eigen tijd kan voorkomen. Zijn verlangen 
is dat de kerk in de eindtijd zal zijn als een ‘chanoekia, een negenarmige kandelaar, 
waarop de negen Geestesgaven als heldere lichten branden in een donkere nacht.’474

Het boek is de vrucht van een persoonlijke ontwikkeling die Van Campen als pre-
dikant te Rotterdam doormaakte.475 Hij kwam er bijvoorbeeld in aanraking met 
occulte machten. Dat deed hem de behoefte gevoelen aan toerusting met de ‘kracht 
van de Geest.’ De predikant liet zich vormen door geschriften uit uiteenlopende 
tradities. Van Campen noemt Augustinus’ De stad Gods, collega-predikant M.J. Paul, 
de evangelische theoloog W.J. Ouweneel, de charismatische bijbelleraar D. Prince 
(1915-2003) en het boek De doop met de Heilige Geest van de gereformeerde predikant 
D.G. Molenaar. Uitdrukkelijk vermeldt Van Campen hierbij dat G. Boer ‘zeer onder 
de indruk’ was van dit boek.
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Van Campen is ervan overtuigd dat aandacht voor de Geestesgaven te combineren 
is met de gereformeerde ambtsopvatting. ‘Paulus zegt zowel het een als het ander’, 
zo reageerde hij op een vraag in die richting.476 ‘De plantjes van de Geestesgaven 
moeten tot ontplooiing komen binnen de ambtelijke bloempot.’ Daarbij tekent hij 
aan dat ambt en de Geestesgaven in de gereformeerde ambtsopvatting ‘in onbalans’ 
zijn, waardoor de taak en gave van elk lid van de gemeente niet tot zijn recht komt.
Van hervormd-gereformeerde zijde kreeg het boek van Van Campen een kritische 
recensie van W. Verboom.477 Hij had kritiek op Van Campens visie op de weder-
geboorte als het begin van wat de Heilige Geest doet, wat wordt gevolgd door de 
gaven van de Geest. Verder gaat Verboom niet mee met de visie dat Jezus de won-
deren niet als God deed, maar als mens die de Geest ontving. Van Campen trok uit 
deze opvatting de conclusie dat dezelfde kracht waarmee de Heere Jezus sprak en 
wonderen deed, ter beschikking staat aan de gelovigen die delen in de zalving van 
Christus met de Heilige Geest.478

De Huizer predikant C.G. Geluk stelde zich kritisch op ten opzichte van de toene-
mende belangstelling voor de Geestesgaven. Eerder was hij juist positief over de 
evangelische beweging.479 Als gemeentepredikant kreeg Geluk te maken met vragen 
over de Geestesgaven. De bezinning die volgde, ging hij met een open houding 
in, zo schrijft hij in een Woord vooraf in zijn boek over het onderscheiden van de 
geesten.480 ‘Gaandeweg’ kreeg hij ‘allerlei vragen en bedenkingen.’
Dat leidde in december 2003 tot een artikel in het ND in het kader van een reeks 
artikelen over het verlangen naar meer van de Geest.481 Daarin belicht Geluk vijf 
punten die ‘nog niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen.’ Als eerste benoemt 
hij dat het verlangen naar meer van de Geest niet uitgangspunt en leidraad moet 
zijn van het denken en handelen. Immers, ‘dan staan wij bloot aan krachten die 
ons van Christus en Zijn Woord losmaken.’ Het verlangen naar meer is ook ‘heel 
beperkt en begrensd’, zeker vergeleken met het werk van de Geest Die leidt in de 
‘volle waarheid’ van de openbaring van God. Als derde punt noemt Geluk dat Pau-
lus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe niet zozeer de Geestesgaven aan de 
orde stelt, ‘maar het verkeerde gebruik ervan.’ Hij erkent dat er ‘geen binnenbij-
belse argumenten’ zijn om bepaalde gaven als tijdgebonden te zien. Tegelijkertijd 
is het de Geest alleen Die bepaalt welke gaven Hij schenkt. Als laatste punt roept 
de predikant uit Huizen op om de geesten te beproeven. Hem valt op ‘hoe vaak in 
de Bijbel gewaarschuwd wordt voor valse profeten en voor verleidende geesten’ en 
‘hoe weinig dit element in de huidige gedachtewisseling naar voren is gebracht.’482

Geluks visie kristalliseerde zich in 2008 uit in de publicatie van het boek Echt & 
onecht.483 De predikant merkt in zijn Woord vooraf op dat velen ‘individualistisch’ 
bezig zijn met de gaven van de Geest, terwijl ze bedoeld zijn om de gemeente van 
Christus op te bouwen.484 Hij vraagt zich af of dit het gevolg is van een ‘verschuiving 
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van aandacht voor Christus naar aandacht voor de Geest’, wat weer leidt tot een 
grotere aandacht voor de mens. Als deze met zijn ervaringen centraal komt te staan, 
kan dit ‘typisch een kenmerk van het postmoderne denken zijn’, taxeert Geluk. In 
zijn boek neemt Geluk ook een kritische houding in ten opzichte van Geestesgaven 
als genezing, ziekenzalving, profetie, tongentaal en ook het bevrijdingspastoraat. 
Als Paulus in 1 Korinthe 12:9 in het meervoud spreekt over de gaven van genezin-
gen, leidt Geluk daaruit af dat deze gave ‘per situatie’ wordt geschonken. Wie deze 
gave ontvangt, kan op grond daarvan geen genezingsdiensten organiseren, want 
‘de Geest schenkt deze gave gelijk Hij wil.’485 In de aandacht voor genezing ziet 
Geluk ‘iets onevenwichtigs’, namelijk ‘de trend van onze tijd om het lichamelijke 
centraal te stellen.’486

Geluk vraagt bij de bespreking van Geestesgaven steeds aandacht voor de context 
waarin deze in de tijd van het Nieuwe Testament voorkwamen. Bij het onderwerp 
van ziekenzalving in Jakobus 5 ziet hij een nauw verband tussen ziekte en een ‘blok-
kade in de gemeente die door zonden is ontstaan.’487 Er is sprake van een ‘geestelijk 
en pastoraal probleem.’ Daarom vindt hij het niet terecht om bij een ziekte van 
lichamelijke aard met een beroep op dit bijbelgedeelte ziekenzalving toe te pas-
sen. Als bij het toepassen van ziekenzalving de genezing uitblijft en de zieke zich 
toch gesterkt weet, spreekt Geluk van een ‘oneigenlijk gebruik van deze zalving.’ 
‘Hiermee wordt de zalving achteraf gelegitimeerd.’
Ook ten opzichte van profetie en tongentaal uit Geluk zich kritisch.488 Op het terrein 
van profetie ziet hij in de praktijk het werk van ‘dwaalgeesten’, ‘emoties en extatische 
gevoelens’ en ‘geestelijke hallucinaties’, terwijl hij rond tongentaal ‘misleiding en 
manipulatie’, alsmede een ‘valse expressie’ van de Geest constateert.489

Geluk bespreekt ook het onderwerp bevrijdingspastoraat.490 Volgens hem had Jezus 
met Zijn belofte in Markus 16:17-18 dat de gelovigen boze geesten zouden uitdrijven 
niet alle gelovigen op het oog. ‘Zo’n twintig eeuwen lang zijn ontelbare mensen tot 
geloof gekomen zonder dat deze tekenen zijn gevolgd.’ Hij ziet een nauw verband 
tussen de zendingsopdracht voor de apostelen en deze tekenen. ‘De apostolische 
fase in de kerkgeschiedenis is een andere fase dan de tijd waarin de kerk zich heeft 
uitgebreid’, zo stelt hij.
De apostelen handelden ook op gezag van Jezus met de zekerheid dat dit Zijn wil 
was. Als deze zekerheid er niet is en er wordt toch in Jezus’ Naam gehandeld, noemt 
Geluk dit experimenteren en manipuleren. Hij wil daarom ‘uiterst terughoudend’ 
zijn in het ‘gebruik van de autoriteit van Jezus.’
Een samenvatting van zijn visie verscheen in Geluks bijdrage aan de artikelenreeks 
over evangelicalisering die in de tweede helft van 2013 in De Waarheidsvriend ver-
scheen.491 Daarin benadrukt hij dat het de Geest om Christus te doen is ‘en dus 
ook om Zijn lichaam.’ In het artikel brengt Geluk twee keer een volgorde aan in 
het werk van de Geest. De vrucht gaat vooraf aan de gaven, de gewone gaven aan 
de bijzondere. Het ligt voor Geluk niet eens voor de hand om uit te komen bij de 
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bijzondere gaven van de Geest. Deze gaven treft hij wel aan in ‘nieuwe situaties of 
grenssituaties: daar waar het evangelie overwinnend en grensverleggend is en waar 
pasgelovigen voor het eerst intensief betrokken raken in de strijd tussen licht en 
duisternis (zending). Of in situaties die heel bedreigend zijn voor de kinderen van 
God (vervolging).’
In de Bijbel valt het Geluk op dat er ‘relatief weinig aandacht’ aan de bijzondere 
gaven wordt besteed. Hij wijst met name op Johannes 14 tot 16 waar Jezus uitvoe-
rig over het werk van de Geest spreekt, maar niet over de gaven. Verder ziet hij in 
de Bijbel een verbondenheid van de gaven aan het apostolische woord en dat in 
‘situaties waarin nog geen sprake is van een ambtelijke orde.’ In de vroege eerste 
brief aan de gemeente te Korinthe gaat het wel over de gaven, in de latere brieven 
aan Timotheüs, met aanwijzingen voor de ambten, juist niet.

Ook verpleeghuisarts A.A. Teeuw nam een kritische houding in ten opzichte van 
de gave van genezing.492 De wonderen uit de tijd van het Nieuwe Testament ziet 
Teeuw evenals Geluk in samenhang met de verbreiding van het evangelie. ‘Op de 
frontlinies wordt het hardst gestreden. In die strijd worden tekenen en wonderen 
ingezet om de strijd te beslechten.’493 Volgens Teeuw leven we in onze samenleving 
‘globaal bezien’ niet meer in deze frontlinies. In een opinieartikel in het RD voegde 
Teeuw hieraan toe dat hij in een tijd van secularisatie niet een ‘nieuwe frontlinie 
van het Evangelie’ ziet verschijnen.494 ‘Zodra het Evangelie gaat verflauwen en de 
duisternis komt weer op, gaat de kandelaar van het Woord wijken.’
Vanuit dit perspectief heeft Teeuw moeite met het boek Genezing en bevrijding van 
de Engelse auteur P. Horribon, waarin M.J. Paul een aanbevelend Woord vooraf 
schreef. Teeuws hoofdbezwaar is de ‘demonisering van de macht van de boze’ door 
Horribon.495 Volgens hem ziet de auteur overal demonen, bezetenheid en occulte 
bindingen.
Ook tegen de genezingsdiensten van J. Zijlstra uitte Teeuw zijn bedenkingen. Vol-
gens hem gaat het bij Zijlstra steeds om ‘ziekten met een hoog psychogeen gehalte’, 
ofwel ziekten die sterk onder invloed staan van de menselijke geest.496

Volgens Teeuw ging het bij de wonderen in de tijd van het Nieuwe Testament ‘ten 
diepste om de geestelijke dimensie.’ Het genezingswonder is in zijn ogen ‘‘slechts’ 
illustratief’ voor de macht die de Heere Jezus had om zonden te vergeven en gees-
telijk doden op te wekken.497 Ze onderstrepen dus een hoger doel, namelijk de 
uitbreiding van het Koninkrijk van God. God geeft deze illustraties ‘vanwege onze 
zwakheid en ongelovigheid.’
Teeuw ziet in de Bijbel een ontwikkeling dat het ‘oudtestamentische verband 
tussen zonde en ziekte in het Nieuwe Testament grotendeels is losgelaten.’498 Dit 
loopt volgens hem parallel aan de ontwikkeling dat het genadekarakter van Gods 
verbond een ‘steeds zwaarder accent’ krijgt. ‘Voorheen was ziekte een straf op de 
overtreding van Gods geboden en was er een zeker verband tussen zonde en ziekte.’ 
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In de tijd van het Nieuwe Testament en daarna gebruikt God ziekte en gezondheid 
‘om mensen van Hem afhankelijk te houden.’

4.5.3. Theologische docenten
Opvallend is dat in de stroom van aandacht voor de Geestesgaven verschillende her-
vormd-gereformeerde theologen betrokken waren die tevens sleutelposities innamen 
in het theologische onderwijs. Daardoor kwamen veel studerenden in aanraking met 
hun opinievorming over de Geestesgaven. We noemen in alfabetische volgorde J. Hoek 
– verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, de Christelijke Hogeschool 
Ede (CHE) en de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes 
Calvijn’ –, H. de Leede – directeur van het protestants seminarium Hydepark –, M.J. 
Paul – docent aan de Christelijke Hogeschool Ede – en B. van den Toren – bijzonder 
hoogleraar Theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Een tegengeluid kwam van de theologen P. de Vries en W. van Vlastuin, 
beiden universitair docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie te Amsterdam.

4.5.3.1. J. Hoek
Als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede was Hoek nauw betrokken bij de 
bezinning op de vervulling met de Heilige Geest. Die bezinning werd gestimuleerd 
door CHE-studenten die ‘blinde vlekken’ blootlegden, aldus Hoek.499 Hij ontmoette 
in Ede een ‘verlangen naar de kracht van de Heilige Geest’, terwijl hij anderzijds 
ook stuitte op occultisme en demonische bindingen.
In 2003 belegde de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE voor het eerst 
een themaweek over de Heilige Geest. Vijf docenten aan deze opleiding, onder wie 
Hoek, waren hierbij actief betrokken. Ze publiceerden in 2005 het boek Gaven voor 
de gemeente waarin Hoek onder de titel ‘Ruim baan voor de Geest’ het dogmatische 
deel voor zijn rekening nam.500

Hoek zet in met de constatering van de evangelische theoloog W.J. Ouweneel dat 
de christelijke gemeente ‘vaak ver beneden haar stand leeft.’501 Hij vraagt zich af of 
de gereformeerde geloofsleer ‘wel echt ruim baan gegeven heeft aan de Geest.’ De 
dogmatische bezinning hierop is in zijn ogen ‘vaak te sober of te eenkennig geweest.’ 
Vanaf 1950 ziet Hoek in protestants Nederland het tij keren. Bij de theoloog H. 
Berkhof en later C. Graafland ziet hij openheid voor de vervulling met en toerusting 
door de Geest als ‘derde aspect’ van het werk van de Geest in de rechtvaardiging 
en de heiligmaking.502

De CHE-docent is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofsleer van harte kan 
openstaan voor genadegaven als tongentaal en profetie.503 Deze gaven, zo betoogt 
Hoek, staan namelijk niet op één lijn met de inspiratie van de apostelen, zodat hun 
functie niet beëindigd is met de voltooiing van de canon van het Nieuwe Testament. 
Als argument voert hij aan dat de zendingsopdracht ook niet beëindigd is met de 
afsluiting van de canon.
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Ook voor de gave van genezing wil Hoek openstaan, omdat wonderen laten zien 
dat het ‘heil des Heren alomvattend is.’ Met een verwijzing naar de Amsterdamse 
hoogleraar C. van der Kooi stelt Hoek dat heil (vergeving) en heling (genezing) 
bij elkaar horen. Ook zijn wonderen een ‘voorproefje van Gods grote Toekomst.’
Hoek wil oog hebben voor de ‘heilshistorisch unieke gebeurtenissen’ die in het 
bijbelboek Handelingen beschreven staan.504 Tegelijkertijd kunnen gelovigen vol-
gens hem een ontwikkeling meemaken die de voortgang in de heilsgeschiedenis 
weerspiegelt. Door de voortgaande secularisatie in Nederland ziet Hoek een zekere 
parallel tussen gebeurtenissen in het boek Handelingen, op zendingsvelden en in 
Nederland. Hij verzet zich wel tegen een ‘dwingend voorschrijven’ van de Geestes-
gaven, om de soevereiniteit van God ‘volstrekt te respecteren.’
Hoek wil rekening houden met ‘verschillende fases binnen het geloofsleven’, als 
deze maar niet als vaste schema’s worden opgevat.505 Tegelijkertijd noemt hij de 
‘exegetische fundering’ van een doop met de Heilige Geest na de bekering ‘wankel.’ 
Dit neemt niet weg dat hij de doop met de Heilige Geest een ‘reële en relevante 
zaak’ noemt in de zin van een ‘krachtige ervaring van de Geest.’
Binnen de traditionele kerken mist de CHE-docent ‘node’ de ‘nadruk op totale 
overgave’ aan de Geest, waardoor Deze het hart ‘in vuur en vlam zet.’506 Juist door de 
‘continue realiteit’ van de verbinding van de christen aan Christus is elke christen in 
zijn ogen ‘per definitie charismatisch begaafd en behoort dat in toenemende mate 
te vertonen.’ Daarom hebben ook bijzondere uitingen als tongentaal, genezingen 
en profetie een plaats in de gemeente.

Het artikel van Hoek kreeg brede bekendheid door een samenwerking tussen de 
CHE en CV.Koers. Samen organiseerden ze op 24 november 2005 een congres over de 
Geestesgaven, naar aanleiding van de publicatie van het boek Gaven voor de gemeente. 
Als opmaat voor het congres publiceerde de redactie van CV.Koers in oktober een 
artikel van Hoek. Het was een samenvatting van diens bijdrage in Gaven voor de 
gemeente en verscheen onder dezelfde titel ‘Ruim baan voor de Geest!’, waarbij het 
uitroepteken aan de titel was toegevoegd.507 Daarnaast publiceerde het opinieblad 
een serie artikelen over de Geestesgaven, die nadien gebundeld en aangevuld 
met andere artikelen in boekvorm het licht zagen. Het artikel ‘Ruim baan voor 
de Geest!’ van Hoek kreeg daarin een prominente plaats als openingsbijdrage.508 
Dit alles leidde ertoe dat niet alleen het onderwerp van de Geestesgaven op de 
kaart van reformatorisch Nederland kwam te staan, maar ook dat Hoek daarin een 
sleutelpositie kreeg. Dit werd versterkt door de inhoud van andere bijdragen van 
Hoek, waarin hij een krachtig pleidooi hield voor openheid voor de Geestesgaven.
In kaderteksten in het artikel van Hoek in CV.Koers kregen twee collega-theologen 
de ruimte om te reageren. Zowel de gereformeerd vrijgemaakte universitaire docent 
C.J. Haak als de christelijke gereformeerde hoogleraar J.W. Maris waren kritisch.509 
Hoek reageerde teleurgesteld op deze reacties en vroeg zich af of zijn intentie ‘echt 
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is begrepen.’510 Zijn streven om de ‘charismatische uitdaging positiefkritisch te 
verwerken’ is immers geen ‘miskenning of onderschatting’ van de gereformeerde 
theologie.
Bij zijn critici signaleert hij een ‘gebrek aan echte openheid.’ Die openheid ziet 
hij wel bij zijn collega M.J. Paul die ‘charismatische elementen na bijbelse toetsing 
zorgvuldig integreert binnen klassiek gereformeerde kaders.’
Tijdens het genoemde congres over de Geestesgaven van november 2005 kwam 
de uiteenlopende positie van Hoek enerzijds en Haak en Maris anderzijds op een 
pijnlijke wijze aan het licht, toen het tweetal besloot de bijeenkomst niet bij te wonen 
en dit te motiveren in een opinieartikel in het ND.511 Volgens Haak en Maris was het 
namelijk een ‘congres van gelijkgezinden, waar men al overtuigd is.’
Een extra complicerende factor tijdens het congres was dat er onder leiding van 
de christelijke gereformeerde predikant J.G. Brienen een ministrygebed plaatshad 
waarbij deze de overtuiging verwoordde dat gave van de profetie aanwezig was. 
De verslaggever van het RD bracht dit punt prominent naar voren in het verslag 
van het congres.512 Een dag later plaatste de hoofdredactie van de krant er in haar 
commentaar kritische kanttekeningen bij.513 Hoek voelde zich als dagvoorzitter 
hierop ‘afgerekend’, terwijl hij van tevoren niets van dit ministrygebed wist en er 
zelf ook ‘kippenvel’ van kreeg.514 Enigszins geprikkeld reageerde hij dan ook in een 
ingezonden artikel in het RD op het commentaar van de hoofdredactie.515 Daarin 
wijst hij op de ‘gedegen theologische verantwoording’ tijdens het congres door de 
Nederlands gereformeerde predikant W. Smouter516 en het ‘geestelijk en integer 
getuigenis’ van de hervormd-gereformeerde predikant M.D. Geuze.

Door zijn spraakmakende artikel in CV.Koers – de redactie van Kontekstueel schreef 
over een ‘vlammend artikel’517 – kreeg Hoek in de jaren die volgden van diverse 
kanten vragen om zijn opvattingen nader toe te lichten. Dit gebeurde onder meer 
in de periodieken Pro ministerio, Kontekstueel en Credo.518 Tot een voorlopige afron-
ding kwam het in het boek De Geest, het kruis en de gaven, waarmee Hoek het gesprek 
tussen gereformeerd en charismatisch verder wilde helpen.519

In Pro ministerio benoemt Hoek eerst zeven argumenten tegen het openstaan voor 
charismatische invloeden. Het eerste argument is dat ‘lichtvaardig’ zou worden 
aangenomen dat de Geest nog altijd bijzondere gaven uitdeelt. Zo ontstaat er een 
breuk met een ‘lange traditie die de tijdgebondenheid van deze gaven leert.’520 Hoek 
wijst erop dat dit ‘ook in orthodox-gereformeerde kring’ inmiddels een minderheids-
standpunt is geworden. Hij erkent dat de schrijver van Hebreeën 2:3-4 terug lijkt 
te blikken op een ‘min of meer afgesloten periode’ waarin wonderen gebeurden. 
Toch vindt hij het niet terecht als bijbelse wonderen en tekenen worden ‘opgeslo-
ten’ in een bepaalde heilshistorische periode. Aan de kerk is immers beloofd dat 
haar ‘niets zal ontbreken om haar getuigende werk te doen tot aan de jongste dag.’
Het tweede argument luidt dat de aandacht voor de Geest in mindering komt op 
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het centraal stellen van Christus. Ervaring komt zo in de plaats van relatie, zo voeren 
critici aan.521 Hoek wil deze elementen liever samennemen. Een ‘dieper doorleefde 
kennis van en omgang met de drie-enige God’ kan in zijn ogen samengaan met een 
‘positief-kritisch inspelen op de belevingscultuur.’
Als derde punt noemt Hoek dat de ervaring binnen charismatische context zich 
los zou maken van gehoorzaamheid aan het Woord. Zo wordt het sola scriptura 
ondermijnd.522 Volgens Hoek betekent het sola scriptura echter niet een ‘ontkenning 
van bijzondere openbaringen buiten de Schrift.’ Die kunnen er zijn, bijvoorbeeld 
in een profetie, maar ze zijn wel onderworpen aan de ‘eens gegeven autoritieve 
openbaring van de Heilige Schrift.’ Juist in ‘ootmoedige gehoorzaamheid’ aan het 
Woord kan ‘profetie spontaan opbloeien.’ Binnen de hedendaagse aandacht voor 
de Geestesgaven komt, aldus critici, de theologie van de glorie in de plaats van de 
theologie van het kruis.523 Men probeert dan de ‘heerlijkheid van de hemel gestalte 
te geven in de aardse werkelijkheid.’ Hoek stelt zelf dat er ‘geen aanleiding is voor 
een overwinningstheologie.’ Tegelijkertijd delen de gelovigen in de kracht van 
Pasen. Daardoor is er een heden dat is ‘gevuld met de kracht van de Geest’ en dat 
de ‘veelvoudige vrucht van de Geest’ laat zien.524

Het vijfde argument dat Hoek noemt, is dat openheid voor bijzondere Geestesgaven 
dwalingen binnen de gemeente zou brengen.525 Hoek denkt zelf dat ‘noodzakelijke 
waakzaamheid openheid en ontvankelijkheid niet behoeft uit te sluiten.’
Aan de breedte van het werk van de Geest wordt tekortgedaan als de individuele 
gelovige met zijn gevoelens alle aandacht krijgt, zo verwoordt Hoek het zesde punt 
van kritiek.526 Naar zijn overtuiging is een ‘evenwichtige benadering van het omvat-
tende werk van de Geest’ mogelijk door ‘te blijven denken vanuit de drie-eenheid 
Gods.’ Dan komt niet alleen het werk van de Geest in de verlossing aan de orde, 
maar ook in de schepping.
Als zevende en laatste bezwaar benoemt de hoogleraar dat de soevereiniteit van 
God wordt miskend als de sleutel voor geestelijke herleving bij de mens komt te 
liggen.527 Daarom roept hij op om ‘in afhankelijkheid van de Geest te staan naar 
de vervulling met de Geest.’

In Pro Ministerio citeert Hoek verschillende malen de christelijke gereformeerde 
hoogleraar J.W. Maris als criticus ten opzichte van de charismatische beweging. Deze 
had immers het congres over de Geestesgaven, waarvan Hoek dagvoorzitter was, 
gemeden. Toch heeft Hoek zelf niet de overtuiging dat hij ‘mijlenver’ van Maris af 
staat, zo stelt hij in een interview met Kontekstueel.528 Hij ziet het meer als een ander 
accent. Hij is het ook niet eens met de tegenwerping dat de kerk zich eerst met de 
wedergeboorte moet bezighouden en daar zodanig de handen aan vol zal hebben 
dat ze aan de gaven van de Geest niet toekomt. In het Nieuwe Testament worden 
beide zaken, aldus de hoogleraar, ‘in één greep genomen.’529

In Credo, het periodiek van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, voegt Hoek 
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aan dit betoog toe dat ‘aandacht voor gaven als genezing op gebed en bevrijding 
van demonie gepaard dient te gaan met erkenning van blijvende gebrokenheid.’530 
God is niet alleen in wonderen en overwinning present en kenbaar in deze wereld, 
‘maar ook en misschien wel juist in lijden en zwakheid.’
Met het boek De Geest, het kruis en de gaven wil Hoek ‘vanuit de structuren van de 
reformatorische theologie’ de ‘charismatische uitdaging’ oppakken om ze zo een 
‘stevige kerkelijke en theologische context’ te geven.531 Integratie van charismatische 
elementen kan verbreding en verdieping van de rivier betekenen, maar verandert 
niets aan haar bedding en stroomrichting’, zo stelt hij.532

De auteur benoemt ‘zeven aspecten of articulaties’ waarvan hij hoopt dat ze kunnen 
dienen als ‘coördinaten waarbinnen een vruchtbare ontmoeting tussen charisma-
tisch en gereformeerd zich verder kan voltrekken.’533 Deze zeven aspecten borduren 
voort op wat de hoogleraar eerder verwoordde. Als eerste noemt hij de werkelijk-
heid van de Geest als ‘Gods werkzame nabijheid in de wereld.’534 Volgens hem is 
het ‘authentiek gereformeerd’ als de Geest ‘midden in de dagelijkse werkelijkheid’ 
wordt ontmoet. Dat kan ook gebeuren in ‘concrete tekenen van het koninkrijk 
Gods in genezing en bevrijding.’
Als tweede articulatie benoemt Hoek dat de Geest altijd herkenbaar is aan de 
‘expliciete relatie tot Christus en tot het evangelie.’535 Geestelijke vernieuwing moet 
daarom altijd gericht zijn op de opbouw van het lichaam van Christus.
Het werk van de Geest raakt ‘alle aspecten’ van de mens, zodat ervaring en bevinding 
erbij horen.536 Dit derde aspect van het werk van Gods Geest in de mens staat voor 
Hoek niet op gespannen voet met de centrale plaats van Christus. Onder ‘strikte 
binding aan het unieke gezag van de heilige Schrift’ wil de auteur in de vierde plaats 
aandacht vragen voor de ‘profetische verlichting’ door de Geest.537 De eenentwintigste 
eeuw is ‘dringend verlegen’ om profetie in de lijn van het getuigenis van G. Groen 
van Prinsterer, I. da Costa (1798-1860) en H.F. Kohlbrugge (1803-1875), zo stelt Hoek.
De mens krijgt het heil ‘niet in handen’, zo verwoordt de theoloog zijn vijfde arti-
culatie.538 De rechtvaardiging van de goddeloze is daarom ‘nooit een gepasseerd 
station’, terwijl de Geest zucht in een ‘nog altijd gebroken schepping.’ Dit houdt 
verband met het zesde punt van de ‘voor-lopigheid van de Geest.’539 De vrucht en de 
gaven van de Geest zijn weliswaar ‘tekenen van de opstandingskracht van Christus’, 
maar er is ook een ‘blijvende gebrokenheid.’ Ten slotte is de Geest ‘vrij en soeve-
rein in de vervulling van Gods beloften.’540 De kerk kan dus niet ‘elk afzonderlijk 
charisma claimen.’
In een interview met het RD, afgenomen naar aanleiding van de publicatie van De 
Geest, het kruis en de gaven, verwoordt Hoek zijn visie dat Calvijn ‘in beginsel’ een open 
houding heeft naar de gaven van de Geest.541 In confrontatie met de wederdopers 
kan Hoek het begrijpen dat de reformator ‘heel terughoudend’ was tegenover de 
Geestesgaven. Maar hij vindt het niet goed om die afwijzing te blijven repeteren. 
Volgens Hoek is dit ook niet nodig omdat er geen ‘confessionele uitspraak over de 
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streeptheologie’ bestaat en dat ‘een ruime blik op de Geest en Zijn gaven wezenlijk 
verankerd is in de gereformeerde theologie.’
De verankering in de gereformeerde theologie is voor Hoek een zaak van grote 
betekenis. Zonder deze fundering ziet hij ‘heel veel’ jongeren die aangesproken 
worden door de charismatische beweging doorvloeien.
In zijn boek heeft de auteur twee lijnen willen samenvoegen, zo licht hij toe. De ene 
lijn, die van de kruisgestalte van de kerk, treft hij aan bij de Amsterdamse hoogle-
raar A. van de Beek. De andere lijn, die vanuit de doorwerking van Pasen, ziet hij 
bij Van de Beeks collega C. van der Kooi.

De predikant C.A. van der Sluijs reageerde kritisch op het boek van Hoek en het 
interview in het RD.542 In een opinieartikel vraagt hij zich af waarom Hoek het 
‘huidige gereformeerde leven’ niet aan de theologie van de Reformatie herijkt, in 
plaats van een verrijking te zoeken in de charismatische beweging.
De predikant gaat ook niet met Hoek mee als deze bij Calvijn een open houding ten 
opzichte van de gaven van de Geest ziet. Volgens Van der Sluijs is het niet terecht 
om uit de theologie van Calvijn, wat ‘geen gesloten systeem was’, het ‘onderbelichte 
naar vandaag door te trekken en aan te vullen via een voortgaand inzicht.’ Tegelij-
kertijd is hij ervan overtuigd dat het gereformeerde het charismatische in zich heeft, 
‘zonder dat dit laatste expliciet genoemd of geduid wordt.’ Van der Sluijs wijst op 
‘bevindelijke vromen van vroeger dagen’ waar de gaven van de profetie en van de 
genezing bekend waren, zonder dat het werd gestimuleerd.
Eveneens kritisch, hoewel minder scherp, was de predikant J. Westland, die eerder 
een open houding innam ten opzichte van de evangelische beweging.543 In een 
recensie van De Geest, het kruis en de gaven merkt hij op dat het duidelijker had mogen 
worden wat precies de ‘fundamentele theologische bezwaren’ zijn tegen openheid 
voor de charismatische vernieuwing.544 Hij vraagt zich af of de onderhuidse twijfel aan 
de actualiteit van het gereformeerde denken en leven in orthodox-gereformeerde 
kring heeft bijgedragen aan nieuwe belangstelling voor het charismatische.

4.5.3.2. H. de Leede
De hervormde theoloog H. de Leede had, zo bekende hij eens, tot in het vierde jaar 
van zijn studie theologie nog nooit gehoord van een second blessing, een tweede 
zegen van een doop met de Heilige Geest. Via zijn vrouw kwam hij in aanraking 
met de pinksterkringen.545

In 2008 merkte De Leede op dat hij om zich heen hoorde over een ‘verlangen naar 
overdoop, groei in geloof, doop met de Geest.’546 Zelf staat hij positief tegenover deze 
ontwikkelingen. ‘Er is beweging, verlangen naar geestelijke vernieuwing.’ Mensen 
zoeken ‘nieuwe wegen voor geloven en leven.’547 Tegelijkertijd stelt De Leede zich 
kritisch op en stelt hij de vraag waar deze evangelicalisering op uitloopt.
De hervormde theoloog noemt vijf punten die ‘in het geding zijn’ en die ‘behoor-
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lijk in het theologische vlees snijden.’548 Als eerste noemt De Leede de opvatting 
van Calvijn dat de bijzondere gaven van de Geest beperkt zijn tot de tijd van de 
vroegchristelijke kerk, de zogeheten streeptheologie. Onder gereformeerden is er 
volgens hem inmiddels een ‘groeiende consensus’ dat deze opvatting geen sterke 
papieren heeft. De gaven van de Geest horen ‘integraal’ bij de eschatologische tijd 
van de Geest en zijn ‘juist nu’, in een geseculariseerde wereld, nodig. De Leede gaat 
mee met deze consensus, maar stelt wel de vraag hoe nu verder.549

Hiermee hangt een tweede punt samen, namelijk van de voortgaande openbaring. 
Als Gods Geest Zich nog altijd openbaart door bijvoorbeeld tongentaal en profetie, 
wat betekent dit dan voor het Schriftberoep en het Schriftgezag?550

Als derde punt noemt De Leede het ‘dualistische’ wereldbeeld van veel evange-
lischen met grote nadruk op de tegenstelling tussen het rijk van God en dat van 
satan. Naar zijn overtuiging wordt de satan zo een ‘veel te grote zelfstandigheid’ 
toegekend.551 Onder evangelischen ziet De Leede verder een ‘vorm van ongeduld, 
die niet heilig is, en daarom niet heilzaam.’ Dit heeft ermee te maken dat de geschie-
denis geheel in het teken wordt gezien van de realisering van het eeuwig heil.552

Een ‘goede pneumatologie’ noemt De Leede als laatste punt. ‘Omwille van de 
onderscheiding der geesten moeten we wel onderscheiden wie de Geest Gods is, 
en hoe wij Hem herkennen.’553

In de jaarserie dacht De Leede ook na over de verhouding tussen Geest en doop.554 
Het gaat hem hierin om ‘de verwerking van het gelijk’ van ‘eenvoudige Pinkster-
mensen’ die wijzen op het verschil tussen de doop met water en de doop met de 
Geest. Naar zijn overtuiging gaat het in de doop ook niet alleen om rechtvaardiging, 
maar ook om overwinning.
Hij wil voorkomen dat de Geestesdoop losraakt van de waterdoop, waardoor het 
gevaar ontstaat dat de Geestesdoop iets speciaals wordt wat slechts enkelen in de 
gemeente ervaren. Er zijn zeker ‘incidentele doorbraken van het werk van de Geest’, 
maar de Geest verbindt Zich doorgaans aan ‘geleiders’ – een uitdrukking van de 
theoloog H. Berkhof – zoals met name het ambt en het sacrament.
Over de verhouding Geest en ambt dacht De Leede verder door in het vierde deel 
van de jaarserie in Wapenveld.555 Voor hem is de wijze waarop Paulus tot de gemeente 
van Korinthe spreekt over de Geestesgaven een ‘experiment’, dat ‘voor herhaling 
vatbaar’ is en dat ‘dicht bij’ het Koninkrijk van God staat. Tegelijkertijd is het cha-
rismatisch kerktype in zijn ogen ‘principieel tijdelijk’, omdat voor de continuïteit 
van de kerk het ambt als gave van de Geest nodig is. De Leede vindt wel dat er ‘veel 
meer en royaler ruimte’ moet zijn voor ‘gemeentevorming in charismatische zin.’ 
Daarbij hoort een laagkerkelijke structuur. De serie sluit af met een groepsgesprek 
waaraan ook De Leede deelnam. Hij sluit zich in het gesprek aan bij de visie van de 
Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi dat de theologie ‘niet alleen christologisch 
maar ook pneumatologisch moet zijn.’556 Binnen de leer over de Heilige Schrift, 
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vindt De Leede dan ook, moet er ‘meer openheid komen voor het spreken van de 
Geest.’ Hij ziet ook een tendens dat ‘steeds meer predikanten zich realiseren’ dat 
ze geestelijk leiding moeten geven aan gemeenteleden die naar charismatische 
vernieuwing verlangen.557

4.5.3.3. M.J. Paul
De hervormde theoloog M.J. Paul verdiepte zich gedurende een groot aantal jaren 
in onderwerpen die ook kenmerkend zijn voor de charismatische vernieuwing, zoals 
ziekenzalving, de dienst der genezing en bevrijdingspastoraat.558 Dit deed hij al 
geruime tijd voordat de belangstelling daarvoor onder hervormd-gereformeerden 
aan het licht kwam.
De aanleiding om zich in de genoemde onderwerpen te verdiepen, was een prakti-
sche; ze lag in de pastorale ervaringen die Paul als predikant opdeed.559 Het viel hem 
op dat veel kerkleden enerzijds belijden dat Gods zegen het belangrijkste is, maar 
dat tegelijkertijd de diagnose van een arts vaak als beslissend geldt. Verder merkte 
hij dat de opdracht tot genezing nauwelijks een plaats had in de gedachtewereld van 
zieke gemeenteleden. Wel merkte hij dat gemeenteleden zich tot occulte genezers 
wendden. Paul vroeg zich af of dit met het ‘falen van de dienst der genezing in de 
kerk’ te maken kon hebben. Ten slotte kwam hij zelf in de knel met de vraag hoe 
hij zou preken over de vele genezingswonderen in de Bijbel, ongeveer een kwart 
van de evangeliebeschrijvingen.
Terwijl de predikant met deze vragen liep, kreeg hij in 1992 het verzoek om zieken-
zalving toe te passen bij een jong kind dat leed aan ernstige epileptische aanvallen. 
Na de ziekenzalving volgde algehele genezing. Vijf jaar later publiceerde Paul een 
boek over ziekenzalving dat veel publiciteit gaf.
Als predikant en later ook als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, werd 
Paul geconfronteerd met allerlei vormen van occultisme. Hij merkte dat jongeren 
zich onder meer via boeken, muziek en moderne media inlieten met de wereld van 
geesten en daardoor occult belast werden. Het bracht hem bij het onderwerp van 
het bevrijdingspastoraat. Doordat hij over ziekenzalving, demonie en bevrijding 
publiceerde, ging Paul als vraagbaak fungeren en werd hij gevraagd om lezingen 
hierover te houden. Hierdoor kwam hij nog intenser in aanraking met schrijnende 
nood op dit terrein.
Paul noemt ook andere invalshoeken waarom hij aandacht voor het onderwerp 
bevrijding nodig vindt. Via het evangelisatiewerk onder allochtonen krijgen chris-
tenen te maken met vragen rond bevrijding van demonische machten. ‘Zullen we 
dan zwijgen? Verwijzen we naar seculiere hulpverlening die met deze aspecten geen 
raad weet? Of verkondigen we Jezus, die de duivelse machten overwonnen heeft?’560

Ook merkt hij dat christenen vragen krijgen van mensen in nood die verwachten dat 
christenen vanuit de Bijbel hulp kunnen bieden bij occulte belasting en demonische 
gebondenheid.561 Volgens hem is een christelijke gemeente ‘ziek’ als bijbelgedeelten 
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over ziekte, genezing en bevrijding niet aan de orde komen.562

Paul is er open over dat hij auteurs vanuit de charismatische vernieuwing tot zijn 
bronnen rekent. Uitdrukkelijk verwijst hij naar de hervormde predikant W.C. van 
Dam en de gereformeerde predikant K.J. Kraan.563 Ook naar de evangeliste en 
schrijfster Corrie ten Boom (1892-1983) verwijst hij met instemming.564 Volgens 
Paul geeft haar boekje Verslagen vijanden ‘in kort bestek veel belangrijke inzichten.’565

Het boek Geneest de zieken! van de evangelische theoloog W.J. Ouweneel kreeg twee 
hartelijke besprekingen van Paul, die oordeelde dat Ouweneel ‘de bezinning op 
een belangrijk en omstreden onderwerp duidelijk verder heeft gevoerd.’566 Uit-
gesproken mild uitte Paul zich in de richting van J. Zijlstra die in het hele land 
genezingsdiensten belegt. Volgens Paul stelt Zijlstra Christus centraal, wil hij bui-
tenkerkelijken bereiken en weet hij dat ‘genezingen meer mensen trekken dan 
dogmatische verhandelingen.’567

De openheid van Paul voor de dienst der genezing blijkt uit zijn inleiding in het 
boek Genezing en bevrijding, een Nederlandse vertaling van een boek van de Engelse 
auteur P. Horribon.568 Paul bestrijdt ook de gedachte als zouden onderwerpen als 
ziekenzalving, genezing en bevrijdingspastoraat typisch tot charismatische kringen 
behoren. Hij wijst naar de kerkvader Irenaeus uit de tweede eeuw die genezings-
wonderen als een teken van de ware kerk zag. ‘Volgens de kerkvaders zijn het de 
zonden van de gelovigen die de krachtige doorwerking van Gods Geest in de weg 
staan.’569 Hij wijst er ook op dat bevrijdingspastoraat ‘volop werd gepraktiseerd in 
de vroege kerk.’ Daarnaast vindt hij het voor kerken in West-Europa leerzaam om 
kennis te nemen van ervaringen van christenen in de derde wereld.570

De docent vindt het niet terecht om het onderwerp maar te laten rusten vanwege 
de meningsverschillen die het oproept.571 ‘Alle belangrijke onderwerpen van de 
geloofsleer zijn omstreden’, zo reageert hij. Hij vindt het belangrijk dat bevrij-
dingspastoraat een plaats krijgt in theologische opleidingen, zodat er een kader 
meegegeven wordt waarmee voorgangers praktijksituaties zorgvuldig kunnen 
beoordelen. Zelf werkte Paul actief mee aan een themaweek over geestelijke strijd 
aan de Christelijke Hogeschool Ede. Met het oog op de ‘vele vragen’ van studenten 
over dit thema werden de lezingen uitgegeven.572

In verschillende publicaties geeft Paul een theologische waardering van ziekte, 
genezing en bevrijding. In navolging van de kerkvader Augustinus ziet de auteur 
wonderen als een getuigenis van Christus’ opstanding.573 In zijn publicatie over 
ziekenzalving ziet Paul genezingswonderen ook als een bewijs van de macht die 
Jezus nu in de hemel uitoefent.574

Zowel vergeving als genezing brengt Paul in verband met het volbrachte werk van 
Christus. Echter, hoewel men door het geloof rechtvaardig wordt voor God, is de 
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vernieuwing die daarop volgt gedeeltelijk. De christen ontvangt verzoening en 
genezing dus niet ‘in dezelfde mate.’ Dat betekent dat genezing kan uitblijven. Een 
zondige levenshouding kan een belemmering zijn voor genezing. God kan ook de 
bedoeling hebben om een zieke er doorheen te helpen, in plaats van hem uit die 
situatie te bevrijden.

Tijdens een congres over charismatische vernieuwing aan de Theologische Uni-
versiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in maart 2006 gaf Paul een 
theologische onderbouwing van de aandacht voor genezing en bevrijding.575 Als 
kenmerk van het gereformeerd protestantisme noemt Paul het beroep op de Schrift 
en een terugkeer tot de leer en praktijk van de vroegchristelijke kerk. In dit licht 
vindt hij het opvallend dat ‘allerlei Bijbelgedeelten over genezing en bevrijding’ in 
de kerk niet aan de orde komen. Verder beroepen Luther en Calvijn zich vaak op 
Augustinus, met uitzondering van zijn opvattingen over genezing. Paul wijst er juist 
op dat genezingswonderen tot in de vijfde eeuw ‘volop’ voorkwamen. De afname 
daarvan valt dus niet samen met het afsluiten van de canon.
Paul vindt de kritiek van de Reformatie op het laatste oliesel van de Rooms-Katho-
lieke Kerk terecht. Echter, zo constateert hij, de reformatoren zijn ‘niet toegekomen 
aan een nieuw gebruik van het ritueel dat in Jakobus 5 genoemd wordt.’ Ook rond de 
bevrijding van demonische machten ziet hij in de Reformatie ‘weinig nieuw inzicht.’ 
In een ander verband vraagt Paul zich af of God de afbraak van kerkelijke structuren 
toestaat, ‘zodat we des te meer teruggeworpen worden op de fundamenten. Is dit 
Zijn weg om verwaarloosde Bijbelgedeelten onder onze aandacht te brengen?’576

In zijn inleiding in het boek Genezing en bevrijding van P. Horribon neemt Paul zijn 
uitgangspunt in het begrip ‘genezing’, dat hij tegelijkertijd een brede betekenis 
geeft. ‘De redding door Jezus Christus is fundamenteel en Hij geeft vergeving van 
zonden. De heling omvat echter ook heelheid en bevrijding.’ Bevrijding van occulte 
machten is in deze gedachtegang ‘slechts een onderdeel van een omvattender 
benadering.’577

In april 2008 was Paul weer te gast in Kampen, nu tijdens een congres over 
bevrijdingspastoraat.578 Hij sprak er de wens uit dat ‘volgens een gereformeerde 
hermeneutiek’ een ‘principieel verantwoorde en praktisch werkbare visie op het 
bevrijdingspastoraat ontwikkeld wordt.’579 Wat hem betreft doet zo’n visie zowel 
recht aan de bijbelse gegevens als aan de praktijkervaring.
Het was voor Paul een bijzonder moment toen de Protestantse Kerk in Nederland 
in 2014 de Handreiking bevrijdingspastoraat publiceerde.580 Aan de publicatie werkte 
ook de hervormd-gereformeerde predikant L.W. Smelt mee. Voor Paul was de 
publicatie een ‘mijlpaal, waarbij voor het eerst openlijk in deze kerkelijke kring het 
bestaansrecht van bevrijdingspastoraat erkend wordt.’581 Hij refereert daarbij aan de 
vergeefse pogingen van de hervormde predikant W.C. van Dam om het onderwerp 
van het bevrijdingspastoraat op de agenda van de Nederlandse Hervormde Kerk te 
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plaatsen. Zelf nam Paul deel aan een rondetafelgesprek naar aanleiding van een 
eerdere versie van de Handreiking.582

Paul vroeg ook aandacht voor de doop met de Heilige Geest, een onderwerp dat 
nauw verwant is aan de thema’s waarin hij zich verdiepte. Wie deze doop laat ‘samen-
vallen met de wedergeboorte heeft theologisch weinig ruimte voor een opwekking’, 
schrijft hij in een recensie van het boek Onuitsprekelijke vreugde van D.M. Lloyd-Jones, 
waarin deze Engelse theoloog een aparte ervaring van de doop met de Heilige Geest 
leerde.583 ‘Wat God individueel doet bij de gelovigen in de doop met de Heilige 
Geest, doet God op grote schaal in een geestelijke opwekking’, aldus Paul. Daarom 
betekent een opwekking voor hem een ‘terugkeer naar het boek Handelingen. Dan 
wordt de eigenlijke kerkgeschiedenis zichtbaar.’ Dat besef is naar zijn overtuiging 
in onze eeuw verdwenen. In twee artikelen in De Waarheidsvriend ging Paul nader 
in op de doop met de Heilige Geest.584 Uit de doop van de Heere Jezus trekt hij de 
conclusie dat Jezus de Geest nodig had om Zijn taak te vervullen.585 Op Zijn beurt 
zal Jezus de discipelen dopen met de Geest om hen kracht te geven voor de taak 
die zij moeten vervullen. Paul vindt het dan ook belangrijk om onderscheid te 
maken tussen het ‘werk van de Geest tot zaligheid en het werk van de Geest in het 
toerusten tot een taak.’ Zelf wil hij in de leer bij christenen uit de derde wereld die 
‘meestal meer nadruk leggen op de toerusting door de Heilige Geest.’ Juist in de 
strijd tegen de machten van de duisternis is deze toerusting nodig.586

4.5.3.4. W. van Vlastuin
Als hervormd predikant kreeg W. van Vlastuin al spoedig een bijzondere belang-
stelling voor het werk van de Heilige Geest. Zelf verklaarde hij dat ‘door een meer 
trinitarische gedachtegang er theologisch ruimte kwam voor het werk van de Heilige 
Geest.587 Als student theologie schreef Van Vlastuin al een boek over opwekking, 
waarin hij een paragraaf wijdt aan de doop met de Heilige Geest.588 Hij stelt dit 
gelijk aan de verzegeling met de Heilige Geest en omschrijft het als het ‘Goddelijke 
stempel op Zijn eigen werk.’ Deze verzegeling is daarmee onderscheiden van de 
‘werkingen van de Heilige Geest in de ontwaakte of gelovende zondaar.’ Het is een 
‘krachtige verzekering’ van Gods genade en ‘overstelpt te worden in en met Gods 
heerlijkheid.’ Deze doop met de Heilige Geest geeft ‘hemels gezag en hemelse 
kracht’ in het bijzonder in de prediking.
Doorgaande studie leidde in 1993 tot publicatie van een boek over de Heilige 
Geest.589 Na hoofdstukken over de Geest Die wederbaart, overtuigt, Christus ver-
heerlijkt, heiligt en bidt volgt het laatste hoofdstuk over de Geest Die vervult. Ook 
in latere publicaties zal Van Vlastuin de eerste aspecten als het meest wezenlijke 
werk van de Geest blijven benoemen.
De auteur gaat niet mee met de opvatting dat er na de wedergeboorte een tweede 
genade is van de doop met de Heilige Geest.590 Daarmee corrigeert Van Vlastuin 
impliciet wat hij daarover schreef in het boek Opwekking. ‘Waar geloof is, daar is 
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ook de belofte van de Geest.’ Het ontvangen van de kracht van de Geest door de 
apostelen ziet op de ‘overgangstijd tussen Oude en Nieuwe Testament.’ Dan horen 
we over ‘de tweede genade van de doop met de Heilige Geest. Maar wie na deze 
overgangstijd tot geloof komt, krijgt deze ‘vollere en rijkere genade’ in de weder-
geboorte. Het valt de auteur ook op dat er na Handelingen geen sprake meer van 
is dat mensen op een bijzondere wijze de Heilige Geest ontvangen. Van Vlastuin 
trekt uit dit alles de conclusie dat de doop met de Heilige Geest een heilshistorisch 
gegeven is en niet een heilsordelijk. Dit verklaart voor hem dat er geen oproep 
in de Bijbel is om met de Geest te worden gedoopt, maar wel om met de Geest te 
worden vervuld.
Van Vlastuin wijst op een lijn binnen zowel het Engelse puritanisme als de Neder-
landse Nadere Reformatie waarin de verzegeling met de Heilige Geest als een 
ervaring werd gezien na de wedergeboorte.591 In Opwekking haalde hij reeds per-
sonen uit deze traditie aan en sloot hij zich hierbij aan.592 Nu stemt hij in met de 
puriteinse theoloog J. Owen (1616-1683) die de verzegeling als een effect zag van 
de inwoning van de Heilige Geest en niet als een aparte daad. Dit trekt Van Vlastuin 
aan omdat er zo ruimte is voor de ‘voortgang van verdieping van het werk van God 
in de gelovigen’ en van ‘authentieke ervaringen binnen het leven des geloofs’, 
terwijl tegelijkertijd de eenheid van het werk van Gods genade gehandhaafd blijft 
en geloof en zekerheid bij elkaar blijven.

De grondlijnen in Van Vlastuins boek over de Heilige Geest keren terug in zijn latere 
publicaties over de charismatische vernieuwing. Door zijn promotieonderzoek naar 
de opwekkingstheologie van de achttiende-eeuwse predikant J. Edwards (1703-1758) 
werd deze grondgedachte versterkt.593 In latere publicaties sluit Van Vlastuin zich 
diverse malen aan bij de opvattingen van Edwards. Deze puriteinse theoloog maakte 
onderscheid tussen buitengewone gaven van de Geest zoals profetie, tongentaal en 
dromen en de gewone gaven van de Geest.594 Edwards stelde dat de buitengewone 
gaven hulpmiddelen waren om de openbaring van God te bevestigen. Ze deden 
dienst zolang de canon niet was bevestigd. Met het charisma van het apostelschap 
zijn ook andere charismata verdwenen, zo stelde Edwards.

Van Vlastuin bleef het onderwerp van de Geestesgaven intensief volgen. Nadat hij 
in september 2005 docent werd aan het Hersteld Hervormd Seminarie, verbonden 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, deed hij vaker van zich horen. In het najaar 
van 2005 ging hij in het EO-programmablad Visie in discussie over de gaven van 
de Geest met onder meer pinkstervoorganger P. Sleebos.595 Enkele maanden later 
ging hij tijdens een symposium aan de Vrije Universiteit het debat aan met de Ame-
rikaanse pinkstertheoloog William Menzies.596 Nog weer een jaar later verscheen 
zijn boek Profetie en tongentaal.597 In 2006 sprak hij over de charismatische theologie 
tijdens een studiedag voor hersteld hervormde theologiestudenten.598 Door mid-
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del van een opinieartikel in het RD onderstreepte Van Vlastuin in april 2007 zijn 
visie nog eens.599 Enkele jaren later stelde hij het thema aan de orde tijdens een 
Studium Generale van Driestar Hogeschool.600 In 2017 schreef Van Vlastuin een 
uitvoerige beschouwing over het boek van de theoloog J. Veenhof De kracht die hemel 
en aarde verbindt.601

In al deze bijdragen verwoordt Van Vlastuin zijn overtuiging dat het gewone werk 
van de Heilige Geest is om Christus in zondaren te verheerlijken. Hij doet in Christus 
delen in alle geestelijke zegeningen. Van Vlastuin vindt het daarom de ‘omgekeerde 
wereld om te stellen dat een christen zonder de gaven van de Geest arm is en met 
de gaven van de Geest rijk, zoals in het charismatische denken wordt gesteld.’602 
Als kenmerkende werk van de Heilige Geest ziet Van Vlastuin dat ‘Hij niet iets 
toevoegt, maar ons iets toe-eigent. Hij is de Geest van de Vader; Hij eigent ons het 
schepselmatige leven toe: onze roeping in dit aardse leven. Hij is ook de Geest van 
Christus; Hij eigent ons al Christus’ schatten toe. Dáár moeten we op gericht zijn.’603

Fundamenteel in Van Vlastuins visie is ook dat de ‘eenmaligheid van het offer van 
Christus onlosmakelijk samenhangt met de eenmaligheid van de Heilige Schrift 
en de eenmaligheid van de apostolische periode.’604 Het valt hem op dat de apos-
telen zelf een charisma worden genoemd. ‘Samen met de profeten heten zij het 
fundament van de nieuwtestamentische gemeente.’605 Zo’n fundament heeft iets 
eenmaligs in zich. Iedereen die de apostelen op deze wijze ziet, hanteert ‘dus een 
streeptheologie.’ Deze kan volgens Van Vlastuin ‘niet met een simpel beroep op 
Handelingen worden weggezet.’
Voor hem is duidelijk dat de heilsgeschiedenis ‘tot vervulling gekomen is in het werk 
van Christus.’606 Daarvan hebben de apostelen een ‘onherhaalbaar heilshistorisch 
getuigenis’ gegeven. Daarmee is de canon de ‘oorkonde van het voltooide heil.’ 
Dit sluit niet uit dat de Geest nog altijd een charisma kan geven, ‘maar ontkent dat 
de Schrift een voortduur van de charismata leert.’ Het valt de theoloog ook op dat 
‘nog binnen het boek Handelingen’ het aantal tekenen en wonderen afneemt en 
dat Paulus in zijn latere brieven de gaven niet meer aan de orde stelt. ‘Naarmate 
er meer schriftelijke bronnen beschikbaar kwamen, was er minder behoefte aan 
de directe openbaring van God’, aldus Van Vlastuin.

Voor Van Vlastuin staan genezingswonderen en de gaven van genezing in het 
Nieuwe Testament ‘in het perspectief van de gekomen Christus.’607 De hersteld 
hervormde docent stelt ook dat het ‘niet de verantwoordelijkheid van de christen 
is om actief naar gaven te streven.’608 Hij treft in de Bijbel ‘slechts eenmaal’ een 
zoeker van gaven tegen. Dat is Simon de tovenaar die door Petrus werd ontmaskerd. 
De oproep in 1 Korinthe 14:1 om te ijveren om geestelijke gaven ziet hij vanuit de 
gebruikte woorden meer als een ‘houding ten opzichte van geestelijke gaven’ dan 
als een actief streven om deze gaven te ontvangen.
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Ook wijst hij erop dat er ‘talloze’ voorbeelden in de kerkgeschiedenis zijn van chris-
tenen met een ‘bijzonder charisma om in de toekomst te blikken.’609 In de ‘omgang 
met het Woord en niet als directe openbaringen van God’ kregen ze ‘profetische 
inzichten.’ Van Vlastuin wil in deze gevallen daarom niet spreken over inspiratie, 
maar over illuminatie. En daar is de kerk volgens hem ‘verlegen’ om.

Van Vlastuin gaat er niet in mee dat er een gemeenschappelijk theologisch kader is 
waarbinnen de charismatische en de gereformeerde theologie elk eigen accenten 
zet.610 De structuur van Calvijns theologie is namelijk soteriologisch, dat wil zeggen 
dat de reformator het werk van de Heilige Geest in het kader van het verlossings-
werk van Christus plaatst. De Geest brengt tot Christus, verenigt met Christus en 
onderwijst de gelovige in de rijkdommen van Christus. Hij voegt dan ook niet iets 
toe aan de verlossing in Christus.
In het slothoofdstuk van Profetie en tongentaal benoemt de Amsterdamse docent een 
aantal ‘gereformeerde scharnierpunten’ die naar zijn overtuiging ‘in het geding’ 
zijn in de ontmoeting tussen charismatische en gereformeerde theologie.611

Als eerste benoemt Van Vlastuin de ‘eenmaligheid van Gods openbaring in het 
Woord’, waardoor ‘nieuwe openbaringen aangaande God en de leer van Gods 
Woord worden afgewezen.’612 Als tweede noemt hij dat het geloof ‘geen tekenen 
naast het Woord’ zoekt die dienen tot ‘gelovige aanvaarding van de Schrift.’613 Het 
grootste teken van Gods gunst is het ‘vleesgeworden en schriftgeworden Woord’ zelf.
Een derde scharnierpunt is de verhouding Woord en Geest. In de charismatische 
theologie krijgt het menselijk subject naar zijn overtuiging te veel ruimte ten opzichte 
van het Woord.614 Dit hangt samen met de verhouding van leer en ervaring, het 
vierde scharnierpunt.615 Het verwondert Van Vlastuin niet dat de roep om geestelijke 
gaven samengaat met een relativering van de waarheid en de leer. ‘De charismatische 
eenheid is geen eenheid in de leer, maar een herkenning in de ervaring.’
Bij het vijfde scharnierpunt wijst Van Vlastuin erop dat ‘het trinitarische karakter 
van de gereformeerde theologie christologisch is bepaald.’616 De Heilige Geest 
bewerkt niet het heil maar eigent het toe. Zonder dit begrip ‘toe-eigening’ ziet Van 
Vlastuin rond het werk van de Heilige Geest een ‘andere theologie en spiritualiteit’ 
ontstaan. Zelf stelt hij dat het werk van de Geest ‘niet verder reikt dan het werk van 
Christus.’ Van Vlastuin gaat niet mee met de tegenwerping dat op deze wijze de 
pneumatologie een ‘functie’ wordt van de christologie. Het christocentrische karak-
ter van de gereformeerde theologie is juist ‘resultaat van eeuwenlange bestudering 
van de Schrift en het zoeken naar de meest evenwichtige theologische structuren.’
Het zesde scharnierpunt is de plaats van het geloof, inclusief de aanvechtingen 
daarvan, in de spiritualiteit.617 ‘In de aanvechtingen genieten we de diepste zeker-
heid.’ Van Vlastuin vraagt zich af of ‘deze spiritualiteit zich wel verdraagt met de 
charismatische beleving.’
Vanuit de ‘grondhouding’ van de gemeenschap van de gelovige met Christus’ 
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lijden kunnen de charismata volgens Van Vlastuin ‘nooit een zelfstandig thema in 
theologie, prediking en spiritualiteit worden.’618 Dit hangt samen met zijn zevende 
scharnierpunt omtrent de ‘enorme spanning tussen Gods uiterlijke orde en het 
heil.’ Hij gaat daarom niet met Veenhof mee die vanuit de lichamelijke opstanding 
van Christus ook gezondheid tot een theologisch thema maakte, waardoor heil en 
heling dicht bij elkaar komen te staan. Van Vlastuin stelt hiertegenover dat ‘we op 
de wijze van het geloof in het eschatologische heil delen.’
Dit ‘sterven aan het aardse’ betekent echter tegelijkertijd voor de gereformeerde 
theologie een ‘grote betrokkenheid op deze aarde’, het achtste scharnierpunt.619 
God de Vader geeft het aardse leven ‘in gemeenschap met Christus’ terug. Van 
Vlastuin vraagt zich af of het schepselmatige leven in het charismatische leven niet 
wordt ‘opgeofferd aan het geestelijke individu’ door de ‘structuur van de persoons- 
en ervaringsgerichte theologie.’
Tussen de acht scharnierpunten ziet Van Vlastuin een ‘geweldige samenhang.’620 
Het brengt hem tot de overtuiging dat het ‘geheel van de theologie’ in het geding 
is bij de ontmoeting tussen charismatisch en gereformeerd. Hij wil daarom niet 
spreken van een ‘onschuldige toevoeging’ van het charismatische denken aan de 
gereformeerde traditie. Hij constateert dat de charismatische beweging, die in zijn 
ogen geen ‘hype’ is, de ‘klassiek gereformeerde positie onder druk’ zet.621 Ook 
noemt hij de vraag ‘prangend’ of de charismatische en gereformeerde theologie 
‘ten diepste’ niet twee theologische werelden zijn ‘die elkaar uitsluiten.’622 Wanneer 
de gebrokenheid van Romeinen 7, het hoofdstuk over de blijvende strijd tussen 
vlees en geest, ‘niet fundamenteel is voor het christelijke leven’ wordt er naar de 
overtuiging van de Amsterdamse docent ‘geschud aan het gebinte van eeuwenoude 
theologische uitgangspunten.’623

4.5.3.5. P. de Vries
In zijn boek over de leer van de Drie-eenheid stelt de hervormde predikant P. de 
Vries dat de kerk niet tot bloei komt als ze ‘zelfstandige aandacht schenkt aan de 
persoon van de Heilige Geest, maar wel als zij door de inwoning en kracht van de 
Heilige Geest de Heere Jezus Christus centraal stelt en zo de Vader verheerlijkt.’624 De 
auteur is ervan overtuigd dat er onder de gaven van de Geest zijn die ‘voorbehouden 
zijn aan de apostolische periode van de christelijke kerk.’625 Als in zendingssituaties 
de prediking van het Woord door opmerkelijke tekenen is bevestigd, waaronder de 
genezing van zieken, is dat in zijn ogen iets anders dan een ‘blijvende bediening 
van genezing.’
De Vries ziet profetie en tongentaal als ‘nieuwe openbaring.’626 Zulke profetieën 
mogen niet meer worden verwacht. Wie ze wel verwacht, loopt volgens De Vries vast 
met het apostelschap zelf, ‘dat immers ook als gave van de Geest wordt getypeerd.’ 
Hij acht de wijze waarop de reformator Calvijn en de nadere reformator W. à Brakel 
(1635-1711) over profetie hebben geschreven ‘volstrekt overtuigend.’627 Calvijn ziet 
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in zijn eigen tijd ‘alleen nog enkele sporen van de gave van profetie’, bijvoorbeeld 
in een ‘bijzondere geschiktheid’ om de Bijbel toe te passen op de noden van de 
kerk. Als predikant in Harlingen ontmoette À Brakel jonge vrouwen die zich als 
profetessen aan de Heere overgaven en mensen aanspoorden tot bekering. De 
predikant achtte het mogelijk dat de Heere toekomende dingen openbaart, maar 
zulke openbaring is dan geen regel voor anderen en dus verschillend van de pro-
fetie in bijbelse tijden.
De Vries wil geen onderscheid maken tussen het worden gedoopt met de Heilige 
Geest en het komen tot het geloof in Christus. Wie dat onderscheid wel maakt, 
doet volgens hem geen recht aan de ‘unieke situaties die in het boek Handelingen 
worden beschreven.’628 Pinksteren betekende de eenmalige overgang van de oude 
naar de nieuwe bedeling. ‘Kenmerkend voor die overgang is de doop met de Heilige 
Geest of het ontvangen van de Heilige Geest.’ Dat betekent dat ‘elke ware christen 
onder de nieuwe bedeling gedoopt wordt met de Heilige Geest wanneer hij met 
het geloof wordt begiftigd.’

In 2006 ging De Vries, inmiddels docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie, 
in het RD in discussie met de pinkstertheoloog C. van der Laan.629 De Vries heeft 
er geen moeite mee dat er ‘aan de rand van de gemeente’ verschijnselen zijn die 
als ‘sporen van profetie’ mogen gelden. ‘Ze zijn meer uitzondering dan regel, 
meer incidenteel dan normatief voor de gemeente. Beschouw ze als een toegift.’ 
Als het wezen van het werk van de Geest ziet hij dat ‘de gelovige op Christus leunt 
en aan Hem gelijkvormig is.’ Hij vindt het daarom onjuist om de gave van profetie 
of gebedsgenezing in de eredienst in te voeren. Immers, ‘gebedsgenezing is een 
bevestiging van de prediking en is dus heel nauw verbonden aan de profetische 
bediening van het Nieuwe Testament.’
Van der Laan wil zich juist conformeren aan het Nieuwe Testament, ‘waar Paulus 
oproept naar alle geestelijke gaven te streven.’ Dit element mist hij in de traditionele 
kerken. De argumentatie van De Vries is voor hem een ‘verlegenheidsoplossing.’ 
Ook merkt Van der Laan dat het ‘gebed om de opleving door de Geest plaatselijke 
gemeenten bij elkaar brengt.’ Hij hoopt dat die beweging ‘doorbreekt in alle ker-
ken. Dat zou veel herkenning geven.’ De Vries stemt daar in zoverre mee in dat de 
bede om een opleving kerken aan elkaar zou moeten verbinden, ‘maar dan niet 
met verkwanseling van het gereformeerde erfgoed.’

4.5.4. Evaluatie
In de hervormd-gereformeerde kring was er altijd een onderstroom die zich open-
stelde voor het onderwerp van de Geestesgaven. Lange tijd beperkte zich dit tot 
personen als Graafland en Geuze alsmede een hervormde gemeente als die van 
Gouda. De aandacht bleef op die manier tamelijk bescheiden. Graafland uitte zich 
heel geprofileerd, maar zijn visie werd niet breed overgenomen binnen de Gere-
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formeerde Bond. Bij Geuze duurde het een aantal jaar voordat hij naar buiten trad 
met zijn opvattingen. We krijgen de indruk dat hij onder hervormd-gereformeerden 
een buitenbeentje bleef, zeker toen hij zijn profetie publiceerde. Abma concen-
treerde zich op de gemeente die hij zelf diende. Pas jaren na de invoering van de 
ziekenzalving en de dienst der genezing werden artikelen hierover gepubliceerd 
en dan nog in eigen beheer. Kennelijk was de tijd nog niet rijp om het onderwerp 
breder bekendheid te geven. Deze laatste overweging wordt bevestigd door een 
opmerking van de Rotterdamse predikant Van Campen. Nadat hij een preek hield 
over tongentaal ontdekte hij dat ‘meerdere mensen’ uit zijn gemeente en gemeen-
ten elders in het land in tongen spraken. ‘Dat bevestigde me in de overtuiging dat 
deze gaven ook in onze kring latent aanwezig moeten zijn.’630

Rond de eeuwwisseling bleek de tijd wel rijp om meer bekendheid te geven aan 
een charismatische interesse. Toen werd ook duidelijk dat de hervormde theoloog 
Paul al heel wat pionierswerk deed in het verkennen van onderwerpen die gangbaar 
zijn binnen de charismatische vernieuwing. Vanuit de praktische situaties kwam hij 
mede via bronnen van de charismatische vernieuwing tot een intensieve bestudering 
van de Bijbel en de vroege kerkgeschiedenis. Veel minder uitvoerig gaat hij in op 
achterliggende theologische vragen en op de consequenties voor de gereformeerde 
theologie als elementen uit de charismatische beweging daarin worden opgeno-
men.631 Dat leidt ertoe dat zijn visie enerzijds grondig wordt gedocumenteerd en 
anderzijds toch niet compleet is.
Eveneens vanuit de praktijk kwam de theoloog Hoek op het thema van de Geestes-
gaven. In een terugblik gaf hij aan dat dit thema bij hem niet speelde toen hij in 
1975 intrede deed in zijn eerste gemeente Groenekan.632 Zijn docentschap aan de 
Christelijke Hogeschool Ede, sinds 1994 parttime en vier jaar later fulltime, bracht 
daar verandering in. In Ede ontmoette hij Paul als collega-docent. De samenwerking 
werkte stimulerend voor Hoek, die onder de indruk raakte van het werk van Paul, 
zo bleek uit een lovende verwijzing naar diens werk.
De CHE bleek sowieso een vruchtbare plaats te zijn voor gedachtevorming over de 
Geestesgaven. Eerder zagen we dat de historicus B. Wallet het opleidingsinstituut 
een van de brandhaarden noemde die openheid voor de Geestesgaven stimuleren.633 
Dat is niet teveel gezegd. De opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, met onder meer 
Hoek en Paul als docenten, begon met het beleggen van themaweken over de Hei-
lige Geest. Als vrucht daarvan verscheen de studie Gaven voor de gemeente en vond 
in november 2005 in Ede een congres over de Geestesgaven plaats. Beide initiatie-
ven laten ook zien dat het zoeken naar charismatische vernieuwing een beweging 
was die zich interkerkelijk ontplooide. Aan Gaven voor de gemeente werkten ook de 
Nederlands gereformeerde theologen R.J.A. Doornenbal en A. Romkes mee. Zij 
behoren beiden tot de kerk van Ede waar van 1999 tot 2006 Smouter predikant was. 
Deze zou zich ontplooien tot een pleitbezorger van de charismatische vernieuwing 
van de kerken.634
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Het interkerkelijke karakter kwam nog sterker tot uiting tijdens het congres van 
november 2005. Dagvoorzitter tijdens de bijeenkomst was Hoek, de eveneens 
hervormde Paul sprak een openingswoord uit, terwijl ook Smouter, alsmede de 
gereformeerd vrijgemaakte predikant R.F. Telgenhof, de christelijke gereformeerde 
predikant J.G. Brienen en de al eerder genoemde hervormde predikant Geuze tot 
de sprekers hoorden. Daardoor werd zichtbaar dat het verlangen naar charisma-
tische vernieuwing door een flink deel van de reformatorische kerken heen liep.
Ook de conferentie over genezingswonderen van november 2017 aan de VU had 
een interkerkelijk karakter. De universiteiten van zowel de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) als de Christelijke Gereformeerde Kerken organiseerden, samen met 
het Amsterdamse Herman Bavinck Center, de conferentie. Het laat zien dat breed 
in de reformatorische kerken de noodzaak werd gevoeld om de Geestesgave van 
genezing nader te doordenken.

De onbevangen en royale wijze waarop Hoek zich openstelt voor de charismatische 
vernieuwing en de daarbij behorende Geestesgaven springt in het oog. Daarbij zocht 
en vond hij gesprekspartners in brede kring. Opvallend is dat Hoek zijn eerste publi-
catie begint met een analyse van Ouweneel uit diens boek Geneest de zieken! Onder 
hervormd-gereformeerden riep dit boek namelijk uiteenlopende reacties op. Paul 
was, zoals gezegd, positief. Ook collega-predikant Abma liet zich lovend uit over 
het boek.635 Teeuw schreef juist een kritische bespreking in De Waarheidsvriend.636

Eveneens opvallend is dat Hoek al 55 jaar was, toen hij zich vanaf 2005 zo open 
opstelde ten opzichte van de charismatische vernieuwing. Eerder zagen we dat hij 
de evangelische beweging weliswaar als een spiegel voor reformatorische kerken zag, 
maar het tegelijkertijd nodig vond dat er kritische kanttekeningen bij deze beweging 
werden geplaatst.637 Hoek had zich overigens nooit afgesloten voor gezichtspunten 
vanuit de charismatische hoek. In 1993 betoogde hij dat de ambten opkomen vanuit 
de gemeente en ‘op één lijn staan met de andere diensten of charismata.’638 Toch is 
de onbevangen openheid die Hoek na 2005 aan de dag legde zo in het oog lopend 
dat we kunnen spreken van een aanzienlijke ontwikkeling in zijn denken, waardoor 
hij het charismatische gedachtegoed integreert.
Theologisch wil Hoek daarmee staan in de lijn van Graafland op wie hij zich ook 
beroept. Via Graafland komt Hoek ook uit bij Berkhof, een pionier op het gebied 
van de charismatisch theologische reflectie.
Deze houding van Hoek, in gesprek gaan met anderen, blijkt uit de opzet van zijn 
boek De Geest, het kruis en de gaven. De ondertitel Een ontmoeting tussen gereformeerd 
en charismatisch is veelzeggend. Hoek wil anderen ontmoeten, zich open opstellen, 
zorgvuldig luisteren, de waardevolle elementen uit verschillende opvattingen mee-
nemen en vervolgens verder gaan op de weg van openheid voor de charismatische 
vernieuwing van de kerken.
Westland volgde in feite een omgekeerde redenering als Hoek. Belangstelling voor 
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het charismatische is volgens hem niet zozeer een verrijking van het gereformeerde, 
maar kan juist een signaal zijn dat gereformeerden twijfelen aan de actualiteit 
van hun eigen gereformeerde denken. Tegelijkertijd gaat het Westland te ver om 
de toegenomen belangstelling voor het charismatische ‘alleen maar schadelijk te 
noemen.’639

Tot een dergelijke beoordeling neigt wel Van Vlastuin. Hij ziet de toegenomen 
charismatische interesse eerder als een bedreiging dan als een verrijking voor de 
gereformeerde theologie. Juist de onderlinge samenhang in de theologie brengt 
Van Vlastuin tot een afwijzing van de optie om de charismatische vernieuwing te 
verbinden met de gereformeerde theologie.
Samen met zijn collega De Vries vertolkt Van Vlastuin de overtuiging dat de bij-
zondere Geestesgaven gebonden zijn aan de apostolische periode. Beiden leggen 
ook het accent op de Drie-eenheid, waardoor het werk van de Geest onlosmakelijk 
verbonden is met de persoon van Christus als Zoon van God.

Nog drie opvallende punten vragen nu onze aandacht. In de eerste plaats worden 
in de opinievorming over de charismatische vernieuwing twee hervormd-gerefor-
meerde predikanten regelmatig genoemd. Het zijn I. Kievit en G. Boer, die tot de 
kring van leerlingen rond Kievit behoorde.640

We zagen reeds dat Graafland en Van der Sluijs zich beriepen op de aparte ervaring 
van de vervulling of verzegeling met de Heilige Geest zoals Kievit die leerde.641 
Ook de predikant De Koeijer wees op Kievit. Hij deed dit in het Woord vooraf van 
het boek Onuitsprekelijke vreugde van de Engelse theoloog D.M. Lloyd-Jones, waarin 
deze een aparte ervaring van de doop met de Heilige Geest leerde.642 Volgens De 
Koeijer is deze materie ‘in meerdere of mindere mate’ aan de orde geweest bin-
nen de gereformeerde theologie. Hij wijst daarbij op Kievit, wiens spreken over de 
verzegeling met de Heilige Geest ‘soms woordelijk spoort en overeenkomt met de 
opvatting van Lloyd-Jones.’643 Ook Van Vlastuin wijst op zowel Lloyd-Jones als Kievit, 
hoewel hij niet meegaat met de gedachte van de verzegeling met de Heilige Geest 
als een ‘tweede genade.’644

Het beroep op Boer betreft zijn openheid voor de Geestesgaven. Van Campen meldt 
daarbij dat Boer erg onder de indruk was van het boek De doop met de Heilige Geest 
van D.G. Molenaar. Regelmatig bleef er vraag naar Boers opinievorming, waardoor 
deze nog in 1994, twintig jaar na het sterven van de predikant, in De Waarheidsvriend 
werd gepubliceerd.

Het tweede punt is dat verschillende auteurs rond de gaven van de Geest wijzen op 
het leven van kinderen van God. We zagen dat Van der Sluijs gaven van profetie en 
genezing opmerkte onder ‘bevindelijke vromen van vroeger dagen.’ Zijn collega-
predikant en opvolger in Rotterdam Van Campen maakte tijdens zijn ambtsbedie-
ning in Goudswaard een ‘staartje van het gezelschapsleven’ mee. Daar merkte hij 

4. HERVORMD-GEREFORMEERDEN216 



op dat de gave van de profetie ook in de eigen tijd voorkomt.645

Van Vlastuin somt in zijn boek Profetie en tongentaal een aantal voorbeelden op 
van profetisch charisma uit de kerkgeschiedenis.646 Hij noemt de predikant 
L.G.C. Ledeboer (1808-1863), alsmede de oud gereformeerde ouderling L.J. Potappel 
(1882-1953) en de predikant Joh. van der Poel (1909-1981) uit de twintigste eeuw. Na 
het noemen van verschillende voorbeelden schrijft Van Vlastuin dat deze ‘met talloze 
andere’ vermenigvuldigd kunnen worden.647 Dergelijke ‘profetische inzichten’ 
kwamen op uit de ‘verborgen omgang met de Heere’ en werden ontvangen ‘door 
de omgang met het Woord en niet als directe openbaringen van God.’ Het bleven 
ook steeds ‘verrassende incidenten.’ Deze ruimte voor profetie treffen we ook aan 
bij De Vries.

Ten slotte valt op dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond lange tijd zo 
stil bleef ten opzichte van de charismatische vernieuwing. We hebben eerder gezien 
dat het bestuur de evangelische beweging intensief volgde. Het onderwerp van de 
Geestesgaven kreeg daarentegen zelden aandacht, terwijl er in de eigen kring een 
groeiende onderstroom van belangstelling hiervoor was en individuele predikanten 
zich publiekelijk openstelden voor de Geestesgaven. Het duurde tot 22 november 
2017 voordat er een studiedag over dit thema werd belegd.
De verscheidenheid aan sprekers tijdens de studiedag laat zien dat het hoofdbestuur 
besefte dat het onderwerp van de Geestesgaven een plaats had verworven binnen 
de hervormd-gereformeerde kring. Een studiedag met alleen kritische geluiden 
zou daarom niet volstaan. Tegelijkertijd vond het hoofdbestuur het belangrijk om 
de dag het thema ‘Beproef de geesten’ mee te geven. Dit thema is ontleend aan 
de bijbeltekst 1 Johannes 4:1. In dit hoofdstuk heeft het beproeven van de geesten 
een duidelijk polemische spits, want, zo vervolgt de tekst, ‘vele valse profeten zijn 
uitgegaan in de wereld.’ Het heeft er veel van weg dat de studiedag een goede weer-
spiegeling is van de worsteling in hervormd-gereformeerde kring over het thema 
van de charismatische vernieuwing. Dat blijkt ook uit zinsneden in de aankondiging 
van de studiedag als ‘roept verlangen op én weerstand’, ‘zoeken we in alle openheid 
naar antwoorden’ en ‘worden geen pasklare antwoorden gegeven.’648

4.6. Perspectief
In de inleiding van dit onderzoek kwamen drie houdingen ten opzichte van de 
evangelische beweging en de charismatische vernieuwing aan de orde, namelijk 
die van worsteling, openstelling en afweer. De eerste houding treffen we aan in de 
Gereformeerde Bond in de PKN en daarnaast ook in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken.649 Deze paragraaf beschrijft de rode draad in de opinievorming in de Gere-
formeerde Bond (4.6.1.), brengt deze in verband met het karakter van de Bond en 
de positie ervan binnen de PKN (4.6.2.) en laat de consequenties van deze houding 
zien (4.6.3.). Ook komt kort de Hersteld Hervormde Kerk aan de orde, omdat we 
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opiniemakers uit dit kerkverband hebben gerekend tot de hervormd-gereformeerde 
kring.650 Daarna volgt onze verwachting hoe de evangelische beweging en charis-
matische vernieuwing een appel zal blijven doen op de hervormd-gereformeerde 
kring (4.6.4.) en welke positiekeuze dit vraagt (4.6.5.).

4.6.1. Rode draad
In de Gereformeerde Bond werden evangelische invloeden al in een vroeg stadium 
gesignaleerd. Het hoofdbestuur deed er vervolgens alles aan om geestelijke leiding 
te geven aan de hervormd-gereformeerde gemeenten.
Het hoofdbestuur koos steeds opnieuw voor een fundamentele benadering vanuit 
het gereformeerde belijden. Deze overtuiging werd middels ambtsdragersbijeen-
komsten, brochures en artikelen in De Waarheidsvriend in de gemeenten neerge-
legd. Gedurende de periode dat er sprake was van evangelische invloeden werd 
de centrale positie van algemeen-secretaris van de Bond achtereenvolgens door 
slechts twee personen ingenomen, namelijk J. van der Graaf en P.J. Vergunst. Dat 
gaf een grote mate van continuïteit. De twee waren ook hoofdredacteur van De 
Waarheidsvriend651. Daarmee zetten ze een stempel op de opinievorming binnen de 
Gereformeerde Bond.
In dezelfde periode namen individuele opiniemakers, die in verschillende geval-
len ook een vooraanstaande positie innamen, juist een positieve houding in ten 
opzichte van de evangelische beweging. Zij gaven net zo zeer aan gereformeerd 
te willen zijn en blijven, maar stonden tevens open voor wat zij zagen als de sterke 
kanten van de evangelische beweging. Door te vernieuwen wilden ze openstaan voor 
eigentijdse vragen en drempels wegnemen om de boodschap van het Evangelie aan 
de moderne mens over te dragen.
Naarmate de evangelicalisering van de hervormd-gereformeerde kring doorzette, 
zien we bij het hoofdbestuur minder een confrontatie met de evangelische bewe-
ging en meer een begeleiding van de groeiende evangelische stroming binnen 
eigen gelederen. Zo heette de verwerping van de kinderdoop in 1991 in de nota 
Gereformeerd en evangelisch nog een zonde, vijftien jaar later klonk de overtuiging 
dat het een dwaling is, die kan samengaan met avondmaalsgang. ‘Bewust wordt de 
eigen visie op de verschilpunten met de evangelischen uitgedragen zonder sterk 
oppositie te voeren’, zo vat T. van de Lagemaat samen.652

Deze begeleiding draagt overigens niet minder het stempel van het gereformeerde 
belijden. Typerend is het jaarthema dat de Bond voor 2017 koos, namelijk ‘Van harte 
gereformeerd. Bevrijdend Evangelie.’ Het hoofdbestuur greep het thema aan om 
‘opnieuw te benoemen wat zijn missie in de kerk is, waarom ons voorgeslacht in de 
context van de Hervormde Kerk de hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde 
belijdenis cruciaal achtte.’653

Het is verder opvallend dat de charismatische vernieuwing vanuit het hoofdbestuur 
van de Gereformeerde Bond weinig aandacht krijgt. Men lijkt de handen vol te 
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hebben aan de evangelicalisering van de gemeenten. Ondertussen is er binnen de 
Gereformeerde Bond wel sprake van positieve opinievorming over de charismati-
sche vernieuwing en dat bij personen die door middel van hun positie en taken een 
meer dan gemiddelde uitstraling hebben (J. Hoek, H. de Leede, M.J. Paul). Het 
programma van de studiedag van 22 november 2017 over de Heilige Geest en de 
Geestesgaven laat zien dat het hoofdbestuur de diverse geluiden een plaats wilde 
geven, zonder dat een uitdrukkelijke keuze werd gemaakt.

In het jonge kerkverband van de Hersteld Hervormde Kerk is er nog niet veel opi-
nievorming over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. Ten 
opzichte van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing neemt 
het kerkverband een vrij eenduidige, afwijzende positie in. Wel bleek tijdens een 
synodale vergadering dat het kerkverband te maken heeft met de problematiek van 
gemeenteleden die de kinderdoop verwerpen en leden die zich laten overdopen.

4.6.2. Duiding
Er is een verband tussen het optreden van het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond en het karakter van de Bond, alsmede de positie ervan binnen de PKN. Als 
vereniging met een bestuur is het voor de Bond eenvoudiger om positie te kiezen 
ten opzichte van de evangelische beweging dan voor een kerkverband. Daar is een 
langere weg te gaan voordat een onderwerp op de landelijke synodetafel komt om 
daar tot een afgerond standpunt te komen. We zullen dit in het volgende hoofdstuk 
over de Christelijke Gereformeerde Kerken zien.654 Een hoofdbestuur is slagvaardi-
ger dan een kerkverband met synodes die in een steeds wisselende samenstelling 
bijeenkomen.
Het hoofdbestuur heeft, zij het informeel, ook korte lijnen met de hervormd-
gereformeerde gemeenten en signaleert daardoor tal van ontwikkelingen, ook de 
evangelicalisering van gemeenten. Door het eigen periodiek De Waarheidsvriend is 
er een directe mogelijkheid om daarop te reageren.
Tegelijkertijd valt op dat de ontwikkelingen in de gemeenten zich lang niet altijd 
laten sturen door een hoofdbestuur, waaraan predikanten en plaatselijke gemeenten 
ook geen verantwoording schuldig zijn. Dat ligt anders bij plaatselijke gemeenten 
die zich vertegenwoordigd weten in een synode.

De Gereformeerde Bond heeft ook daarom een bijzondere positie, omdat de 
gemeenten deel uitmaken van het grotere geheel van de PKN, waarin allerlei ont-
wikkelingen zich voordoen. Binnen de PKN opereert bijvoorbeeld het Evangelisch 
Werkverband (EW). Theologisch gezien krijgt de Gereformeerde Bond veelal steun 
van het EW, omdat het opkomt voor een klassiek bijbelse theologie. Tegelijkertijd 
staat het EW uitgesproken positief tegenover de evangelische beweging en de cha-
rismatische vernieuwing. Daardoor is het minder eenvoudig om de verhouding ten 
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opzichte van het EW te bepalen. Dat werd nog moeilijker sinds het werkverband in 
H.J. Maat een hervormd-gereformeerde directeur heeft. Deze is zeker niet minder 
enthousiast over de evangelische beweging en met name de charismatische vernieu-
wing dan zijn voorganger J. Eschbach. Maar laatstgenoemde staat verder weg van de 
hervormd-gereformeerde gemeenten, waarin hij bijvoorbeeld vrijwel nooit preekt.
Er is nog een derde factor die de houding van het hoofdbestuur kan verklaren. 
Diverse opiniemakers die de hervormd-gereformeerde kring van binnenuit kennen, 
spreken over een driestromenland. T. van de Lagemaat onderscheidt open bonders, 
bevindelijke bonders en een brede middenstroom.655 Juist in de brede middenstroom 
ziet hij een groeiende openheid voor een evangelische geloofsbeleving.656

Het streven van het hoofdbestuur om vooral geestelijke leiding te geven verenigt tot 
op zekere hoogte de drie stromingen. Zolang het hoofdbestuur op een positieve wijze 
verwijst naar de gezamenlijke bronnen vanuit de Reformatie bevordert dat de eenheid 
binnen hervormd-gereformeerde kring. Veel meer dan dat kan het hoofdbestuur ook 
niet, omdat het geen bevoegdheden heeft over de kring die het vertegenwoordigt.

Met een zekere voorzichtigheid willen we ook een laatste factor benoemen. De 
Gereformeerde Bond kent vanouds twee geestelijke stromingen, waarvan de ene 
meer nadruk legde op verkiezing en bevinding, terwijl de andere het accent legde 
op verbond en belofte.657 De eerste stroming identificeerde zich lange tijd met 
de predikant I. Kievit en het Gereformeerd Weekblad, de andere met de predikant 
J.G. Woelderink (1886-1956) en met De Waarheidsvriend. In de eerste stroming 
klonk doorgaans een prediking met een accent op de bevindelijke doorleving van 
ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook was er meer aandacht voor zelfbeproeving 
en het aanwijzen van het verschil tussen het echte geloof en dat wat erop lijkt (de 
zogeheten separerende prediking). Dit ging in de praktijk vaak samen met een 
kritischer houding ten opzichte van het geloof van christenen uit een andere traditie. 
Als gevolg van de kerkfusie van 2004 kwam een flink deel van deze stroming buiten 
de PKN te staan en vormde deze de Hersteld Hervormde Kerk. De stroming die 
meer nadruk legde op verbond en belofte bleef over het algemeen binnen de PKN. 
Bij deze stroming past een meer open opstelling ten opzichte van het geloof van 
christenen uit een andere traditie, ook de evangelische. Volgens kritische hervormd-
gereformeerden was er al langere tijd sprake van een ontwikkeling waarin de 
verbondsmatige lijn het won van de bevindelijke.658 Deze ontwikkeling is versterkt 
als gevolg van de kerkfusie van 2004. Het gevolg is dat een meer evangelische 
geloofsbeleving in de praktijk op een bredere acceptatie kan rekenen, ook al blijft 
de koers van het hoofdbestuur met overtuiging gereformeerd.

Het is niet eenvoudig om het lange zwijgen van het hoofdbestuur over de charisma-
tische vernieuwing te verklaren. Een mogelijke verklaring is dat de belangstelling 
hiervoor lange tijd een tamelijk smalle onderstroom was, die zich leek te beperken 
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tot individuen. Daarnaast kan de geestelijke erfenis van de predikant G. Boer mee-
spelen. Juist deze gezaghebbende predikant nam een open houding in ten opzichte 
van de Geestesgaven. Dat kan een zekere verlegenheid geven om zich kritisch uit te 
laten. Het lange zwijgen roept wel de vraag op waar het hoofdbestuur inhoudelijk 
staat ten opzichte van de charismatische vernieuwing.

Gezien het karakter van de Hersteld Hervormde Kerk verwachten we weinig anders 
dan een afwijzende houding ten opzichte van evangelisch en charismatisch. Het 
kerkverband bestaat overwegend uit gemeenten en predikanten die voorheen tot 
het behoudende deel van de Gereformeerde Bond behoorden of ter rechterzijde 
van de Bond gegroepeerd waren rondom het blad Het gekrookte riet.
Vergeleken met de Gereformeerde Bond heeft de Hersteld Hervormde Kerk meer 
mogelijkheden om leiding te geven aan de gemeenten. Het is een kerkverband met 
een synode die besluiten neemt waaraan plaatselijke gemeenten zich verbinden. Aan 
de predikantenopleiding in Amsterdam zijn in elk geval twee docenten verbonden, 
P. de Vries en W. van Vlastuin, die zich kritisch hebben geuit over de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing. Dat zet een stempel op het theologisch 
onderwijs, waardoor de ruimte voor het evangelische en charismatische gering is.
Het geestelijke karakter van de Hersteld Hervormde Kerk, met meer nadruk op 
de waarachtige bekering en de bevinding, werpt ook een drempel op voor evan-
gelische invloeden.

4.6.3. Consequenties
De houding die we in de vorige paragrafen benoemden en verklaarden, heeft ver-
schillende consequenties. Gemeenteleden, ambtsdragers of zelfs gemeenten die zich 
niet kunnen vinden in het beleid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond 
hebben tamelijk veel bewegingsruimte. Ze kunnen hun afwijkende standpunten 
uitdragen of in praktijk brengen zonder dat ze synodebesluiten overtreden en zo 
ter verantwoording kunnen worden geroepen. Ze kunnen opvattingen huldigen 
die afwijken van wat gemeengoed is in hervormd-gereformeerde kring, terwijl 
ze zich toch tot de Gereformeerde Bond blijven rekenen. Ze kunnen ook tot de 
conclusie komen dat ze innerlijk niet meer verbonden zijn aan de Gereformeerde 
Bond, terwijl ze wel blijven functioneren binnen het geheel van de PKN. In grote 
hervormd-gereformeerde gemeenten is er ook de mogelijkheid dat de diversiteit 
van het grondvlak zich vertaalt in wijkgemeenten met een eigen geestelijke kleur, 
die daardoor min of meer geruisloos uit elkaar groeien. Ze trekken elk hun eigen 
publiek met een voorkeur voor het profiel van die wijkgemeente. J.E. Post, die in 
1998 promoveerde op onder meer de ontwikkelingen in de Gereformeerde Bond, 
trok uit zijn onderzoek de conclusie dat ‘van een gemeenschappelijke bondscul-
tuur steeds minder sprake is en dat de stromingen binnen de Bond steeds verder 
uit elkaar zullen groeien.’659
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Dit alles had als positief effect dat de (groeiende) verscheidenheid binnen de Bond 
zich op landelijk niveau zelden uit in openlijke conflicten. Wanneer deze zich voor-
deden, hadden ze vaak te maken met hervormd-gereformeerde organisaties met 
een vooruitstrevende koers, zoals met name de IZB en ook wel de HGJB.660 Ook 
wanneer vooruitstrevende standpunten geprofileerd en kritisch werden verwoord, 
gaf dat conflictstof, zoals in 1990 rond de Open Brief.
De grote bewegingsruimte in combinatie met de voorzichtige koers van het hoofd-
bestuur kristalliseerde zich uit rond de publicatie van de liedbundel Weerklank. 
De bundel weerspiegelt een ontwikkeling op het grondvlak die zeker te maken 
heeft met evangelische invloeden. Die vertalen zich in de vraag naar het vrije lied, 
inclusief opwekkingsliederen, tijdens de eredienst. Het is dus een bundel die past 
binnen de Gereformeerde Bond, maar niet binnen het officiële standpunt van het 
hoofdbestuur. Desondanks kreeg de tweede voorzitter van de Bond de ruimte om 
zich als redactielid aan de bundel te verbinden. Op een omzichtige wijze kreeg de 
bundel vervolgens aandacht in De Waarheidsvriend. Op deze wijze worden evangeli-
sche invloeden zorgvuldig gekanaliseerd. Ze worden van kritische kanttekeningen 
voorzien, maar tevens geduld.661 Juist in een tijd waarin het gezag van kerkelijke 
vergaderingen of besturen afneemt, zullen velen dit niet als een probleem ervaren. 
De vrijheid die er op plaatselijk niveau is, geeft de doorslag. Men kan hervormd-
gereformeerd blijven én opwekkingsliederen zingen.

Dit dulden van evangelische invloeden heeft gevolgen voor de geloofsbeleving van 
gemeenteleden en langs die weg, op termijn, ook voor de prediking. Evangelisch 
georiënteerde jongeren hebben via een studie theologie immers toegang tot her-
vormd-gereformeerde kansels. Dit in tegenstelling tot kerken waar een curatorium 
beslist over het toelaten tot de predikantenopleiding.

4.6.4. Verwachting
Binnen de Gereformeerde Bond is men zich ervan bewust dat het proces van de 
evangelicalisering van de gemeenten volop doorgaat. Kenners van de hervormd-
gereformeerde kring als F.A. van Lieburg en G. van den Brink zien een evangelische 
getinte bondsgemeente in Nijkerk als een blauwdruk van de toekomstige ontwik-
keling van de hervormd-gereformeerde beweging als geheel. Op grond van ons 
onderzoek hebben we weinig redenen om te twijfelen aan deze verwachting. Veel 
gemeenten zullen geleidelijk van kleur veranderen. Als eerste is dit te merken in 
de liturgie, maar ook in de prediking werkt dit door.
Het zingen van evangelisch getinte liederen wordt door Weerklank eerder gestimu-
leerd dan geremd. Er zijn voor gemeenten minder argumenten om de bundel af te 
wijzen, omdat deze vanuit eigen hervormd-gereformeerde kring is gepubliceerd.662

Het kan ook bijna niet anders of het onderwerp van de Geestesgaven geeft een 
toenemende spanning in hervormd-gereformeerde kring. De publiciteit van opinie-
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makers uit eigen gelederen roept vragen op waarop het hoofdbestuur weinig ingaat. 
Ondertussen komen hervormd-gereformeerden op allerlei manieren in aanraking 
met de Geestesgaven, bijvoorbeeld tijdens conferenties. Het kan haast niet anders 
of ze willen ruimte voor deze praktijk, ook binnen de eigen kerkelijke gemeente.

4.6.5. Positiekeuze
De doorgaande ontwikkelingen in de hervormd-gereformeerde kring vragen om 
een blijvende en diepgaande bezinning hoe reformatorisch en evangelisch zich tot 
elkaar verhouden. Juist wanneer op het grondvlak de grenzen vervagen, is het nodig 
dat leidinggevenden deze grenzen duidelijk markeren. Binnen het hoofdbestuur 
heeft de vraag wat kenmerkend is voor de hervormd-gereformeerd identiteit volop 
aandacht. Daar hoort echter ook de vraag bij wat erbuiten valt.
Juist in het geding rondom de remonstranten heeft de Synode van Dordrecht 
(1618-1619) niet alleen positief gesteld wat ze als de rechtzinnige leer zag, maar ook 
dwalingen verworpen. Daarmee kwamen de remonstranten buiten de kerk te staan. 
De kerkvergadering sprak geen oordeel uit over personen, maar over remonstrantse 
opvattingen, die zorgvuldig werden afgegrensd tegen de gereformeerde theologie.
Nu is het hoofdbestuur geen synode. Maar, het verwerpen van dwalingen past bin-
nen de doelstelling van de Gereformeerde Bond, namelijk om ‘de gereformeerde 
waarheid te verbreiden en te verdedigen.’663 Binnen de breedte van de kerk ziet 
de Bond het als een taak om ‘te protesteren tegen alles, wat met de waarachtige 
geestelijke belangen der kerk en haar rechten in strijd is.’ Die taak geldt niet alleen 
andere geledingen binnen de PKN, maar ook de eigen kring.
Als het hoofdbestuur enerzijds geestelijk leiding blijft geven vanuit de reformato-
rische bronnen en anderzijds met kleine stapjes meebeweegt ten gunste van het 
evangelische gedachtegoed zal de evangelicalisering van de eigen kring alleen maar 
sneller gaan.664 Het is de vraag of het hoofdbestuur rond de invoering van Weerklank 
niet te voorzichtig is geweest en een duidelijke grens had moeten trekken, juist 
omdat de evangelicalisering zich vaak via de liedcultuur voltrekt.
Het hoofdbestuur doet er goed aan om steeds opnieuw aandacht te vragen voor 
kernthema’s waarop het verschil tussen reformatorisch en evangelisch helder 
aan het licht komt. Dat is niet alleen de liedcultuur, maar ook de binding aan de 
gereformeerde belijdenis en zeker niet minder de prediking. Dat laatste heeft de 
aandacht van het hoofdbestuur. In 2016 publiceerde het nog een brochure over 
de prediking, waarin zelfkritiek niet ontbrak.665 De brochure brengt dit weliswaar 
niet in verbinding met evangelische invloeden, maar diverse thema’s die aandacht 
krijgen, hebben wel een relatie tot de evangelische beweging. Zo vragen de auteurs 
aandacht voor de menselijke natuur die door de zondeval verdorven is en voor het 
werk van de Heilige Geest, Die een zondaar met Christus verbindt. Ook is er beducht-
heid dat het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze op de achtergrond 
raakt. Een gebrek aan onderscheiding (separatie) in de prediking kan volgens de 
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brochure tot gevolg hebben dat het geloof bij de hoorders wordt voorondersteld.666 
Juist dergelijke aspecten van de reformatorische prediking dienen blijvend aandacht 
te krijgen van het hoofdbestuur. In een tijd van groeiende geestelijke diversiteit is 
geestelijke leiding onmisbaar.

4. HERVORMD-GEREFORMEERDEN224 



- 5 -

Christelijke Gereformeerde Kerken

5.1. Inleiding
In 1984 sprak de christelijke gereformeerde hoogleraar J.P. Versteeg een duidelijke 
verwachting uit: ‘Reformatorischen krijgen te maken met de zuigkracht vanuit de 
evangelische kring.’1 Twintig jaar later constateerde W. van ’t Spijker, hoogleraar 
kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, dat ‘in 
tal van gemeenten die stevige wortels hebben in de reformatorische traditie, men 
vandaag sterk geporteerd is voor het evangelicale.’2

De twee hoogleraren publiceerden regelmatig over zowel de evangelische bewe-
ging als de charismatische vernieuwing. Dat geldt ook voor andere hoogleraren 
en docenten uit Apeldoorn, zoals A. Baars, G.C. den Hertog en J.W. Maris. Zo is 
de universiteit, die tot 1989 Theologische Hogeschool heette, een vruchtbare voe-
dingsbodem voor opinievorming over deze bewegingen. Als predikantenopleiding 
voor de Christelijke Gereformeerde Kerken is het opleidingsinstituut een spin in 
het web binnen het kerkverband. Hoogleraren fungeren bijvoorbeeld als adviseurs 
tijdens de vergaderingen van de generale synode. Allerlei ontwikkelingen in het 
kerkverband bereiken zo als vanzelf de universiteit en nodigen uit om daarop te 
reflecteren en het onderwijs erop af te stemmen. Daar komt bij dat het onderwijzend 
personeel onder meer de opdracht heeft om aanstaande predikanten op te leiden. 
Als er evangelische invloeden zijn, is het verstandig om hen daarop voor te bereiden.
Daarnaast is er de opdracht om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Het 
ligt voor de hand dat dergelijk onderzoek rekening houdt met actuele discussies 
in de kerken. Als daarbij een persoonlijke interesse komt voor onderwerpen die 
met de evangelische beweging in verband staan, zoals we dat in elk geval zien bij 
de hoogleraren Versteeg en Maris, dan ligt nieuwe opinievorming voor de hand.

Er is nog een verklaring dat de evangelische beweging aandacht vroeg. Verschil-
lende christelijke gereformeerde predikanten zetten zich actief in binnen organi-
saties met een evangelisch profiel. J.C. Maris, J.H. Velema, G. de Vries (1913-1999) 
en S. Wijnsma (1924-1990) waren al in een vroeg stadium bestuurlijk betrokken 
bij de EO.3 Wijnsma presenteerde ook bijna vijf jaar het EO-verzoekprogramma 
voor zieken en ouderen ‘De muzikale fruitmand.’4 A. van der Veer werd in 1990 
voorzitter van de omroep en was sinds die tijd een bekend boegbeeld van de EO.5 
Versteeg, alsmede de predikanten J. van Mulligen en J. van Langevelde waren elk 
enkele jaren voorzitter van de EA.6 In augustus 2010 werd de predikant J. Wessels, 



die zichzelf ‘totaal evangelisch’ noemt, directeur van de EA.7 Hij sprak de hoop uit 
dat zijn benoeming een ‘nieuwe impuls’ zou geven aan de betrokkenheid van zijn 
kerken bij de EA.8

Nog een andere stimulans om zich te bezinnen op de evangelische beweging is 
het kerkelijke grensverkeer. Overgangen naar evangelische groeperingen duiden 
immers op aantrekkingskracht van de evangelische beweging. De uitgebreide 
statistieken in het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland geven 
inzicht in dit grensverkeer.
In de eerste statistiek, in het jaarboek van 1962, is het grensverkeer met evangeli-
sche groeperingen gerangschikt onder de noemers Vrije Evangelische Gemeenten, 
Baptisten Gemeenten, Pinkstergemeenten en Vergadering van Gelovigen.9 Deze 
statistiek werd in de loop van de tijd verder verfijnd. In de eenentwintigste eeuw 
worden meer dan tien namen genoemd van evangelische groeperingen.10 Vanaf 
2011 zien we een omgekeerde beweging en vermeldt het jaarboek alleen samenvat-
tend ‘baptisten en doopsgezinden’, alsmede ‘div. evang. / pinkstergemeenten.’ De 
Vergadering van Gelovigen krijgen nog wel een aparte vermelding.
In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw hadden de diverse pinkster-
groepen het meeste aantrekkingskracht op christelijke gereformeerde leden en 
doopleden. Slechts sporadisch kwamen er mensen uit pinksterkerken over, terwijl 
er jaarlijks een aantal (doop)leden vertrok.11 Uit baptistengemeenten en andere 
evangelische groeperingen kwamen regelmatig leden over, hoewel een groter aan-
tal daarheen overging.12 Deze trend zette zich in de jaren tachtig versterkt door. 
De verliezen naar zowel pinksterkerken als baptistengemeenten en evangelische 
gemeenten namen fors toe13, de overkomsten uit deze gemeenten bleven tamelijk 
stabiel.14 In de jaren negentig vlakten de verliezen richting pinksterkerken wat af15, 
terwijl het aantal overgangen naar diverse baptistengemeenten en andere evange-
lische gemeenten sterker toenam.16 In de eenentwintigste eeuw nam het grensver-
keer nog grotere vormen aan. Het verliessaldo richting het totaal van evangelische 
kerken bedraagt over de periode van 2001 tot 2010 ruim achttienhonderd (doop)
leden.17 Vanaf 2011 wordt het beeld iets minder overzichtelijk, omdat evangelische 
gemeenten en pinksterkerken in de statistiek worden samengenomen. De trend die 
zich vanaf 2001 aftekende, zet zich redelijk constant voort. Het verliessaldo over de 
vijf jaren van 2011 tot 2015 bedraagt 943 (doop)leden.18

Over de jaren 1961 tot 2015 vertrokken in totaal 6605 (doop)leden naar pinksterker-
ken, baptistengemeenten en evangelische gemeenten, terwijl er 1060 overkwamen. 
Dat betekent een verliessaldo van 5545 (doop)leden. Het aantal overgangen neemt 
voortdurend toe, totdat het zich na 2010 stabiliseert op een jaarlijks vertrek van zo’n 
250 (doop)leden richting evangelische en pinkstergemeenten.
Vergelijken we het grensverkeer richting de diverse evangelische groeperingen 
met het totale grensverkeer van de Christelijke Gereformeerde Kerken dan wordt 
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de toenemende aantrekkingskracht van de evangelische beweging nog duidelijker. 
Op de lange termijn houdt het aantal binnenkomende en vertrekkende (doop)
leden uit en naar andere kerken die voortkomen uit de Reformatie elkaar redelijk 
in evenwicht. Het totale verliessaldo ten opzichte van alle kerken groeit in de loop 
van de jaren echter voortdurend. Dit komt voornamelijk voor rekening van evan-
gelische gemeenten.19 Relatief komen steeds meer vertrekkende (doop)leden in 
evangelische gemeenten terecht. Tussen 1961 en 1970 was dit nog geen 4% van 
het totaal, tussen 1991 en 2000 liep het op tot 11%, terwijl het de laatste vier jaar 
18% geworden is. Bijna één op de vijf (doop)leden die het kerkverband verlaten, 
sluit zich dus bij een evangelische gemeente aan, terwijl nog geen 3% van de bin-
nenkomende (doop)leden uit een evangelische gemeente komt. Dit alles laat zien 
dat de evangelische beweging in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent 
op de Christelijke Gereformeerde Kerken.
De redactie van het jaarboek onderkende deze getalsmatige ontwikkeling, hoewel 
er in de jaaroverzichten weinig aandacht aan werd besteed. In het jaaroverzicht over 
2000 wordt gesproken over een negatief saldo richting verschillende kerken, ‘om 
nog maar te zwijgen van allerlei evangelische groeperingen.’20 In 2008 merkt de 
redacteur op dat de balans van het grensverkeer met betrekking tot evangelische 
en pinkstergroeperingen al ‘jarenlang’ naar die kant doorslaat.21

Al deze ontwikkelingen leidden ertoe dat het onderwerp van de evangelische 
beweging op allerlei niveaus aan de orde kwam. Het meest in het oog lopend zijn 
de besprekingen tijdens de generale synodes van 2001, 2004, 2007 en 2010. Ook 
artikelenreeksen en andere bijdragen in kerkelijke periodieken weerspiegelen de 
belangstelling voor de evangelische beweging.
De bezinning had niet alleen plaats in landelijke kerkelijke vergaderingen en 
periodieken. Ook plaatselijke kerkenraden moesten zich wel bezinnen op hun 
positie ten opzichte van de evangelische beweging, met name als elementen uit 
deze beweging voet aan de grond kregen in de gemeente. Historicus B. Wallet 
maakt dit duidelijk in een boek over de kerk van Mijdrecht.22 In deze gemeente 
ziet hij in de jaren tachtig een ‘proces van evangelicalisering’ dat zich onder meer 
uitte in het evangelisatiewerk, het oprichten van een gebedskring, het gebruik 
van de opwekkingsliederen en het invoeren van een gaventest. De ‘evangelische 
spiritualiteit’ werd door de prediking van J. Breman ‘krachtig ondersteund.’ Dit 
kon niet voorkomen dat nogal wat kerkleden overgingen naar een plaatselijke 
evangelische gemeente. Voor hen ging het proces van evangelicalisering kennelijk 
niet snel en niet ver genoeg.

In dit hoofdstuk gaan de we christelijke gereformeerde opinievorming over de 
evangelische beweging na. We maken dezelfde vierdeling als in het vorige hoofdstuk. 
Allereerst letten we op de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Daarna 
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richten we ons op de jaren negentig. Na de eeuwwisseling komt het onderwerp 
van de evangelische beweging op de agenda van verschillende generale synodes te 
staan. Ten slotte zorgt het onderwerp van de Geestesgaven in de eenentwintigste 
eeuw voor nieuwe publicaties uit christelijke gereformeerde hoek.

5.2. Opinievorming in de jaren zeventig en tachtig
In deze paragraaf richten we onze blik op de jaren zeventig en tachtig van de twin-
tigste eeuw. Prominent aanwezig in deze periode is de Apeldoornse hoogleraar 
J.P. Versteeg met een open houding ten opzichte van zowel de evangelische beweging 
als de charismatische vernieuwing. Kritischer was zijn collega-hoogleraar W. van ’t 
Spijker. Ook de predikanten G.C. den Hertog en J.H. Velema mengden zich in het 
gesprek over de evangelische beweging.

5.2.1. J.P. Versteeg
In de persoon van J.P. Versteeg kregen de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
1968 een hoogleraar Nieuwe Testament die veelvuldig van zich zou laten horen 
over de persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. Dat gebeurde niet 
onverwacht. Op 2 juni 1966 had de toen 28-jarige predikant zich al uitgelaten over 
de Geestesgaven en wel voor de vereniging van predikanten van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken.23

In zijn inaugurele rede, op 16 januari 1969, vroeg Versteeg opnieuw aandacht voor 
het werk van de Heilige Geest.24 Op 10 september 1971 promoveerde hij cum laude 
op de studie ‘Christus en de Geest’, volgens de ondertitel een ‘exegetisch onderzoek 
naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de 
brieven van Paulus.’25 Diverse publicaties zouden volgen, waarin Versteeg de lijnen 
doortrekt die hij al in zijn lezing uit 1966 benoemde. Zijn plotselinge sterven op 
19 april 1987 maakte een einde aan zijn arbeid.
Tijdens de conferentie in 1966 stelde Versteeg dat de Geestesgaven de heerschappij 
van Christus in de kerk van het Nieuwe Testament openbaren en onderstrepen. 
Als de Heilige Geest gaven als genezing en tongentaal aan de kerk van het Nieuwe 
Testament schonk, ‘moeten wij niet zeggen, dat die gaven vandaag niet meer nodig 
zijn’, aldus Versteeg.26 Het gemis aan deze Geestesgaven is volgens Versteeg niet 
‘weg te redeneren op exegetische gronden’ en evenmin op ‘Bijbels-theologische 
gronden.’ Het argument dat in de brieven van Paulus een duidelijke teruggang in 
de waardering van die gaven te merken zou zijn, vindt de predikant een ‘weinig 
houdbare positie.’ Deze ‘constructie’ acht hij ook ‘volkomen in strijd met de feiten 
uit de oude kerkgeschiedenis.’
De predikant benadrukt verder dat de Geest aan de hele nieuwtestamentische kerk is 
gegeven, dus niet alleen aan ambtdragers. Hij vraagt zich af of juist predikanten ‘veel 
van de Geest hebben uitgeblust, doordat wij teveel aan onszelf getrokken hebben.’27
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Steeds opnieuw benadrukt de hoogleraar dat hij als Geestesgaven al die gaven ziet 
die dienen tot opbouw van de kerk van Christus. Daarom is Versteeg kritisch over de 
benaming bijzondere gaven van de Heilige Geest, waarmee doorgaans tongentaal, 
genezing of profetie wordt bedoeld.28 Naar zijn overtuiging dienen we veel algeme-
ner te spreken over de gaven van de Geest, Die de Geest schenkt wanneer en aan 
wie Hij wil. Volgens de hoogleraar is er in het Nieuwe Testament ook ‘geen enkele 
aanwijzing’ te vinden dat het spreken in tongen alleen voor die tijd zou gelden.29 
‘Wie zijn wij om te bepalen wat de kerk vandaag al of niet nodig heeft?’
Deze gaven worden aan elke gelovige geschonken.30 Daarom is er geen tegenstelling 
tussen ambt en charisma, maar behoort de christelijke gemeente een charismati-
sche gemeente te zijn, doortrokken van het werk van de Heilige Geest.31 Christus 
gaf aan de kerk ambtsdragers ‘voor de juiste functionering van die charismata.’32 
Deze ambtsdragers behoren daarom ‘stimulerend op te treden met betrekking tot 
de dienst van de andere gelovigen.’33

De Apeldoornse hoogleraar benadrukt dat vernieuwing van de kerk alleen geeste-
lijke vernieuwing kan zijn. Daarom vindt hij de charismatische beweging ‘van de 
grootste betekenis.’34 Deze beweging kan volgens de hoogleraar ‘ons niet genoeg 
onder de aandacht brengen’ dat het ‘werkelijk christelijk leven altijd een leven in 
de Geest is.’35

De charismata horen volgens de hoogleraar wel binnen de christelijke gemeente te 
functioneren.36 Hij is daarom kritisch als in de charismatische beweging de nadruk 
op de charismata ‘als zodanig’ wordt gelegd. Dan wordt de Geest losgemaakt van 
het werk en de persoon van de aardse Jezus. Dat brengt volgens Versteeg ‘dode-
lijke gevaren’ met zich mee die ‘in niet geringe mate’ de charismatische beweging 
bedreigen.37

De hoogleraar stelt zich ook kritisch op tegenover een scheiding tussen het geloof en 
de gave van de Heilige Geest. Daarom kritiseert hij de opvatting, ‘die we algemeen 
aantreffen in de kringen van de Pinksterbeweging en de Charismatische Beweging’, 
dat er tweeërlei ontvangen van de Heilige Geest is, namelijk in de wedergeboorte 
en nadien in de doop met de Heilige Geest38.
Niet alleen voor de charismatische vernieuwing, maar ook voor de evangelische 
beweging stond Versteeg open. Hij voelde zichzelf een kerkmens, die altijd ‘een grote 
openheid en belangstelling’ had voor evangelische groeperingen, zo vertelde hij.39

In november 1983 werd Versteeg voorzitter van de EA. Als zodanig zag hij zichzelf 
als een ‘soort bemiddelaar’ om elkaar op te bouwen en samen verder te komen 
in de verhouding tussen evangelisch en reformatorisch. Al voor zijn aantreden als 
voorzitter was er een hartelijke band tussen de EA en Versteeg. Op 23 oktober 1980 
hield hij een referaat tijdens de eerste ‘nationale evangelische conferentie’ van de 
alliantie.40 Een jaar later werkte hij mee aan het boek Evangelisatie. Wat verstaan we 
eronder?, uitgegeven door de EA.41 In februari 1983 sprak hij tijdens een ontmoe-
tingsdag van de EA, die bedoeld was om het jaarthema voor 1983 ‘Vernieuwing van 
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de gemeente’ aan te kondigen.42

Het jaar daarop merkte Versteeg ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de 
EA op dat samenwerking tussen evangelischen en reformatorischen ‘in nog ster-
kere mate nodig zal zijn in de toekomende jaren.’43 Als motivatie voor zijn stelling 
noemt hij de tendensen in de maatschappij van polarisatie en de secularisatie. In 
een tijd van secularisatie worden verschillen ook kleiner, zo is zijn overtuiging. ‘Als 
evangelischen en reformatorischen worden we vandaag teruggeworpen op de laatste 
fundamenten van het geloof.’
Als voorzitter van de EA beijverde Versteeg zich daadwerkelijk voor het bevorde-
ren van de ontmoeting tussen reformatorische en evangelische christenen. In het 
beleidsplan van de EA voor de jaren 1986-1990 staat dit punt als volgt geformu-
leerd: ‘Meer dan in het verleden het geval was, moet concreet worden nagegaan, 
hoe de rijkdommen binnen de ene kring ten nutte gemaakt kunnen worden van 
de andere kring.’44

Deze intentie resulteerde onder meer in een tweedaagse conferentie op 13 en 14 
januari 1986, waar 120 deelnemers uit beide stromingen aanwezig waren. De con-
ferentie mondde uit in een gezamenlijke slotverklaring waarin werd beleden ‘dat 
wij elkaar in het verre en recente verleden te vaak hebben genegeerd, bekritiseerd 
en veronachtzaamd’ en mede daardoor ‘de volle rijkdom van de verkondiging van 
het Woord ernstig in de weg hebben gestaan.’45 Ook werd uitgesproken dat ‘wij 
onvoldoende gebruik hebben gemaakt van elkaars gaven en inzichten, terwijl wij op 
fundamentele aspecten van het christelijk geloof en leven met elkaar overeenstem-
men.’ Als gezamenlijk voornemen spraken de deelnemers uit om op een ‘nieuwe 
wijze met elkaar om te gaan in liefde en respect, tot wederzijdse verrijking en in een 
houding waarin de gezindheid van Christus meer tot uiting kan komen.’
De conferentie was in Versteegs ogen ‘geen incidenteel gebeuren’, maar een ‘signaal 
van een proces dat reeds langer gaande is en zich zeker zal voortzetten.’46 Hij ziet 
wel drempels tussen evangelischen en reformatorischen, zoals de uiteenlopende 
visie op de Geestesgaven. Volgens hem is er echter ook onder gereformeerden een 
‘existentiële belangstelling voor het werk en de gaven van de Geest.’
Dat in evangelische kringen mensen worden overgedoopt, ervaart Versteeg als een 
‘belangrijk probleem’, maar hij wil het niet ‘op de spits drijven.’ Ligt bij reformato-
rischen het accent op Gods genade vooraf en bij evangelischen op het belijden van 
het geloof, beiden belijden het sola gratia en het sola fide, zo stelt de hoogleraar. 
Daarom wil hij niet steeds de verschillen benadrukken. ‘Er is zoveel dat verbindt.’47

5.2.2. W. van ’t Spijker
W. van ’t Spijker werd in 1972 hoogleraar kerkgeschiedenis te Apeldoorn. Dat hij zich 
zou verdiepen in vragen rond de Geestesgaven en het ambt ligt in het verlengde van 
zijn proefschrift over de ambtsleer van de reformator Martin Bucer (1491-1551).48 
Bucer liet zich namelijk ook uit over de verhouding charismata en ambt.49
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In 1977 publiceerde Van ’t Spijker een brochure over de charismatische beweging. 
Als positief punt van deze beweging noemt hij dat er een ‘open oog is voor de 
noodzakelijkheid van een geloof, dat werkelijk beleefd wordt.’50 Ook noemt hij de 
nadruk op de gaven van de Heilige Geest, ‘als constituerende factoren binnen de 
gemeente, volkomen legitiem.’51 Uit de brieven van Paulus leidt Van ’t Spijker af dat 
er een ‘grote voorraad’ aan gaven is ‘waaruit de Geest onophoudelijk kan putten.’52 
Deze gaven moeten de gemeente wel ‘uit Christus en naar Christus’ doen groeien. 
Ook wil de hoogleraar waken voor de ‘verschrikkelijke versmalling van het werk 
van de Geest’ als de Geestesgaven worden beperkt tot enkele zeer buitengewone 
verschijnselen.
Volgens de kerkhistoricus is het na de ‘eerste inzet van een geestelijk reveil’ nu de 
tijd voor een ‘theologische bezinning.’53 Voor hem is het de vraag of men het ‘typi-
sche grondgegeven van de vervulling met de Geest zodanig zal weten in te bouwen 
in een nieuwe leer van de Heilige Geest, dat daarbij het theologisch gehalte niet 
wordt aangetast.’
Juist vanwege de positieve dingen in de charismatische beweging vallen de negatieve 
Van ’t Spijker des te sterker op.54 Vooral is hij kritisch op de grote nadruk op erva-
ring. Niet elke ervaring is authentiek, ‘simpel omdat het een ervaring is’, zo merkt 
hij op. Ook kan ervaring gemakkelijk een grond voor het geloof worden en teveel 
beperkt blijven tot het gevoel. Als ervaringen worden opgewekt, komt er bovendien 
een ‘stuk werkheiligheid’ bij, aldus Van ’t Spijker.
Zo ziet de Apeldoornse hoogleraar de charismatische beweging ‘in menig opzicht’ als 
een ‘verarming’ ten opzichte van het getuigenis van de Reformatie over de Heilige 
Geest.55 Misschien, zo merkt hij op, heeft de Reformatie al te gemakkelijk sommige 
charismata tot voorbijgaande werkingen verklaard, dit tegen de achtergrond van 
de strijd tegen het spiritualisme binnen de doperse beweging.

In een opstel in de bundel Rondom de doopvont spitst Van ’t Spijker zijn evaluatie 
van de charismatische beweging toe op het punt van de doop.56 Theologisch gezien 
is het klimaat gunstig voor de charismatische beweging, zo taxeert de historicus. 
Immers, menswetenschappen krijgen ‘volop aandacht’, waardoor de ‘mens met zijn 
ervaring’ ook in de theologie ‘niet meer op een vergeten plaats’ staat.
Vanuit het leerstuk van de doop met de Heilige Geest ziet Van ’t Spijker vier soorten 
vragen ‘heel serieus op ons afkomen.’ De eerste is of de gereformeerde theologie 
recht heeft gedaan aan de Schrift.57 Zelf ziet de hoogleraar de eenheid van het 
verbond in Oude en Nieuwe Testament als een ‘hermeneutische sleutel van de 
grootste betekenis’ dat ‘ál Gods heilshandelen’ het karakter heeft van de belofte, 
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Deze belofte is niet het ‘speciaal 
bezit van een kleine groep.’ De vervulling met de Heilige Geest mag daarom niet 
worden opgevat als een ‘zó persoonlijke beleving van de gelovige, dat daarop alle 
nadruk komt te liggen.’
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Vanuit de charismatische beweging worden ook vragen gesteld over de kerk, het 
instituut en de ambten.58 Van ’t Spijker vindt dat het priesterschap van alle gelovi-
gen weer ‘alle aandacht’ moet krijgen. Het ambt is bedoeld tot ‘activering van de 
gemeente zelf.’ Ambt en gemeente mogen nooit in een ‘concurrentiepositie’ ten 
opzichte van elkaar staan.
Als derde vraag benoemt de Apeldoornse hoogleraar of de kerk aan de ervaring 
van de gelovige en zijn gevoelsleven voldoende aandacht heeft geschonken.59 Hij 
wil daarbij wel spreken van de ‘wasdom van hetzelfde geloof’, maar niet van een 
tweede zegen van de doop met de Heilige Geest. Dan gaat een bijzondere ervaring 
‘mede het fundament van dit geloof uitmaken. Daarmee is het hele geloofsleven 
uit zijn voegen gerukt.’
Als laatste vraagt Van ’t Spijker zich af of er onder reformatorische christenen niet 
teveel sprake is van een ‘kruis zonder heerlijkheid’, tegenover de charismatische 
beweging, waar hij een ‘voortijdig grijpen naar de heerlijkheid’ constateert.60

In een opstel in de bundel Spiritualiteit wijst de Apeldoornse hoogleraar op de 
hervormde theoloog H. Berkhof die de ‘noodzaak betoogde’ van de ‘theologische 
confrontatie met de wereldwijde charismatische bewegingen.’61 Volgens Van ’t Spij-
ker bouwde Berkhof bruggen door de ‘ervaring een constituerende plaats te geven 
binnen zijn theologie.’ Dit houdt verband met de verandering van het levensgevoel 
van de mens uit de jaren zestig, die zijn sporen trok in de theologie, namelijk een 
‘wisseling over de hele linie naar een sterker accent op de ervaring.’ Berkhofs werk 
spreekt de moderne mens daardoor ‘zeker bijzonder sterk aan’, stelt Van ’t Spijker. 
Voor hem blijft wel de vraag liggen wat er in Berkhofs eigen visie aan ‘ruimte over-
blijft voor de openbaring, die ervaringen tot stand brengt maar ook corrigeert.’

In zijn boek De Heilige Geest als Trooster gaat de hoogleraar met het oog op de charis-
matische beweging in op de vraag naar de verhouding tussen Christus en de Geest.62 
Voor hem bestaat er ‘geen twijfel’ dat deze verhouding ‘vanuit Christus bepaald is.’ 
Christus verwerft de Geest, zendt en geeft de Geest. Toch wil hij ook aandacht heb-
ben voor de lijn in het Nieuwe Testament dat Christus door de Geest in de wereld 
wordt gebracht, dat de Geest op Christus neerdaalde en Hij wonderen verrichtte 
door de kracht van de Geest. Wie deze laatste visie ‘in het extreme’ doortrekt, komt 
gemakkelijk uit bij de opvatting dat Christus een ‘bijzondere charismaticus’ was en 
dat er in dat opzicht geen ‘principieel verschil’ is tussen Hem en de christen. Dit leidt 
echter tot een ‘verzelfstandigd geestelijk leven’, dat het gevaar loopt te cirkelen om 
de eigen geestelijke ervaring, ten koste van de verborgen gemeenschap met Christus.
Zelf wil Van ’t Spijker geen tegenstelling maken tussen de lijn van Christus naar de 
Geest en die van de Geest naar Christus. ‘In Christus leren wij de volheid van de 
Geest kennen. Maar door de Geest alleen leren wij de volheid van Christus kennen. 
Het is een cirkel van genade.’
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Niet alleen de charismatische beweging, maar ook de evangelische beweging kon 
op belangstelling van Van ’t Spijker rekenen. In een artikel over de EA in De Wekker 
schrijft hij dat er ‘geen principieel bezwaar is om actief te participeren in zo velerlei 
evangelische activiteiten.’63 Als reden noemt Van ’t Spijker dat ‘vanwege de rijkdom 
van het gereformeerde belijden, vanwege zijn katholiciteit er geen of weinig bezwaar 
kan bestaan om het evangelische in zich op te nemen.’ In feite is dit evangelische 
al in het gereformeerde opgenomen, stelt de Apeldoornse hoogleraar.
Van ’t Spijker beseft dat de kerk leeft in een ‘totaal veranderde wereld.’64 Toch wil 
hij zich ‘niet laten verleiden’ om zich om die reden in een ‘oneigenlijk dilemma 
te laten dringen.’ Dat gebeurt volgens hem wel wanneer mensen van mening zijn 
dat ‘onze tijd het niet toelaat om te spreken over verschillen tussen gereformeerd 
belijden en evangelische inspiratie.’ Aan de ene zijde ziet hij vele overeenkomsten, 
maar ook wijst hij op een ‘groot onderscheid in het beleven van de vroomheid tus-
sen evangelischen en gereformeerden.’
De ‘gehele relatie tussen de gereformeerde traditie en de jongere evangelische 
beweging’ levert voor Van ’t Spijker allerlei gesprekspunten op die terug te vinden 
zijn in de ontmoetingen tussen gereformeerden en dopers uit de zestiende eeuw.65 
Van ’t Spijker constateert dat er in de hele geschiedenis van de kerk bewegingen zijn 
geweest die een grote plaats toekenden aan het werk van de Heilige Geest. ‘Maar 
nimmer was hun kracht zo groot als in de laatste decennia.’66

Naar de overtuiging van Van ’t Spijker is een belangrijk thema in de doperse theo-
logie van Menno Simons (1491-1561) niet alleen een verwachting van een spoedige 
wederkomst van Christus, maar ook dat het rijk van God ‘door het geloof al een 
werkelijkheid’ is, namelijk in de christelijke gemeente.67 Op dit punt ziet hij een 
toenadering tussen de Reformatie en het doperdom. Volgens de hoogleraar heeft 
het calvinisme ‘zoveel rechtvaardige verlangens van de doperse beweging’ weten 
te honoreren.
Tegelijkertijd ziet de hoogleraar in zijn tijd overdoop als een ‘expressie van het 
geheel eigensoortige der pinksterspiritualiteit.’68 Volgens hem stuiten we daarbij 
op een ‘totaal andere gedachten, op een totaal andere belevingswereld.’

De rijkdom van het gereformeerde belijden ziet de hoogleraar in de trits Schrift, 
genade en kerk.69 Wat de Schrift betreft benadrukt hij de ‘onverbrekelijke samen-
hang tussen het volbrachte werk van Christus en de genoegzaamheid van het 
Woord.’70 Het ‘eenmalige heilswerk van Christus’ vond zijn weerslag in de apostoli-
sche prediking, die geboekstaafd is in de canonieke boeken van de Bijbel. Dit vraagt 
een eerbiediging van het ‘definitieve karakter van de openbaring Gods in Christus 
door Zijn Woord en Geest.’71 Van ’t Spijker plaatst dit tegenover de ‘voortgaande 
openbaring’ in de doperse theologie. Sporen hiervan treft hij nog altijd aan in de 
charismatische beweging. Daar wordt het verstaan van Gods Woord ‘volledig in de 
sfeer getrokken van de ervaringen van de moderne mens.’72
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In de Schrift gaat het ook om meer dan een ‘reductie’ tot enkele fundamentele 
waarheden.73 Dan is er sprake van een ‘soteriologische wegversmalling, die in feite 
grote stukken van de Schrift prijsgeeft.’ ‘Wie de genade volstrekt belijdt’, zal vol-
gens de hoogleraar nergens anders uitkomen dan bij de verkiezende genade van 
God. Bij het drietal hoort ook de kerk. De gereformeerden verstonden, aldus Van 
’t Spijker, dat ‘wie de kerk negeert niet alleen de Schrift, maar ook de genade op 
den duur kwijt raakt.’
De kerkhistoricus rekent de evangelische beweging onder de ‘begeleidingsver-
schijnselen van de kerk’ die er alle eeuwen door zijn geweest.74 ‘Waarschijnlijk kan 
de kerk die verschijnselen ook niet missen. Zij moet er voortdurend aan herinnerd 
worden, dat zij kritisch bekeken wordt.’ Toch ziet Van ’t Spijker het als een ‘oneigen-
lijke tegenstelling’ als het evangelische en het gereformeerde tegen elkaar worden 
uitgespeeld. ‘Het gereformeerde belijden... evangelischer kan het niet’, zo vat hij 
samen. Op een andere keer stelt hij: ‘Al wat gereformeerd is, is evangelisch,’75.
In een opiniebijdrage in het ND stelt Van ’t Spijker dat de aantrekkingskracht van 
de evangelische beweging laat zien dat de kerk nodig heeft ‘voluit evangelisch te 
worden en daarbij ook nog een pure gereformeerde evangelische theologie te 
bedrijven.’76 De gereformeerde traditie heeft volgens hem het materiaal in huis dat 
‘thans in de evangelische beweging velen uit onze kringen zo aantrekt.’ Naar zijn 
overtuiging laat de evangelische beweging zien dat de geloofsopvatting in de kerken 
‘best wat meer van de affectieve sfeer’ kan hebben. De omgang met de Schrift zou 
‘iets minder doctrinair’ kunnen zijn.

5.2.3. J.H. Velema
Dat de predikant J.H. Velema belangstelling had voor de evangelische beweging 
is haast vanzelfsprekend. Hij was een van de pioniers van de EO en had van 1968 
tot 1990 zitting in de stichtingsraad (raad van advies) van de omroep, waarvan de 
laatste zeven jaar als voorzitter.
In 1979 schreef hij een serie artikelen in De Wekker onder de titel ‘De aantrekkings-
kracht van de ‘groepen’‘.77 Nadien hield de predikant diverse lezingen over dit 
onderwerp, die hij in 1990 omwerkte en in boekvorm uitgaf.78 In de jaren die tussen 
de artikelen en het boek liggen, veranderde er weinig in de visie van de predikant.
Velema wijst erop dat de aantrekkingskracht van evangelische groeperingen ‘in de 
grond van de zaak’ geen nieuw verschijnsel is.79 Alle eeuwen door hebben dergelijke 
bewegingen – zoals het montanisme in de tweede eeuw en de wederdopers in de 
zestiende eeuw – de kerk begeleid met kritische vragen. Kenmerken van deze bewe-
gingen zijn volgens Velema de overbelichting van de heiliging, de overaccentuering 
van de Geest, de verwerping van de kinderdoop en het separatisme.
Evangelische groeperingen oefenen aantrekkingskracht uit omdat de eigen kerke-
lijke en geestelijke situatie ‘niet bepaald rooskleurig’ is.80 Men wijst op ‘veel dorheid’, 
‘weinig geloofszekerheid’, ‘veel twist en wrok’, ‘veel wereldsgezindheid’ en ‘weinig 

5. CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN234 



inzet voor de zaak des Heren.’ Als ze vervolgens in aanraking komen met een ‘warm 
getuigende Pinksterbroeder’ dan verslapt de band met de kerk gemakkelijk.81

Bij overgangen naar evangelische groeperingen spelen ook andere motieven een 
rol, ‘veelal onbewust en onberedeneerd.’82 Velema noemt de behoefte aan vrijheid 
en de roep om ‘democratisering van alle verhoudingen.’ Binnen evangelische groe-
peringen is er geen binding aan belijdenisgeschriften, geen ambtelijke organisatie, 
geen predikant die een centrale rol vervult in de eredienst. Door dit alles kan men 
‘ruimer ademhalen.’
De nadruk op het doelmatige, het functionele is volgens Velema een motief dat 
meer op de achtergrond aanwezig is. Het gevolg is dat het christen-zijn niet meer 
verbonden is aan een belijdenis, of aan wedergeboorte en bekering, maar aan de 
wijze waarop iemand functioneert. Daardoor krijgt geloven handen en voeten in 
de praktijk. Een ander motief is de ‘grote belangstelling voor zichzelf’ die de mens 
van deze tijd heeft.83

In het vervolg van de artikelenserie in De Wekker geeft Velema aan dat er weliswaar 
schriftuurlijke kritiek op evangelische groeperingen te geven is, maar dat deze geen 
hout snijdt als kerken nalaten zichzelf een spiegel voor te houden.84

Evangelischen lezen naar zijn oordeel de Bijbel op een andere manier, ‘eenzijdig, 
vanuit een bepaald gezichtspunt en vaak met een bepaalde bedoeling.’85 Er is sprake 
van een ‘zeker biblicisme’, waarbinnen bijvoorbeeld het Nieuwe Testament hoger 
komt te staan dan het Oude. ‘Onder de leus dat u terugkeert tot de Bijbel wordt 
uw Bijbel kleiner.’
Daarnaast rekent het biblicisme af met ‘alles wat tot dusver over de bijbelinhoud 
gezegd en geschreven is.’86 De mens moet met eigen ogen de Bijbel lezen. ‘God zal 
u openbaren wat Hij bedoelt’, zo heet het dan. Daarbij komt dat evangelischen de 
Geest nogal eens losmaken van het Woord. Dit resulteert in ‘openbaringen, getui-
genissen en ervaringen, die rechtstreeks het werk van de Heilige Geest zouden zijn, 
maar die niet terug te leiden zijn tot, gegrond zijn op en vastmaken in het Woord.’
Ook de visie op genade en geloof is in het geding tussen reformatorische en evan-
gelische christenen.87 Jezus aannemen lijkt een ‘zaak van een handomdraai’ te zijn. 
‘De volwassendoop is in feite Gods kroon op de daad van de gelovende mens.’88

Ook over de verhouding tussen Christus en de Geest maakt Velema kritische 
opmerkingen richting evangelische groeperingen.89 Het werk van de Heilige Geest 
wordt gemakkelijk verheven als de ‘kroon op alles.’ Een gevolg is dat de ervaring 
van de gelovige ‘uiterst belangrijk wordt; de ervaring wordt norm, niet het werk 
van Christus.’
Als laatste punt noemt Velema dat evangelische groeperingen het bijbelse zicht 
op verbond, kerk en ambt kwijtraken.90 We komen dan snel in de sfeer van het 
‘groepschristendom’, met gelovigen als een ‘select gezelschap.’ Met deze visie op 
de gemeente als verzameling van wedergeborenen hangt een strenge uitoefening 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 235



van de tucht samen, hoewel niet naar de norm van de tien geboden van Gods wet, 
maar naar de huisregels uit het Nieuwe Testament.91 Dit evangelie is tegelijkertijd 
radicaal en met een hang naar het perfectionisme. Er is sprake van een teruggrij-
pen op de eerste christengemeente en een vooruitgrijpen naar de volmaaktheid 
in de toekomst.

Naar Velema’s overtuiging komt het erop aan om de balans te zoeken tussen de 
accenten die in reformatorische en evangelische kringen worden gezet. Het is het 
spanningsveld tussen Gods werk en ons werk in het zalig worden, tussen de roeping 
door het evangelie en de uitverkiezing.92 Juist op dit terrein ziet hij remonstrantse 
tendensen in het gereformeerde leven. ‘Zonder blikken of blozen’ zeggen evan-
geliserende gereformeerden: ‘God heeft u lief; Christus is voor u gestorven; vul in 
Johannes 3:16 uw eigen naam in.’93 Juist dan ligt toenadering tot de evangelicalen 
voor de hand, vindt Velema.
Zelf ziet de predikant de verhouding tot de evangelischen als een ‘kritische ver-
wantschap.’94 In een interview met het RD vat Velema samen dat het hem gaat om 
‘evangelische bewogenheid en reformatorische bezonnenheid.’95

5.2.4. G.C. den Hertog
In 1984 stelde de predikant en latere hoogleraar ethiek G.C. den Hertog96 het thema 
‘de kerk en de evangelische beweging’ in een gelijknamig artikel aan de orde.97 
Volgens Den Hertog zijn in een ‘proces van tientallen jaren dingen uiteengevallen 
die wezenlijk bij elkaar horen: geloof en leven.’ De gevolgen bleven niet uit. ‘Het 
geloof verinnerlijkte zich. De preek kwam verder bij het leven vandaan te staan.’ 
Zo ontstond in zijn ogen een vacuüm dat door de evangelische beweging is gezien 
en waarop ze een antwoord gaf. Dat antwoord, verwoord in kernwoorden die stuk 
voor stuk ervaringswoorden zijn, blijkt kerkmensen te pakken.
Den Hertog spreekt de gedachte uit dat de Heilige Geest op deze manier door 
middel van de evangelische beweging de kerk de ogen wil openen voor haar eigen 
tekort.98 Hij stelt vast dat de evangelischen ‘beter dan de kerk de uitdaging van 
deze tijd hebben gezien en met alle inzet proberen die mens van vandaag weer te 
bereiken met het evangelie.’
Vanuit deze leerhouding plaatst Den Hertog ook een kritische kanttekening. De 
evangelische concentratie op ervaringswoorden heeft het gevaar in zich dat de erva-
ring de doorslag gaat geven. Den Hertog noemt het voorbeeld van een atleet die zich 
wedergeboren noemde en zijn behaalde medailles tijdens de Olympische Spelen 
dankte aan God. In het artikel legt hij daarnaast het antwoord uit de Heidelbergse 
Catechismus over de goede werken. Deze moeten zijn uit het geloof, naar Gods wet 
en tot Gods eer. ‘Kan iemand mij vanuit dit antwoord aan het verstand brengen hoe 
het behalen van medailles in het circus, dat olympische spelen heet, ooit tot Gods 
eer kan zijn? Wat komen we hier tegen: Gods wet of eigen goeddunken?’
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Als tegenhanger wijst Den Hertog op de Reformatie, een beweging die betrokken 
was op de ervaring van mensen, maar die ‘heel bewust vermeden heeft het evangelie 
om te zetten in ervaringsbegrippen.’99

5.2.5. Evaluatie
We zagen eerder dat de pinksterbeweging in het begin van de jaren zestig in de 
Christelijke Gereformeerde Kerken onrust gaf en veel gespreksstof opleverde, tot 
op de generale synode toe.100 De houding ten opzichte van pinkstergemeenten was 
ook uitgesproken kritisch.
In dit licht valt het op dat eveneens in de jaren zestig de dertigjarige predikant 
Versteeg tot hoogleraar Nieuwe Testament te Apeldoorn werd benoemd, van wie 
bekend was dat deze een open houding innam ten opzichte van de charismatische 
vernieuwing. Dit nam niet weg dat de synode het vertrouwen had dat Versteeg een 
voluit gereformeerd theoloog was. De benoeming hangt ongetwijfeld samen met 
de wetenschappelijke kwaliteiten van Versteeg, die bleken uit het predicaat ‘cum 
laude’ dat zijn proefschrift kreeg.
Versteeg mag binnen zijn kerkverband wel een pionier heten in het zoeken van 
relaties met charismatische en evangelische christenen. Zijn lezing uit 1966 klonk 
als een programma voor zijn toekomstig onderzoek. Toegespitst op de Geestesgaven 
zijn deze voor hem zowel bijbels als noodzakelijk voor de kerk. De openheid voor 
de charismatische vernieuwing is te verklaren omdat het charisma bij Versteeg, ‘als 
het meer omvattende’, vooropgaat, aldus de evaluatie van de hervormde theoloog 
Noordegraaf. ‘Daarbinnen heeft het ambt zijn plaats als dienst aan de opbouw van 
de gemeente en de ontplooiing van de gaven.’101 Tegelijkertijd grensde Versteeg 
zijn openheid ook duidelijk af. Als de gaven een eigen leven gaan leiden, ontstaan 
er grote gevaren voor de kerk.
Niet alleen richting de charismatische vernieuwing, maar ook richting de evange-
lische beweging wilde Versteeg een brug slaan. Hij achtte het ook noodzakelijk om 
samen op te trekken in het licht van de secularisatie. Deze urgentie woog hem zo 
zwaar dat Versteeg zelfs over verschillen rond de doop wilde heenstappen.

Vergeleken met Versteeg was Van ’t Spijker terughoudender en kritischer in zijn 
evaluatie van zowel de charismatische als de evangelische beweging. Tegelijkertijd 
valt op dat hij zich nergens kritisch uitlaat over Versteeg, met wie hij vanaf 1972 
vijftien jaar samen hoogleraar was. Bij het sterven van zijn collega schreef Van 
’t Spijker in De Wekker over Versteegs ‘steeds rijker zich ontplooiende theologische 
kundigheid, waarvan nog zo veel verwacht mocht worden ook voor de toekomst.’102 
Met instemming haalt hij Versteegs overtuiging aan dat het ‘werkelijk christelijke 
leven altijd een leven is in de Geest. Dat kan de charismatische beweging ons niet 
genoeg onder de aandacht brengen.’103

Als kerkhistoricus valt Van ’t Spijker terug op de theologie van de Reformatie, met 
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name op de leer van het verbond, wat voor hem een aangelegen zaak is. De diepe 
overtuiging dat de gereformeerde traditie zoveel rijker is dan de evangelische geeft 
Van ’t Spijker een onbevangen houding ten opzichte van de evangelische beweging. 
Daarvan gaat ook een appel op de kerk uit om echt gereformeerd te zijn, inclusief 
de innerlijke doorleving van de gereformeerde theologie.
Zowel Van ’t Spijker als Den Hertog wijzen op de kwetsbaarheid van de evangelische 
beweging waarbinnen een grote plaats voor de ervaring wordt ingeruimd. In later 
tijd zal de Apeldoornse hoogleraar J.W. Maris deze kritiek op ervaring nog vele 
malen verwoorden.
Den Hertog en Velema zoeken de oorzaak van de aantrekkingskracht van de evan-
gelische beweging in de kerk zelf, waar geloof en leven uit elkaar zijn gegroeid en 
blijdschap, zekerheid en werfkracht ontbreken. Via de spiegel van de evangelische 
beweging kan de kerk zo haar eigen tekorten ontdekken. Opvallend is dat Velema 
de vinger legt bij remonstrantse tendensen in het gereformeerde leven, waardoor 
toenadering tot de evangelische beweging gemakkelijker wordt. De verklarende 
factor daarvoor is dan niet een positieve, maar een negatieve, namelijk onkunde 
ten aanzien van de eigen gereformeerde overtuiging. Toch overheerst bij hem 
de overtuiging dat een wederzijdse leerhouding vruchtbaar is. Juist die houding 
kenmerkt de EO waar Velema zo nauw bij betrokken was. Het is moeilijk denkbaar 
dat de praktische ervaring die Velema bij de omroep opdeed, niet van invloed is 
geweest op zijn opinievorming.

5.3. Opinievorming in de jaren negentig
In de jaren negentig trok de evangelische beweging ruimschoots de aandacht 
binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Diverse predikanten waren actief 
binnen evangelische organisaties, wat te merken is in hun opinievorming. Dat 
geldt voor de predikanten J. van Mulligen, J. van Langevelde en A. van der Veer. 
Aan de Theologische Universiteit was het J.W. Maris die vanaf de jaren negentig 
evangelische en charismatische ontwikkelingen van kritisch commentaar voorzag. 
Zijn collega G.C. den Hertog mengde zich opnieuw in de discussies rond de evan-
gelische beweging.104 Ook de predikant J. van Amstel nam een kritische houding in.

5.3.1. Betrokkenheid bij evangelische organisaties
5.3.1.1. J. van Mulligen
In 1999 schreef de predikant J. van Mulligen over een intensief en positief contact 
van twintig jaar met evangelischen.105 Kort na de heroprichting van de EA in 1979 
werd hij bestuurslid. Via het vice-voorzitterschap werd de predikant in april 1995 
voorzitter.106

De samenwerking tussen EA-voorzitter Versteeg en bestuurslid Van Mulligen was 
nauw. Van Mulligen sprak nadien uit dat hij onder het voorzitterschap van Versteeg 
de ‘meest intieme band’ met de EA had.107 De invloed die hij van Versteeg onder-
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ging, bleek tijdens een lezing over gemeenteopbouw die hij in 1996 hield.108 Van 
Mulligen sprak over de charismatische structuur van de gemeente en baseerde zijn 
opvattingen vooral op die van Versteeg.
Zijn open verhouding ten opzichte van de evangelische beweging bleek ook tijdens 
de evangelisatieacties Project ’82 van Agapè, dat toen nog Instituut voor Evangelisatie 
heette. Van Mulligen had het ‘voorrecht’, zo noemde hij het, om zitting te hebben 
in het Landelijk Comité van het project en schreef voor die gelegenheid het boekje 
Er is hoop, dat via een huis aan huis verspreid evangelisatiemagazine kon worden 
opgevraagd. Van het gratis boekje werden er tussen de 20.000 en 25.000 verspreid.109

Binnen de EA zette Van Mulligen zich vooral in voor activiteiten op het gebied van 
gemeenteopbouw. In 1983 schreef hij twee artikelen in De Wekker over de aanstaande 
landelijke ontmoetingsdag van de EA rondom het jaarthema: ‘Vernieuwing van de 
gemeente.’ Een speciaal nummer van het EA-orgaan Idea over gemeentevernieu-
wing zag hij als een goede eerste aanzet voor kerkenraden om dit onderwerp te 
bespreken.110 Tijdens de ontmoetingsdag zelf was er een keuzeprogramma over de 
uitvoering van een gemeente-opbouwplan van het Instituut voor Evangelisatie in 
de christelijke gereformeerde kerk van Amsterdam en Amsterdam-Nieuw-West.111 
Van Mulligen was zelf sinds een jaar predikant van de kerk van Amsterdam. Hij 
stelde zichzelf via De Wekker ook beschikbaar als vraagbaak voor verdere informatie 
over het plan.
Het is te verwachten dat Van Mulligen voor ontmoeting en dialoog met evangelische 
christenen pleitte. Ook voor de charismatische vernieuwing stelde hij zich open. 
Hij voelde zich daarom gedrongen een reactie te schrijven op een uiterst kritisch 
ingezonden artikel over de charismatische beweging dat op 25 mei 1990 in De Wekker 
verscheen.112 De auteur, R. Schaap uit Barneveld, schrijft daarin over een ‘bedrieg-
lijke beweging’ die een ‘geestelijke ravage veroorzaakt’, die ‘niet gering’ is. Volgens 
hem verspreidt de ‘charismatische vergiftiging’ zich als een olievlek over de kerk. 
Hoofdredacteur W. van ’t Spijker verantwoordde de plaatsing van het artikel met 
de opmerking dat er in de charismatische beweging ‘naast veel goeds’ ook sprake 
is van ‘oppervlakkigheid en zelfs bedrog.’
Van Mulligen vond dat de charismatische beweging in het artikel van Schaap onrecht 
was aangedaan.113 Hij erkent dat er ‘uitwassen’ zijn, maar die waren er in Korinthe 
ook. Toch was de ‘charismatische beweging in Korinthe op zich niet fout’, zo leidt 
Van Mulligen af uit de brief van de apostel Paulus aan deze gemeente. De predikant 
gelooft dat er ‘alleen door deze zegen toekomst is voor de kerk.’

De predikant uitte ook forse kritiek op de brochure Gereformeerd en evangelisch van 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond die in hetzelfde jaar verscheen.114 
Volgens Van Mulligen ademt de brochure ‘teveel de sfeer van het verdedigen van 
wat men in eigen kring waardevol en onmisbaar vindt. Men voelt zich bedreigd 
door de ander en ziet hem als een konkurrent.’115
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Zelf wil Van Mulligen samen doorpraten, ‘daarbij voortdurend naar elkaar luiste-
rend en elkaar bevragend.’116 De bedoeling van zo’n gesprek is om ‘in die dialoog 
tenslotte dichter bij elkaar te komen.’
De nood van de tijd roept volgens hem ook op om ‘zij aan zij missionaire chris-
tenen’ te zijn.117 Wederzijdse ‘vertekening en verkettering’ tussen evangelisch en 
gereformeerd zorgt er in zijn ogen voor dat de ‘kracht van een eenparig getuigenis’ 
in onze samenleving ‘onverantwoordelijk’ wordt verminderd.
Van Mulligen was ook aanwezig tijdens de ontmoetingsdag die de Gereformeerde 
Bond en de EA in september 1994 belegden. Tijdens de bijeenkomst was er de 
intentie, aldus de predikant, om uit te gaan van de stelling dat er meer is wat ver-
bindt dan wat scheidt. ‘Niet zonder reden werd dan ook vastgesteld dat we spiritueel 
familie van elkaar zijn.’118

Vanuit deze overtuiging uitte Van Mulligen ook kritiek op de uitgave Is het evange-
lisch? van zijn collega-predikant J. van Amstel.119 In een recensie in het ND geeft hij 
aan de tekening van de evangelische beweging in dit boekje ‘nogal ongenuanceerd’ 
te vinden.120 Zijn eigen visie op en omgang met evangelischen is veel positiever, zo 
schrijft hij. Volgens hem past het reformatorische kerken, ‘die veel rijkdom in huis 
hebben, maar het niet altijd beleven’, bescheiden en mild te zijn over de geloofs-
beleving en opvattingen in de evangelische beweging, waar men ‘qua toewijding 
en missionaire bevlogenheid’ een voorbeeld is.

Van Mulligen is ervan overtuigd dat de invloed van de evangelische beweging veel 
groter is dan uit de statistieken van het kerkelijk jaarboek blijkt.121 Hij weet van oude-
ren en jongeren die bewust de band met de eigen kerk aanhouden, maar zich ook 
de vrijheid veroorloven om de diensten in een plaatselijke evangelische gemeente 
bij te wonen. Naar zijn waarneming ‘wint de overtuiging veld’ dat evangelischen 
en reformatorischen ‘in hun gezamenlijke gebondenheid aan de bijbel als Gods 
Woord en aan Christus als de enige Verlosser en Zaligmaker veel voor elkaar kun-
nen betekenen en elkaar ook bijzonder kunnen verrijken.’
Een ‘zekere zorg’ over een toenemende aantrekkingskracht van evangelische 
groeperingen heeft Van Mulligen wel.122 Het resultaat is nogal eens een ‘sterke 
antihouding’ tegen kerk en theologie. ‘Dat roept dan weer een vijandsbeeld op.’
Bij overgangen naar evangelische groeperingen spelen ‘minstens zo vaak’ motieven 
een rol die van ‘emotionele en subjectieve aard’ zijn.123 Deze subjectieve motieven 
leiden ertoe dat een gesprek over inhoudelijke punten als verbond en doop, alsmede 
het werk en de gaven van de Geest meestal niet tot een oplossing komt.
Bepaalde bezwaren tegen de kerk zijn niet helemaal ten onrechte, vindt Van Mul-
ligen.124 Hij noemt de trefwoorden ‘matheid, gezapigheid, starheid, onverdraag-
zaamheid, somberheid, geesteloosheid en oppervlakkigheid.’ De oplossing zit 
naar zijn overtuiging niet in liturgische vernieuwingen of het zingen van een paar 
opwekkingsliederen. ‘Het zit dieper en breder. Het gaat erom dat Woord en Geest 
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beslag leggen op de gemeente en de verhoudingen beslissend stempelen.’

5.3.1.2. A. van der Veer
De christelijke gereformeerde predikant A. van der Veer werd in november 1990 
voorzitter van de EO. De predikant uit Zwolle was toen nog relatief onbekend.125 
In de achttien jaar dat hij het voorzitterschap bekleedde, groeide hij echter uit tot 
een bekende persoonlijkheid in zowel evangelisch als reformatorisch Nederland.
Van der Veer had een uitgesproken sympathie voor de evangelische beweging. Op 
zijn weblog schrijft hij: ‘Ik ben zelf Christelijk Gereformeerd, maar voel me ook 
volop evangelisch.’ In een interview gaf hij aan ‘geworsteld’ te hebben met de vraag 
of hij reformatorisch moest blijven of ‘toch moest overstappen naar de groepen.’126 
Echt nodig was dat niet, want de kerk van Zwolle, waaraan hij ruim twintig jaar als 
gemeentepredikant en nadien als predikant met een bijzondere opdracht verbon-
den was, had een ‘behoorlijke evangelische inslag.’127

De predikant voelde zich gegrepen door Willow Creek, een Amerikaans concept voor 
gemeenteopbouw.128 Naar zijn overtuiging is de structuur van predikant, ouderling 
en diaken een ‘enorme blokkade om het gemeentelijk leven in deze tijd te laten 
opleven.’129 Daarom pleit hij voor een herbezinning op de plaats die gemeenteleden 
in de gemeente kunnen innemen.
Van der Veer ziet dat de verhouding reformatorisch en evangelisch niet altijd 
optimaal is.130 Hij noemt trefwoorden als ‘verwijdering’, ‘grote concurrent’ en 
‘vooroordeel.’ Voor hem staat bovenaan de vele ‘dwarsverbindingen die we gemeen-
schappelijk hebben, als het bijvoorbeeld gaat over de nadruk op wedergeboorte, 
de persoonlijke geloofsbeleving en de liefde tot Gods Woord als onfeilbaar Woord 
voor iedereen.’

Als EO-voorzitter zag Van der Veer hoe de onderlinge ontmoetingen van reforma-
torische en evangelische christenen voor veel medewerkers van de omroep een 
‘verrijking en verruiming van hun eigen geloofsleven’ betekenden.131 Leerstellige 
verschillen bleken te worden overbrugd door een gemeenschappelijk geloof in 
Jezus Christus. Naar zijn waarneming heeft de EO ‘een soort katalysatorfunctie’, 
waardoor ‘begrip en waardering voor elkaar’ ontstaat.
Van der Veer bedacht hier een uitdrukking bij, namelijk de ‘oecumene van het 
hart.’132 Deze uitdrukking staat voor herkenning van christenen met verschillende 
achtergronden als ‘broeders en zusters in Jezus Christus.’ Deze eenheid wordt in 
het hart ervaren en heeft als oriëntatiepunt het hart van het evangelie, namelijk 
Jezus Christus.133

De uitdrukking ‘oecumene van het hart’ werd een begrip. Van der Veer trekt hieruit 
de conclusie dat ‘mensen de inhoud ervan hebben begrepen en herkend.’ Deze 
oecumene ‘stapt niet over de verschillen heen die er in Nederland tussen christenen 
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zijn. Maar zij is wel de bron en inspiratie om anders met die verschillen om te gaan.’
Om deze reden stond Van der Veer van harte achter een boekje waarin W.J. Ouwe-
neel een aantal punten uiteenzet die onder christenen discussie oproepen. Van 
der Veer noemt het in zijn voorwoord ‘bijzonder belangrijk’ dat Ouweneel de 
verschillen ‘op een goede manier naast elkaar zet en bespreekt.’134 Met die goede 
manier bedoelt Van der Veer dat Ouweneel de ‘andersdenkende uitgebreid aan het 
woord laat.’ Daardoor krijgt een lezer ‘waardering en begrip voor de ander: ook 
voor zijn standpunt valt veel te zeggen, want ook hij heeft zijn mening gebaseerd 
op wat de Bijbel zegt.’

5.3.1.3. J. van Langevelde
Ter gelegenheid van zijn aantreden als voorzitter van de EA schreef de predikant 
J. van Langevelde in een opinieartikel in het RD uit te zien naar een ‘meer broe-
derlijke opstelling’ richting de evangelische beweging.135 Hij beschouwt het daarom 
‘meer als een belofte’ dan een ‘innerlijke zwakte’ als het gescheiden optrekken 
zoveel als mogelijk wordt opgeheven. De predikant ziet het daarom niet als ‘‘gees-
telijke nivellering’, maar als ‘winst voor onze godloze cultuur, als christenen de 
krachten weer bundelen en de ongeestelijke strijd niet meer naar binnen, maar de 
geestelijke strijd naar buiten gaan voeren.’
Volgens Van Langevelde gaan de ‘panelen in het kerkelijk leven verschuiven.’ 
Kerken gebruiken nu ook evangelisatiemateriaal van evangelische organisaties, 
terwijl ze zich tien jaar geleden nog afvroegen of het dogmatisch wel klopt.136 Hij 
heeft hiervoor wel een verklaring. ‘We beginnen niet meer bij de theologie, maar 
bij de vraag: Hebt u een persoonlijke relatie met Jezus Christus? Hoe straalt dat uit 
naar de wereld?’ Alleen in de rechterflank van de gereformeerde gezindte staan 
de deuren nog niet open, zo constateert Van Langevelde.
Wat de predikant hoop voor de toekomst geeft, is dat ‘steeds meer kerken in de 
gereformeerde gezindte er openlijk voor uitkomen dat het niet meer lukt om op 
de ‘oude en vertrouwde’ wijze kerk te zijn.’137 Tussen de twee stromingen ziet de 
predikant ook ‘heel grote’ verschillen. ‘Maar daar kan en moet over gesproken en 
geschreven worden. Open en eerlijk, met de gezindheid van Christus. Dus samen 
op zoek naar de Geest.’
Een jaar later verwoordde Van Langevelde zijn visie opnieuw, nu in een epiloog 
van het boek Dit geloven wij.138 Het boek bevat een Nederlandse vertaling van een 
Engelstalig document waarin naar een consensus wordt gezocht van wat evange-
licalen wereldwijd geloven.139 Van Langevelde spreekt over een ‘ongedacht breed 
spectrum van christenen’ dat zich vertegenwoordigd weet in de verklaring.140 Naar 
zijn overtuiging kan het boek ‘een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiende 
herkenning en wederzijdse erkenning’ van evangelische en reformatorische chris-
tenen in Nederland. Hij ziet de uitgave dan ook als een inhoudelijke verankering 
van de beleving van eenheid in de oecumene van het hart. Van Langevelde vindt 
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dat veel reformatorische kerken in hun vormen ‘de nodige schroom van zich af 
moeten schudden.’141 Hij doelt met name op de ‘traditionele, soms zelfs verstarde 
patronen (taal, lied, muziek en andere huisstijlen)’ waarmee het evangelie wordt 
uitgedragen. Deze wijze van kerk-zijn wordt ‘helaas niet bevestigd door bloeiend 
geestelijk leven binnen de gemeente en al helemaal niet door voldoende nieuwe 
gelovigen die van buiten de kerk tot Christus komen.’

5.3.2. J.W. Maris
Als leerling van het middelbaar onderwijs en als student theologie kreeg de latere 
hoogleraar J.W. Maris, zo memoreerde hij zelf, ‘evangelische impulsen’ waar hij 
later ‘met dankbaarheid op terugkeek.’142 Maris noemt de zogeheten Fakkeldragers-
kampen, bijbelstudiekampen die veel christelijke gereformeerde jongeren trokken. 
Naar zijn overtuiging hebben deze kampen ‘ondanks de achterdocht bij sommigen, 
als een zegen in een hele laag in onze kerken doorgewerkt.’143

Toen Maris in 1967 gemeentepredikant in Vlissingen werd, ontmoette hij jongeren 
en ouderen ‘die in de ban van een pinksterervaring kwamen en op zoek naar zo’n 
hoger leven de kerk vaarwel zegden.’ Als predikant van Hilversum-Centrum deed 
Maris een persoonlijke ervaring op die hem jaren later nog ‘vers in het geheugen’ 
lag. Hij ontmoette iemand die actief was binnen de charismatische vernieuwing. 
Maris sprak uit dat hij niet jaloers was op de bijzondere Geesteservaring van deze 
persoon. ‘Het gesprek brak abrupt af. Toen bleek dat de ervaring geen schakel kon 
zijn, was verder contact voor hem niet meer zinvol.’144

Door dergelijke ervaringen deed Maris een ‘sterke pastorale motivatie’ op om zich 
blijvend te verdiepen in de verhouding geloof en ervaring.145 Deze verhouding, in 
het bijzonder in relatie tot de pinksterbeweging, werd dan ook het thema voor zijn 
proefschrift.146 Een jaar na de promotie, in 1993, benoemde de generale synode 
Maris tot hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, waar-
aan hij sinds 1980 parttime verbonden was als docent dogmatiek.

Reeds in 1981 uitte Maris zich al kritisch richting de pinksterbeweging en de charis-
matische vernieuwing, die volgens hem ‘in heel wat kerken invloed heeft.’147 Vooral 
de ‘extra ervaring’ van de doop met de Heilige Geest boven het geloof stelde hij 
onder kritiek. Binnen deze ‘denkwijze van de charismatische christenen’ zijn er twee 
soorten gelovigen in de gemeente. Volgens Maris is er niet ‘iets extra’s’ nodig, maar 
‘beoefening van het geloof. Dat is: ge-hoor-zaam-heid, luisteren. Dat is: ootmoedig 
wandelen met uw God, in alle dingen van het leven.’
In het periodiek voor christelijke gereformeerde ambtsdragers waarschuwde Maris 
in 1985 dat in de charismatische denkwereld ‘Pinksteren en Golgotha concurrerend 
naast elkaar staan.’148 Daarmee bedoelt hij dat het vele spreken over de Heilige Geest 
‘dikwijls ten koste gaat’ van het spreken over en het belijden van Jezus Christus.
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Maris plaatst zijn proefschrift tegen de achtergrond van het pleidooi van gerefor-
meerde theologen voor grotere openheid voor charismatische ervaringen.149 Hij 
ziet hierin een ‘theologische uitdaging’ voor de kerken. Met het oog op het gesprek 
met de charismatische theologie wil hij een ‘nadere bezinning van reformatorische 
zijde geven op de verhouding tussen geloof en ervaring.’
Het proefschrift zelf gaat voornamelijk over J. Wesley, de heiligingsbeweging en de 
pinksterbeweging. Na deze historische hoofdstukken sluit Maris zijn onderzoek af 
met een aantal exegetische en leerstellige overwegingen.150 Thema’s uit dit hoofd-
stuk keren steeds terug in Maris’ evaluatie van de charismatische beweging. Zo 
verwoordt hij zijn overtuiging dat in het boek Handelingen de Geestesgaven van 
tongentaal en profetie tekenen voor de Joden waren. Ze lieten zien dat het heil 
dat aan Israël was beloofd nu de grenzen doorbrak en tot andere volken kwam. 
Dit karakter van de charismata als teken, ‘geeft de gemeente van onze tijd geen 
aanleiding eveneens deze charismata te zoeken, of ze te beschouwen als behorend 
tot het normale levenspatroon van een christen.’151 De ‘bijzondere heilshistorische 
situatie’ in de tijd van het Nieuwe Testament is er nu niet meer.152

Maris benoemt als vier ‘coördinaten van geloof en ervaring’ de betrokkenheid 
van het geloof op Christus, het geloof als een relatie met God in Christus, door de 
Heilige Geest, het existentiële karakter van het geloof in ervaringen van verdriet, 
strijd, aanvechting en overvloed, alsmede de afhankelijkheid van het geloof van 
het Woord van God.153

Een jaar na zijn promotie hield Maris tijdens een studiedag van de gereformeerde 
kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-Centrum een lezing over de charismatische bewe-
ging. We kunnen de lezing zien als een praktische toepassing van de wetenschap-
pelijke studie van Maris.154 Volgens Maris gaat het in de ‘charismatische denkwereld 
bij het kennen van de Heilige Geest altijd om ‘meer’‘. Hij werkt dit uit in een aantal 
punten, die in zijn latere werk uitgebreider aan de orde komen.155

Tijdens de bijeenkomst in Amersfoort klonk de vraag of de opkomst van de charis-
matische beweging een reactie kan zijn op een ‘meer verstandelijke benadering van 
geloof en geloofsleven binnen de reformatorische kerken.’ Maris antwoordde dat 
hij er niet van overtuigd was dat zulke bewegingen altijd ontstaan als een reactie. 
‘Sommige dwalingen ontstaan ‘gewoon’ omdat er ook een geest van dwaling is die 
zijn kans schoon ziet.’156 Als ‘bron’ van de charismatische beweging ziet Maris een 
‘geest die op een listige en op een vrome manier de Here Jezus uit het centrum 
van de aandacht verdrijft. En dat is geen kleinigheid.’157

Maris voelde zich geroepen om de pinksterbeweging en de charismatische beweging 
kritisch te blijven volgen en de kerken toe te rusten. Hij deed dit bijvoorbeeld door 
middel van een artikel over ‘zuigkracht van de pinkstergroepen’ in het Jaarboek van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken van 1993. Daarin benoemt Maris als bezwaar tegen 
de charismatische beweging de ‘inzet bij het eigen ik.’158 De nadruk ligt in deze 
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groepen ‘op wat er met mij en in mij geschieden kan en hoe ik dat kan bereiken.’ 
De dogmaticus ziet hier de ‘arminiaanse achtergrond van de pinksterbeweging.’
Wat betreft de geestelijke gaven benoemt Maris ook zijn bezwaar dat de Bijbel 
‘als gezagsinstantie niet het eerste, en niet het laatste woord heeft.’159 Hij wijst op 
Geestesgaven als tongentaal en profetie die het karakter dragen van ‘rechtstreekse 
goddelijke openbaringen.’
Maris is ervan overtuigd dat een belangrijk doel van de grote aandacht voor de 
charismata is het ‘vergroten van de geestelijke ervaringsmogelijkheden van de 
gelovigen, het bereiken van de grote hoogten in het leven met God.’160 Hij ziet hier 
een groot risico, namelijk dat de ‘geestelijke mens meer centraal komt te staan dan 
Christus Jezus.’
Vijf jaar later vroeg Maris in een artikelenserie in De Wekker aandacht voor de actuele 
ontmoeting van evangelisch en reformatorisch in relatie tot de historische verhou-
ding tussen de Reformatie en de doperse beweging.161 Als ‘belangrijke trek’ in de 
evangelische beweging ziet de hoogleraar het ‘accent op de mens.’162 Maris noemt 
als voorbeeld de doop als een daad van de mens, waarin hij zich als een gelovige 
presenteert aan de gemeente. Ook hier ziet hij een ‘arminiaans model.’163 Echter, 
zo vraagt hij zich af, ‘hoe zal een mens ertoe komen van harte God te gaan dienen? 
Is dat ten diepste door de beslissing van zijn eigen hart?’

5.3.3. J. van Amstel
Bij de predikant J. van Amstel treffen we een kritische houding ten opzichte van de 
evangelische beweging aan. In een bespreking van de brochure Evangelisch – Refor-
matorisch – Gereformeerd van de synodaal gereformeerde hoogleraar K. Runia stelt hij 
dat de auteur ‘weinig oog voor de gevaren’ van de evangelische beweging heeft.164

De predikant vindt het ‘van groot belang’ om elkaars belijdenissen ernstig te 
nemen en daarover grondig door te spreken. ‘Niet alleen op de synode van Dordt 
verdroegen gereformeerd-zijn en remonstrantisme elkaar niet. Er hangt nogal wat 
van af, of we van de mens nog iets verwachten of dat we geloven dat alles is uit God 
en door God en tot God.’

In 1998 publiceerde Van Amstel een dertiendelige reeks artikelen in De Wekker 
onder de titel ‘Is het evangelisch?’165 Volgens hem is de opkomst van de evangeli-
sche beweging te verklaren vanuit een zoektocht ‘naar vastheid, naar zekerheid, 
naar blijdschap.’166

Het is Van Amstels bedoeling om met de evangelischen in gesprek te gaan. In zo’n 
gesprek moet de waardering vooropstaan, vindt hij. Evangelischen durven ‘meer 
dan velen in de kerk, zonde zonde noemen.’167 Verder is er een sterke overtuiging 
dat de mens wedergeboren moet worden. De oproep tot het geloof klinkt in alle 
ernst. In evangelische groeperingen is er ook een sterke betrokkenheid op elkaar.168 
Evangelische christenen houden ernstig rekening met God; ze willen zich door 
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Hem laten leiden. Er is ernst en ijver om de Heere Jezus aan te prijzen als de enige 
Redder en men schaamt zich het evangelie niet.
Ondanks de waardering klinkt overwegend kritiek op de evangelische beweging. 
Van Amstel noemt het ‘onderscheidenlijke element’, dat in de prediking minder 
sterk aanwezig is.169 Tot de zwakke kanten van de evangelische beweging rekent Van 
Amstel ook een uitleg van de Bijbel, waarbij men de eenheid van Oude en Nieuwe 
Testament ‘nauwelijks ziet.’170 Verder ziet hij een ‘versmald beeld van Christus’, 
waarbij weinig aandacht is dat we met God verzoend moeten worden en dat aan 
Gods recht moet worden voldaan. Al te zeer wordt de aandacht beperkt tot de 
wedergeboorte tot het geloof, terwijl de wedergeboorte die op het geloof volgt 
onderbelicht blijft. Het verschil tussen schijnbekering en ware bekering lijkt verder 
achterhaald te zijn. Weinig zicht is er op het verbond, omdat alle nadruk ligt op de 
‘keuze voor Jezus.’ Dit hangt weer samen met een optimistisch mensbeeld, waarin 
de mens een vrije wil heeft om het goede te doen.
Duidelijk is dat Van Amstel niet meegaat met hen die willen dat ‘gereformeerden 
en evangelischen, met beiden hun sterke en zwakke kanten, vriendelijk naast 
elkaar kunnen bestaan en met elkaar zelfs in zee kunnen gaan.’171 Anderzijds is hij 
ervan overtuigd dat ‘we niet langs elkaar heen kunnen en mogen leven.’172 ‘Laten 
evangelischen naar onze overtuiging op tal van punten dwalen, ook dwalenden 
schrijf je niet af.’
Van Amstel is ervan overtuigd dat je ‘voor het volle evangelie in de kerk moet zijn, 
hoezeer je allerlei gebreken en tekorten in deze kerk aantreft.’173 Daartoe dient de 
kerk ‘wel op haar plaats te zijn, als de bruid des Heeren nog wel.’ Samenvattend 
schrijft Van Amstel als de opdracht voor de kerk: ‘Het gaat er om dat we uit de Heere 
leven, dicht bij de Heere leven en zo voor de Heere leven. Dat is voluit evangelisch.’ 
De predikant is er ook van overtuigd dat reformatorische kerken de minste uitloop 
naar evangelischen hebben wanneer ‘evenwichtig het evangelie wordt verkondigd 
en voldoende aandacht wordt besteed aan het werk van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.’174

5.3.4. G.C. den Hertog
Tijdens het RRQR-congres over de ‘Evangelikaalslag van het gereformeerde leven’, 
in november 1997, hield Den Hertog een lezing onder de titel ‘Om een nieuwe een-
heid van ‘hoofd’ en ‘hart.’175 In zijn bijdrage stelt hij de vraag wat het evangelie in 
een geseculariseerde tijd heeft te betekenen. Daarbij maakt hij enkele opmerkingen 
die de verhouding reformatorisch en evangelisch raken. Zo stelt hij dat de kwestie 
van de vrijheid van de wil niet maar een onderdeel is van de christelijke leer, maar 
gaat over de ‘wijze waarop wij in het leven staan.’176

Den Hertog wijst op de Verlichting die een stempel heeft gezet op de West-Europese 
geschiedenis.177 Naar zijn overtuiging kan de evangelische beweging, afkomstig uit 
de Angelsaksische wereld waar de Verlichting minder diep en ingrijpend is geweest, 
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niet zomaar worden overgeplaatst naar Nederland. Zelf zoekt hij een uitweg uit het 
dilemma van ‘hoofd’, ofwel het verstand, en ‘hart’, ofwel het gevoel. Hij zoekt het 
daarbij in een ‘nieuwe spiritualiteit’ met elementen uit zowel de reformatorische 
traditie als de evangelische beweging.178 Concreet noemt Den Hertog de lofprijzing 
vanuit de evangelische spiritualiteit die ‘onontbeerlijk’ is in een rationele cultuur. Op 
deze wijze kan een ‘nuchtere, warme gereformeerde vroomheid’ opnieuw gestalte 
krijgen, ‘met open ogen voor wat er om ons heen gebeurt.’
Ruim zes jaar later was de positie van Den Hertog weinig veranderd. In Kontekstueel 
reageerde hij op onder meer een lezing van de hervormde emeritus hoogleraar 
C. Graafland tijdens de jaarlijkse lezersdag van het blad in februari 2004.179 De 
omschakeling van de ratio naar de beleving, zoals Graafland die voorstelde, kreeg 
geen bijval van Den Hertog.180 Volgens hem doet het geen recht aan wat God in de 
gereformeerde traditie heeft gegeven. De wending van het verstand naar het gevoel 
ziet Den Hertog ook in het verlangen naar meer van de Geest.181

5.3.5. Evaluatie
Opvallend in de jaren negentig is de uitgesproken positieve wijze waarop christelijke 
gereformeerde predikanten als Van Mulligen en Van der Veer over de evangelische 
beweging schrijven. Hiervoor is ook ruimte in landelijke kerkelijke periodieken als 
De Wekker en Ambtelijk Contact.
De langdurige positieve betrokkenheid van Van Mulligen op de evangelische 
beweging zorgde ervoor dat hij in 1990 twee pijnlijke momenten meemaakte. De 
eerste was toen in De Wekker een uiterst kritisch artikel stond over de charismati-
sche beweging. Pijnlijk was voor hem de toon van het artikel, zeker net zo pijnlijk 
dat hoofdredacteur Van ’t Spijker het artikel opnam. Opvallend daarbij is dat Van 
’t Spijker het artikel aankondigde onder de kop ‘Een engel des lichts’, terwijl het ver-
scheen onder de kop ‘De charismatische beweging – vervuld of vervuild?’ Kennelijk 
had auteur R. Schaap de eerste kop zelf aan zijn artikel toegevoegd. Van ’t Spijker 
lichtte in zijn verantwoording toe dat engel des lichts in de Bijbel een naam is van 
de duivel. Daarmee kreeg het artikel een behoorlijke lading. De charismatische 
beweging werd hiermee in verband gebracht met duivelswerk. Mogelijk vond men 
ergens op de route richting het drukken van De Wekker de oorspronkelijke kop toch 
te vergaand en werd deze in een wat meer neutrale kop gewijzigd. Alleen werd 
verzuimd de oorspronkelijke kop in de intro van de hoofdredacteur aan te passen.
Het tweede pijnlijke moment voor Van Mulligen was de brochure Gereformeerd en 
evangelisch van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. In beide gevallen 
kreeg de predikant ruimte om zijn kritiek te uiten, eerst in De Wekker, vervolgens in de 
brochure Evangelisch en gereformeerd van de EA, waarvan Van Mulligen bestuurslid was.

Het is opvallend dat Van der Veer reeds een jaar na zijn aantreden als EO-voorzitter 
in Credo al een bevlogen artikel schreef over de samenwerking tussen evangelischen 
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en reformatorischen. Van der Veer was kennelijk de goede man op de goede plaats. 
Samenwerking tussen reformatorischen en evangelischen ziet hij, evenals zijn col-
lega Van Mulligen, als noodzakelijk in het licht van de geseculariseerde tijd. Ook 
collega-predikant Van Langevelde verwacht veel van het bundelen van reformato-
rische en evangelische krachten.
De genoemde predikanten letten vooral op de evangelische thema’s die de refor-
matorische kerken kunnen versterken. Andersom zijn ze minder concreet. Wel 
spreken ze over de diepgang die in de reformatorische traditie meer aanwezig is 
dan in de evangelische beweging.
Minder optimistisch over samenwerking tussen evangelischen en reformatorischen 
is Van Amstel. Hij ziet forse theologische verschillen. Duidelijk is dat het gesprek zo 
niet een gelijkwaardige insteek heeft, maar het karakter draagt van het overtuigen 
van de ander.
Den Hertog probeert juist op een originele wijze boven geijkte discussies uit te 
komen. Vanaf een zekere afstand analyseert hij het eigene van de evangelische en 
gereformeerde spiritualiteit en zoekt hij naar een verbinding tussen die beide. De 
evangelische lofprijzing en de gereformeerde traditie kunnen dan samen tot een 
‘nuchtere, warme gereformeerde vroomheid’ uitgroeien. Hart en hoofd komen 
dan samen.

Zoals eerder gezegd maakte het plotselinge sterven van Versteeg in 1987 een einde 
aan zijn arbeid. Opvallend is dat gedurende de tijd dat Versteeg hoogleraar was in 
een christelijke gereformeerde pastorie door Maris pastorale ervaringen werden 
opgedaan die leidden tot een geheel andere houding ten opzichte van de charis-
matische beweging dan Versteeg innam.
Maris was sinds 1980 verbonden aan de theologische opleiding te Apeldoorn, dus 
zeven jaar gelijktijdig met Versteeg. In zijn proefschrift verwijst Maris vier keer met 
instemming naar publicaties van Versteeg182, terwijl hij eenmaal kritisch is.183 Veel 
gewicht kunnen we hieraan niet hechten, omdat het in geen van de gevallen gaat om 
fundamentele uitspraken. In een interview met het RD werd Maris geconfronteerd 
met de positieve houding van Versteeg ten opzichte van de charismatische vernieu-
wing.184 Maris reageerde daarop dat de charismatische vernieuwing een ‘hoopvoller 
ontwikkeling’ zou hebben gehad als de beweging ‘in het spoor van prof. Versteeg 
de noodzakelijke verbinding van Christus en de Geest onder ogen had gezien.’
Maris’ houding ten opzichte van de charismatische beweging is existentieel te 
noemen. Dit hangt samen met persoonlijke ervaringen die hij opdeed. Het maakte 
hem vooral afkerig van ervaringen waardoor de mens zichzelf verheft boven het 
Woord en boven anderen.
Opvallend is dat Maris in zijn publicaties doorgaans in één adem over de pinkster-
beweging en de charismatische beweging spreekt. In gedachtegoed en spiritualiteit 
ziet Maris overeenkomsten tussen beide bewegingen. De pinksterbeweging is een 
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charismatische beweging, terwijl de charismatische beweging een pinksterbeweging 
is, zo stelt hij.185 Het verbindende element is voor hem ‘hetzelfde theologisch model 
van een ‘extra ervaring’‘, wat in zijn ogen gemakkelijk ten koste gaat van de centrale 
plaats van Christus.186 Zelfs als Maris over de evangelische beweging schrijft, is de 
grens met de charismatische beweging tamelijk vloeiend. Ook dit heeft te maken 
met het gezichtspunt van de ervaring waaronder de hoogleraar de verschillende 
bewegingen beziet.
Deze zeer kritische houding viel ook op in charismatische kringen. Hoewel Maris’ 
proefschrift volgens M.F.G. Parmentier, hoogleraar in de theologie van de charis-
matische vernieuwing, ‘veel openingen voor een goede discussie’ bood, vond hij 
de studie ‘hier en daar’ op een ‘stellingenoorlog’ lijken. Daarom schoot hij in zijn 
recensie ‘toch een aantal projectielen’ af op de ‘dogmatische burcht’ van Maris.187 
Nog kritischer was de charismatische theoloog J.J. Suurmond in een uitvoerige 
bespreking van het proefschrift.188 Het viel hem ook op dat Maris ‘anders dan Cal-
vijn’ geen ‘zweem van verlangen’ naar de gaven van de Geest toont.189

5.4. Opinievorming in de eenentwintigste eeuw
Het onderwerp van de evangelische beweging bleef de gemoederen in de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken bezighouden. Het had als gevolg dat het onderwerp 
ter tafel van de generale synode kwam. Verschillende achtereenvolgende synodes 
zouden zich erover buigen. Daarnaast bleef de Theologische Universiteit een 
vruchtbare voedingsbodem voor opinievorming over de evangelische beweging. 
In deze paragraaf komen in alfabetische volgorde de hoogleraren en universitaire 
docenten A. Baars, W.P. de Groot en W. van ’t Spijker aan het woord. Ook de theo-
loog S. Paas en de predikant P. Roos lieten zich uit over de evangelische beweging.

5.4.1. Agendapunt tijdens generale synodes
5.4.1.1. Generale synode 2001
Tijdens de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken van 2001 
stond het thema van de evangelische beweging op de agenda. Aanleiding was een 
verzoek van de kerkenraad van Dordrecht-Zuid aan de classis Dordrecht om met 
het oog op het evangelisch gedachtegoed te voorzien in bijbels verantwoorde 
richtlijnen. De classis Dordrecht besloot dit verzoek als een instructie op de parti-
culiere synode van het Zuiden in te dienen, die deze instructie doorstuurde naar 
de generale synode.190

Door middel van de instructie verzocht de particuliere synode van het Zuiden om 
een studiedeputaatschap in te stellen dat als opdracht zou krijgen, ‘uitgaande van en 
binnen de kaders van de Heilige Schrift en de gereformeerde confessie, de kerken 
te dienen met een handreiking voor 1. de bezinning op en toetsing van evangelische 
stromingen en geloofsbeleving(en); 2. het praktisch-pastoraal handelen binnen de 
gemeente met betrekking tot deze problematiek; 3. het gesprek met de evangelische 
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kerken, groepen, instanties en organisaties.’191

In een toelichting op de instructie wees de synode van het Zuiden erop dat de 
aantrekkingskracht van evangelische groeperingen ‘in toenemende mate’ merk-
baar is.192 ‘Ook veel – positief ingestelde – jongeren voelen zich in sfeer en cultuur, 
verkondiging en lied (Opwekkingsbundel) hiertoe aangetrokken.’
De particuliere synode vroeg verder aandacht voor de verschillen van theologische 
aard binnen de evangelische beweging. Als ‘zeer fundamenteel’ worden genoemd 
de ‘visie op de Schrift met consequenties voor de visie op doop en avondmaal, 
ethiek en waardering van en participatie in cultuur en samenleving.’ Wil een hand-
reiking bruikbaar zijn, dan zal het aankomen op een ‘brede oriëntatie en tegelijk 
een scherpe inventarisatie en beoordeling van algemene kenmerken, uitlopend op 
concrete ijkpunten voor het gesprek.’
De toelichting noemt verder ‘tal van vaak als positief beleefde samenwerkingsvormen 
op het terrein van bijvoorbeeld: evangelisatie, politiek, onderwijs, hulpverlening 
en omroep.’ Bij de keuze voor methodes treedt echter ‘niet zelden’ een spannings-
veld op. ‘Zijn onze kerkenraden dan voldoende toegerust om verschillen in kaart 
te brengen, zodat het de samenwerking positief kan beïnvloeden en kan dienen?’
De zuidelijke synode onderkende dat de ‘confrontatie met de evangelischen’ noopt 
tot ‘bezinning op verschillende aspecten van ons eigen kerkelijk leven.’ Ze wees 
daarbij op ‘schriftuurlijke noties’, aangereikt door evangelischen, ‘die onder ons te 
weinig tot gelding komen.’ Genoemd worden de bewogenheid met de naaste die 
dreigt verloren te gaan, de plaats van het gebed en de gaven van de Geest.

Tijdens de vergaderingen van de generale synode sprak de commissie pastoraat en 
eredienst begrip uit voor de inhoud van de instructie en instemming met de inten-
tie ervan.193 Desondanks raadde de commissie de synode af om een handreiking 
op te stellen. Als praktisch bezwaar voerde ze aan ‘de grote diversiteit binnen de 
evangelische stromingen.’ Als ‘principiële reden’ noemde ze de ‘heldere ijkpunten 
in de gereformeerde belijdenis’ die het niet nodig maken een aparte handreiking 
op te stellen.
De commissie was het eens met het signalement dat evangelische kerken en groepe-
ringen aantrekkingskracht uitoefenen. Direct liet ze er in de rapportage op volgen 
dat dit niet alleen negatief, maar ook positief kan zijn. Ze sprak uit het ‘verheugend’ 
te vinden dat samenwerking met evangelischen van de grond is gekomen.
De commissie oordeelde ook dat de kerkenraden, ‘meer dan tot nu toe gedaan 
is’, zich moeten bezinnen op en verdiepen in ‘onschriftuurlijke visies die vanuit 
evangelische stromingen de kerken binnen kunnen komen.’ Concrete voorbeel-
den worden niet genoemd, wel de noodzaak om er ‘adequaat’ op te reageren naar 
Schrift en belijdenis.
Volgens de commissie was er binnen de gereformeerde gezindte ‘bijbels verantwoord 
studiemateriaal’ voorhanden waarmee kerkenraden leiding kunnen geven aan de 
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gemeente. Daarom gaf de commissie de synode in overweging om dit materiaal 
‘te inventariseren, te rubriceren en te bundelen’ en dat ter beschikking te stellen 
aan kerkenraden.
Zo klinkt in het rapport van de commissie een positievere toonzetting door richting 
de evangelische beweging dan in de instructie van de particuliere synode van het 
Zuiden.

Tijdens de synodevergadering klonk weinig reactie op het commissierapport.194 
Daarmee werd het voorstel overgenomen om ‘deputaten evangelisatie op te dragen 
een inventarisatie, rubricering en bundeling van bijbels verantwoord studiemateriaal 
dat binnen de gereformeerde gezindte beschikbaar is te maken en die de kerken 
aan te bieden.’195

Wel merkte ouderling D. Koole op dat het ‘belangrijk is dat er in de kerkenraden 
en op de kerkelijke vergaderingen gesproken wordt over de invloed van de evan-
gelische stromingen.’ Als reactie daarop stelde de commissie de synode voor om 
de kerkelijke vergaderingen ‘op te dragen’ om aan de hand van het op te stellen 
studiemateriaal te spreken over de invloed van de evangelische stromingen in de 
gemeente. Naar aanleiding van een nieuwe discussieronde tijdens de synodever-
gadering werd deze verwoording gewijzigd in ‘met klem in overweging geven.’196 
Tijdens de afrondende bespreking kwam er ten slotte ‘te verzoeken’ te staan.197

5.4.1.2. Generale synode 2004
Deputaten evangelisatie rapporteerden in hun rapport aan de generale synode van 
2004 hoe ze omgegaan waren met de opdracht van de synode van 2001.198 Het feit 
dat deze opdracht aan hen was meegegeven, betekent volgens deputaten ook een 
aanwijzing in welke richting zij moesten denken, namelijk het evangelisatiewerk.
Deputaten constateren in het rapport dat ‘materiaal, diensten en ondersteuning’ 
van evangelische organisaties worden gebruikt ‘in de breedte van onze kerken.’ 
Ze zien daarin ‘kansen en bedreigingen’ liggen. Verder stellen deputaten vast dat 
‘meer dan de laatste decennia’ de vraag zich opdringt wat er van elkaar te leren 
valt. Bijna alle auteurs over de evangelische beweging zien wel ‘goede elementen’ 
in deze groeperingen. ‘Teveel hebben we wellicht de evangelische groepen als 
een bedreiging gezien.’ Volgens deputaten kunnen de kerken ‘met de heldere 
ijkpunten in de gereformeerde belijdenis en een evangelische bewogenheid’ ook 
daadwerkelijk ‘vitale kerken’ zijn.
Na deze inleidende woorden geven de deputaten een inventarisatie van het studie-
materiaal die in hun eigen ogen ‘verre van volledig is.’ In totaal worden 27 titels 
van boeken genoemd, alsmede acht artikelen. Zeven artikelen en boeken komen 
uit de pen van christelijke gereformeerde predikanten en hoogleraren.
De synodale commissie die het rapport van deputaten evangelisatie behandelde, 
vond de uitvoering van de opdracht ‘te beperkt.’199 Volgens de commissieleden wor-
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den kerkenraden zo ‘niet verder geholpen.’ Daarom stelde de commissie de synode 
voor om deputaten te vragen de literatuurlijst te actualiseren, naar onderwerp op 
te zetten en deze de kerkenraden ‘zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen.’
Vanuit de synodevergadering klonk de kritische reactie dat deputaten ‘weinig werk’ 
gemaakt hadden van de opdracht over de evangelische stromingen. Waarom? zo 
stelde een afgevaardigde de vraag.200 Namens het deputaatschap werd opgemerkt 
dat de taak ‘niet helemaal bij het werk van deputaten’ paste.201 Deputaten hadden er 
ook moeite mee als de indruk zou ontstaan dat missionaire bewogenheid hetzelfde 
is als evangelische beïnvloeding.
Vanuit de synode kwam vervolgens een amendement van de predikant M.J. Kater 
op het voorstel van de commissie. Hij zag graag dat de deputaten een inventarisatie 
van verantwoord studiemateriaal aan de kerken aanbieden, ‘met het verzoek over 
de invloed van de evangelische stromingen in de gemeente te spreken.’202

Deputaten dienden op hun beurt het verzoek in om deze taak niet opnieuw bij 
hen neer te leggen, gezien de breedte van hun takenpakket. De synodale com-
missie kwam aan het verzoek tegemoet en dacht zelf aan deputaten kerkjeugd en 
onderwijs. ‘Een reden is dat onze jongeren ook onderwezen dienen te worden in 
het onderscheid tussen evangelisch en gereformeerd.’203

Kater ging akkoord met het voorstel; andere afgevaardigden hadden er juist vragen 
bij.204 Op grond van de synodebespreking ging de commissie opnieuw in gesprek 
met deputaten evangelisatie. In dat gesprek werd teruggegrepen op de oorspronke-
lijke opdracht van de synode van 2001. Die was gericht aan deputaten evangelisatie. 
Vervolgens zegden drie personen van buiten het deputaatschap toe mee te werken. 
Dat bracht de commissie tot het voorstel om de opdracht toch weer bij deputaten 
evangelisatie neer te leggen.205 Aldus besloot ook de synode.206

5.4.1.3. Synoderapport
Het zou nog tot 22 mei 2007 duren, voordat het rapport Studiemateriaal binnen de 
gereformeerde gezindte over evangelische stromingen daadwerkelijk aan de kerken werd 
aangeboden. In de inleiding schrijven deputaten dat de ‘toenemende verontrusting 
bij verschillende kerkenraden over de invloed van de evangelische beweging op 
vooral jongeren binnen onze gemeenten’ de oorzaak is dat het rapport is opge-
steld.207 Met name de belangstelling voor ziekenzalving en gebedsgenezing neemt 
binnen de kerken ‘sterk’ toe.
Zelf benadrukken deputaten dat de studie geen oordeel wil vellen over mensen die 
het evangelisch gedachtegoed aanhangen.208 Het gaat ‘in de meeste gevallen om 
mensen die op een integere wijze de Heere willen vrezen en dienen.’ Evangelische 
christenen houden de kerken op verschillende punten ook ‘een confronterende 
spiegel’ voor.
Deputaten zijn er diep van overtuigd dat een ‘voluit bijbels-confessionele prediking 
de mens van vandaag meer biedt dan de vaak eenzijdige en op de mens gerichte 
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verkondiging, die in de evangelische kringen wordt gebracht.’209 Op grond van de 
Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften wijzen ze verschillende elemen-
ten uit het evangelisch gedachtegoed af. Hiermee willen ze staan ‘in de traditie 
van Augustinus in zijn confrontatie met Pelagius, met Calvijn en Luther in hun 
strijd tegen de doperse radicalen en de Dordtse Synode in hun dispuut met de 
Remonstranten.’
In het rapport wordt erop gewezen dat in de evangelische beweging een afwijzende 
houding bestaat tegenover een aantal ‘principieel bijbelse noties, die in onze gere-
formeerde belijdenisgeschriften een grote plaats hebben gekregen en door ons van 
harte worden aanvaard en beleden.’210 Deputaten wijzen op de totale verdorvenheid 
van de mens, de onwil van de mens om uit enkel genade te worden behouden, 
verkiezing én verwerping, de bestemming en de toepassing van het door Christus’ 
verworven heil – het betreft alleen de uitverkorenen en wordt particulier (d.w.z. 
persoonlijk) toegepast –, het onwederstandelijke van Gods genade en de noodzaak 
van de wedergeboorte.
Het rapport benoemt verder een aantal onderwerpen waarover discussie is met de 
evangelische beweging. De onderwerpen zijn verbond en doop, de visie op kerk 
en ambt, de charismatische stroming, alsmede gebedsgenezing en ziekenzalving.211 
Steeds geven deputaten een korte typering van de evangelische visie met daarnaast 
de gereformeerde opvatting. Bij elk onderwerp wordt literatuur vanuit reformato-
rische achtergrond aangedragen voor verdere bezinning.

5.4.1.4. Generale synode 2007
In hun rapport voor de generale synode van 2007 maken deputaten evangelisatie 
melding van de presentatie van het rapport aan de kerken in mei van datzelfde 
jaar.212 De synodale commissie die de bespreking van het rapport voorbereidde, 
sprak haar waardering uit voor het stuk.213 In de plenaire bespreking werden er 
geen opmerkingen over gemaakt.
Het onderwerp van de evangelische beweging kwam wel aan de orde tijdens de 
bespreking van het rapport van het curatorium van de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. Verschillende afgevaardigden vroegen naar de instemming met de 
gereformeerde belijdenis door studenten die een evangelische achtergrond heb-
ben.214 Uit het antwoord blijkt dat ‘slechts incidenteel’ zich studenten melden met 
een evangelische achtergrond, ‘vaak studenten met een gereformeerd-baptistische 
overtuiging.’ De afgevaardigden kregen te horen dat deze studenten instemmen 
‘met het geheel van Schrift en belijdenis, terwijl van hen verwacht wordt specifiek 
evangelische opvattingen (bijv. over de doop) niet te promoten.’ In de praktijk 
geeft dat nooit problemen, zo klonk het vanuit de universiteit.

5.4.1.5. Generale synode 2010
Het studiemateriaal uit 2007 kwam opnieuw ter sprake tijdens de generale synode 
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van 2010.215 Deputaten evangelisatie gaan in hun rapport in op vragen die hen 
bereikten omtrent de zogeheten zendingsgemeenten, gemeenten in Nederland 
die ontstaan waren uit missionaire arbeid. Ze ontkennen niet dat het evangelische 
denken invloed heeft in zendingsgemeenten, ‘net zoals overigens in andere gemeen-
ten.’ In multiculturele zendingsgemeenten heeft deze invloed ook te maken met het 
feit dat uit het buitenland afkomstige christenen maar zelden een gereformeerde 
achtergrond hebben, aldus deputaten.
Deputaten wijzen op drie aandachtsvelden die verband houden met evangelische invloe-
den. Ze merken op dat ‘sommige zendingsgemeenten’ geneigd zijn om toe te staan dat 
leden hun kinderen niet laten dopen, vanwege bezwaren tegen de kinderdoop. Ook 
wordt in zendingsgemeenten soms ruimte geboden aan gaven van de Geest ‘op een wijze 
die vragen oproept.’ Als voorbeeld noemen deputaten de gave van de profetie die zo’n 
plaats kan krijgen dat ze ‘op gespannen voet staat met de reformatorische belijdenis 
van het ‘sola Scriptura’‘. Als derde punt van aandacht wijst het deputatenrapport op 
het bevrijdingspastoraat. In zendingsgemeenten bestaat de neiging om ‘betrekkelijk 
argeloos gedachtegoed uit de evangelische beweging in praktijk te brengen.’
Deputaten namen de vragen die zij vanuit het kerkverband kregen serieus en gaven 
aan dat ze in het gesprek over evangelische invloeden meer gebruik zouden kun-
nen maken van het studiemateriaal dat de synode van 2007 aanvaardde. ‘Daarmee 
ontvangen zendingsgemeenten een kader waarbinnen de vragen doordacht kun-
nen worden.’

5.4.2. Bijdragen van theologen
5.4.2.1. A. Baars
De Apeldoornse hoogleraar ambtelijke vakken A. Baars publiceerde over de 
evangelische beweging vanuit het gezichtspunt van de blijdschap van het geloof. 
Een uitvoerig opstel over dit thema216 verscheen in verkorte vorm in De Wekker.217 
‘‘Blijdschap lijkt een soort handelsmerk te zijn van de evangelische beweging en 
van een evangelisch-getinte spiritualiteit’, zo zet Baars zijn opstel in.218 Hij vraagt 
zich af of evangelische christenen op dit punt een ‘plus’ hebben boven mensen uit 
de reformatorische hoek. In zijn historische uiteenzetting van de wortels van de 
evangelische beweging spreekt Baars over het ‘tragische’ dat de calvinistische lijn 
van Edwards en G. Whitefield (1714-1770) die uitgaat van de genade van God in 
de opwekkingsbeweging al spoedig veel van haar invloed verloor.219 De arminiaans-
wesleyaanse lijn met de sterke nadruk op de wilsbeslissing of de keuze van de mens 
kreeg ‘spoedig de overhand.’
Vanuit het bijbelse gezichtspunt noemt Baars vreugde ‘allereerst een geschenk 
van de drie-enige God.’220 Deze vreugde richt zich ook op God. Hij vraagt zich af 
of blijdschap in onze tijd niet vaak een ‘menselijke emotie’ is, verbonden aan een 
‘bepaalde ervaring die wij beleven.’
Richting de reformatorische kring stelt hij de kritische vraag of er inderdaad blijd-
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schap is over de voortgang van het evangelie, in onze ‘directe omgeving.’221 Of zijn 
we dan ‘meteen veel kritischer’, wat zich uit in ‘allerlei bezwaren tegen missionaire 
initiatieven in onze grote steden.’ Een dergelijke ‘scepsis’ kan ervoor zorgen dat 
de ‘vreugde over het werk van God in de bekering van zondaren rondom ons en in 
ons een kille en stille dood sterft.’ Tegelijkertijd vraagt hij zich af of het ‘element 
van toetsing tussen ‘schijn’ en ‘zijn’ met betrekking tot de geestelijke blijdschap 
met name in evangelische kring altijd voldoende functioneert.’222

De bijdrage van Baars is kritischer richting de eigen kring dan een eerder interview 
met Terdege.223 Daarin geeft Baars aan ‘vooral beducht’ te zijn voor invloed van de 
evangelische beweging. Op een aantal punten heeft hij waardering voor evangelische 
mensen, die vaak een ‘beschamend voorbeeld’ voor de kerk zijn. Toch overheerst 
zijn beduchtheid, in het bijzonder vanwege een ‘meer of minder gematigde vorm 
van arminianisme’ die in de evangelische beweging ‘overheersend’ is. Dit uit zich 
in de miskenning van de totale verdorvenheid van de mens en de leer van de vrije 
wil. ‘Uiteindelijk wordt door deze lijn de leer van vrije genade verduisterd en komt 
het werk van Christus als een volkomen Zaligmaker niet meer tot zijn recht.’

5.4.2.2. W.P. de Groot
De predikant W.P. de Groot, van 1996 tot 2002 docent evangelistiek en apologetiek 
te Apeldoorn, nam zowel een open als een kritische houding ten opzichte van de 
evangelische beweging in.224 Dat blijkt uit een artikel over de aantrekkingskracht van 
evangelische stromingen in het maandblad voor ambtsdragers Ambtelijk Contact.225 
Naar zijn overtuiging zijn de evangelische stromingen een ‘reactie op iets dat bin-
nen de kerken correctie nodig had.’226 Het geloof werd namelijk te verstandelijk 
benaderd. Tegelijkertijd ziet De Groot ook ‘meer dan alleen correctie van eenzij-
digheden.’ Hij mist in evangelische kringen ‘helaas vaak’ de breedte en de diepte 
van de gereformeerde traditie.
Verder sluit de evangelische beweging ‘tamelijk ongecompliceerd’ aan bij de heden-
daagse ervaringscultuur.227 Dat verklaart enerzijds haar successen, maar, zo vraagt De 
Groot zich af, hoe ver kun je in deze belevingscultuur meegaan, zonder elementen 
van het evangelie te ververwaarlozen. Hij wijst het kruisdragen, dat ‘onvermijdelijk 
hoort bij de navolging van Christus.’ Ook stelt hij vragen bij de motivering ‘vanuit 
eigen beleving’ bij een overgang naar evangelische gemeenten. Wie zo argumen-
teert, ‘vergeet iets wezenlijks’, namelijk dat de kerk van Christus ‘vooral leeft van 
wat nu juist alle beleving overstijgt: het Woord van Boven, Gods spreken.’
Samenwerking op het gebied van evangelisatie kan volgens De Groot ‘heel zinvol’ 
zijn.228 Maar toch overweegt hij dat ‘het bewaren van kritische afstand tegenover 
evangelische stromingen’ eveneens nodig is. Tegelijkertijd noemt hij het een ‘tra-
gische vergissing’ wanneer de kerken in reactie op evangelischen menen dat alles 
bij ons gewoon hetzelfde moet blijven. ‘Ook de gereformeerde traditie moet een 
weg vinden in de ervaringscultuur.’
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5.4.2.3. W. van ’t Spijker
Het onderwerp van de evangelische beweging bleef de Apeldoornse hoogleraar 
W. van ’t Spijker, in 1997 emeritus geworden, boeien. Zijn kennis hierover deed de 
Gereformeerde Bond hem uitnodigen om een lezing te verzorgen voor theologie-
studenten. Onder de titel ‘Gereformeerd en evangelisch’ werd het referaat begin 
2005 in vijf artikelen in De Waarheidsvriend geplaatst.229

Na een historisch overzicht stelt Van ’t Spijker de vraag wat zo in de evangelische 
beweging aantrekt.230 Hij noemt de ‘ervaringsmatige of gevoelsmatige zekerheid 
om verlost te zijn en als verlost kind van God te leven.’ Het element van ‘authen-
tieke ervaring’ is volgens hem ook te vinden in Reformatie en Nadere Reformatie. 
Op het punt van een bijbels-gereformeerde spiritualiteit staan gereformeerden en 
evangelischen ‘formeel gezien’ vlak naast elkaar, zo stelt Van ’t Spijker vast.231 ‘Inhou-
delijk beschouwd’ zijn op dit punt tevens de meeste vragen aan elkaar te stellen. 
De heilsleer mag niet worden versmald ‘tot een singulier verhaal over Jezus alleen.’ 
Het werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken hoort er wezenlijk bij.
Van ’t Spijker ziet het als een voordeel dat de ‘theologie van de evangelicalen’ zich 
voor een belangrijk deel in de gemeenten afspeelt. Maar ook ziet hij het gevaar 
van een ‘versmalling van de theologie tot een basispakket, dat in de gemeente 
gehanteerd wordt en waarmee men zich voedt.’ Hij merkt daarbij op dat Luthers 
theologie van het kruis ‘bij de evangelischen geheel afwezig lijkt te zijn.’
In een slotartikel wijst Van ’t Spijker erop dat de leer van Gods genade een ‘stempel 
zet op het denken over de kerk.’232 ‘Men kan van de sociologie veel leren, even-
zeer van de psychologie, maar als het om de kerk gaat, moeten we met de Schrift 
beginnen’, zo verduidelijkt hij. Van ’t Spijker wijst op de ‘bijzondere plaats van het 
genadeverbond’ als de grondslag van de kerk. Bij de evangelischen mist hij deze 
‘buitengewoon belangrijke sleutel voor het verstaan van de Schriften.’

Voor de evangelische visie op de sacramenten vroeg Van ’t Spijker eveneens aandacht 
in De Wekker.233 Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is er een ‘toenemend 
aantal’ leden dat de voorkeur geeft aan de doop na belijdenis en door middel van 
onderdompeling, zo merkte de hoogleraar.234 Naar zijn overtuiging ligt hieraan een 
misvatting van ingrijpende aard ten grondslag. In Gods verbond is geen sprake van 
wederkerigheid. Aan Adam na de zondeval werd geen instemming gevraagd voor 
het genadeverbond dat God oprichtte. Bij de discussie rond de kinderdoop is deze 
‘fundamentele, alles bij voorbaat beslissende werkelijkheid in geding.’
In een slotartikel vraagt Van ’t Spijker of het gereformeerde kerkbesef niet ‘einde-
loos’ is opgerekt en uitgehold door een ‘zogenaamde evangelische zienswijze, waarin 
van kerk en verbond geen sprake meer is.’235 De kerk belijdt immers het lichaam 
van Christus te zijn en ‘niet een religieuze supermarkt, waarin in de schappen voor 
elk wat wils te vinden is.’ Om zich heen ziet Van ’t Spijker dat Amerikaanse gemeen-
temodellen worden geïmporteerd, ‘die een klassieke gereformeerde structuur 
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hebben geperforeerd.’236 Hij vreest dat zich zodoende een ‘evolutie voordoet, die 
de terugkeer naar wat beproefd gebleken is, voorgoed onmogelijk heeft gemaakt. 
De onduidelijkheid is dan voor het nageslacht.’

5.4.2.4. S. Paas
Volgens de christelijke gereformeerde theoloog S. Paas is de tegenstelling tussen 
evangelischen en reformatorischen er ‘natuurlijk nooit geweest.’ De bijzonder 
hoogleraar kerkplanting aan de Vrije Universiteit en hoogleraar missiologie aan de 
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen 
sprak deze mening in juni 2012 uit tijdens een symposium van de EO over de ver-
houding tussen evangelisch en reformatorisch.237 Volgens Paas zijn evangelischen 
en gereformeerden ‘reële alternatieven voor elkaar. Zij zijn de holle en bolle kant 
van het orthodox protestantisme.’238 In ‘officiële theologische discussies en allerlei 
boekjes’ lijkt er een kloof te bestaan tussen evangelisch en reformatorisch, maar Paas 
is ervan overtuigd dat ‘historici over een paar generaties’ de zogeheten kloof zullen 
bestempelen als een ‘barstje in een vrij homogeen spiritueel en kerkelijk landschap.’
De ‘scherpe boekjes’ over en weer laten Paas juist zien dat de twee stromingen ‘zo 
dicht bij elkaar staan dat ze gemakkelijk in elkaar overlopen.239 Daarom is de behoefte 
aan grensbewaking des te groter.’ Hij noemt het ‘meer kerkelijke retoriek dan de 
geest van het Koninkrijk’ wanneer ‘juist die 5% verschillen’ als ‘levensgevaarlijk’ 
worden bestempeld. In reformatorische kring bijvoorbeeld ziet Paas een behoefte 
om zich af te zetten ‘tegen alles wat maar zweemt naar arminianisme’, met als gevolg 
dat er ‘eindeloos over ‘bekering’ wordt gepraat, maar niemand weet hoe het moet.’
In de praktijk ziet Paas dat de ‘media-oorlog’ tussen evangelische en gereformeer-
den over is.240 ‘Het nieuwe ‘wij’ is daar.’ Volgens de hoogleraar is de ‘hoofdstroom’ 
van orthodox-protestants Nederland een ‘mix van reformatorische en evangelische 
inzichten’, wat in Engeland wordt getypeerd met de term evangelical.

5.4.3. P. Roos
In Bewaar het Pand publiceerde de predikant P. Roos met een zekere regelmaat over 
de evangelische beweging. Volgens Roos zijn er in de confrontatie met evangeli-
sche groeperingen ‘verschillende onderdelen van het christelijke leven, die zwaar 
onder vuur komen te liggen.’241 Naar zijn overtuiging springt er een punt uit. ‘De 
prediking binnen de reformatorische kerken wordt als te voorwaardelijk ervaren. 
In evangelische kringen daarentegen, zo zegt men, kan men komen zoals men is.’ 
Hij vindt het belangrijk om het erover eens te zijn dat het evangelie ‘onvoorwaar-
delijk’ is. Maar de oproep om Jezus aan te nemen en te komen zoals men is, klinkt 
in evangelische kringen ‘behoorlijk eenzijdig.’ Een bijbels begrip als de kennis van 
de ellende wordt gemist; ‘men wil er eigenlijk niet van weten.’ Dat geldt ons allen, 
denkt Roos. ‘Alleen is het in die kringen een bepaald dogma geworden.’
De predikant ziet in ‘alle evangelische groepen’ een gemeenschappelijke trek van 
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verzet tegen de reformatorische belijdenisgeschriften.242 Hij wil zijn vinger leggen 
bij een ‘hardnekkig misverstand’ als zou de belijdenis over Gods Woord heersen. 
Hoewel dit ‘door elke gereformeerde belijder’ wordt ontkend, volharden evan-
gelischen ‘desondanks in de omschreven misvatting.’ Evangelischen willen geen 
belijdenis uit vrees dat deze het Woord aantast. Volgens Roos is het vermoeden 
echter ‘gewettigd om te stellen dat men de Belijdenis schuwt omdat deze juist zo 
Bijbels is.’ Hij wijst op onderwerpen als de uitverkiezing en de doodsstaat van de 
mens die ‘in de vrije groepen slecht vallen.’ Het valt hem ook op dat evangelischen 
‘veel meer triomfantelijk over het leven van de christen’ spreken.243

Naar aanleiding van de besluiten van de generale synode van 2005 schreef de pre-
dikant enkele artikelen in Bewaar het Pand over de gemeentezang. Roos vat deze 
besluiten samen met de uitdrukking dat de kerken het vrije lied ‘toestaan, maar 
niet voorstaan.’244 Naar zijn overtuiging betekent dit dat het vrije lied ‘feitelijk een 
geaccepteerd gegeven is.’ Volgens hem komt het kerkverband daarmee op een 
zijlijn, ‘die vroeg of laat leiden zal tot ontsporing.’
Roos schat in dat binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken opwekkingsliederen 
in de meeste gemeenten een plaats hebben gekregen, terwijl er ‘inhoudelijk heel 
veel kritiek is uit te brengen’ op deze liederen. ‘De psalmen beginnen waar God 
begint en waar al Gods kinderen terechtkomen en vanwaaruit zij worden verlost. 
Door heel de Psalmenbundel treffen we de kennis der ellende en de droefheid 
over de zonde aan.’
Het is Roos opgevallen dat de synode uitsprak dat prediking en kerklied niet los van 
elkaar staan.245 In dit licht maakt hij zich zorgen over de prediking in gemeenten 
die ‘rijkelijk laten zingen uit allerlei vrije liederen.’ Hij vraagt zich af of de preken 
daar ‘geen aansluiting meer vinden bij de diepten van gemis en ontdekking’ uit 
de psalmen. Roos komt tot de conclusie dat het kerkverband dat hij als predikant 
dient ‘tot op het bot verdeeld’ is.
De predikant gaat ook niet mee met de opvatting dat in de psalmen niet over de 
Heere Jezus wordt gezongen. Hij verwijst hiervoor naar de lofzang die Jezus zong, 
voordat Hij naar de Olijfberg ging. ‘Hij heeft Zich geheel verklaard gezien in de 
psalmen, die toen door Hem werden gezongen.’
In de zomer van 2008 motiveerde Roos in een artikel waarom hij zoveel aandacht 
schonk aan de evangelische beweging.246 Hij vreest de ‘teloorgang’ van de gerefor-
meerde belijdenis. ‘We zouden dat niet moeten accepteren.’

5.4.4. Evaluatie
Dat binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken op behoorlijk uiteenlopende 
wijze wordt geoordeeld over de evangelische beweging bleek tijdens de vergade-
ringen van de generale synodes van 2001 en 2004. In de instructie van de particu-
liere synode van het Zuiden klonk de behoefte door aan heldere toerusting voor 
gemeenten en kerkenraden. Tijdens de vergadering van de generale synode van 
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2001 liet de commissie pastoraat en eredienst juist ook een positief geluid over de 
evangelische beweging horen.
Deputaten evangelisatie besteedden weinig tijd aan de opdracht om materiaal te 
inventariseren als handreiking voor kerkenraden en kerkelijke vergaderingen. Daar-
door werd het punt van de synode van het Zuiden behoorlijk afgezwakt. We krijgen 
de indruk dat de deputaten niet zoveel voor de opdracht voelden. In elk geval uitten 
zij zich nog positiever over de evangelische beweging dan tijdens eerdere synodale 
vergaderingen gebeurd was. Hun rapport was echter zo summier dat de synode van 
2004 daar haar ongenoegen over liet blijken. Deputaten evangelisatie wilden daarop 
het liefste de taak teruggeven. Uiteindelijk kregen deputaten evangelisatie hulp 
van buitenaf, zodat de opdracht, zij het pas na enkele jaren, kon worden vervuld. 
Het lijkt erop dat de synode moeilijk wist om te gaan met het heikele punt van de 
evangelische beweging en de invloeden daarvan op de kerken.
Opmerkelijk is het dat deputaten evangelisatie in hun rapport voor de synode van 
2010 aangeven dat ze het studiemateriaal wel vaker mogen gebruiken in relatie tot 
zendingsgemeenten. In die gemeenten lijken allerlei zaken vanuit de evangelische 
beweging goede ingang te hebben. Kortom, er lijkt een verlegenheid te zijn met 
voortgaande ontwikkelingen en de principiële leiding die een synode begeert te geven.

Vanuit de invalshoek van het thema blijdschap stelde Baars kritische vragen richting 
zowel evangelische als de reformatorische christenen. Deze originele inzet laat een 
bijbels thema als spiegel naar beide zijden functioneren.
De Groot onderneemt iets dergelijks als hij vanuit het onderwerp van de beleving 
en de ervaring zowel naar de evangelische beweging als de reformatorische kerken 
kijkt. Dat betekent enerzijds een open houding ten opzichte van de evangelischen 
die ademen in deze cultuur en anderzijds een kritische houding om niet al te zeer 
door deze ervaring te worden meegenomen.
Van ’t Spijker blijft als kerkhistoricus teruggrijpen op de grondstructuren van de 
Reformatie. Daar staat het werk van God Drie-enig centraal. Deze rijkdom van deze 
theologie wil hij niet versmallen. Nadruk legt Van ’t Spijker op het werk van God 
dat voorafgaat aan welke beslissing dan ook van de mens.
Paas is een christelijke gereformeerde theoloog met een uitgesproken visie op de 
verhouding evangelisch en reformatorisch. De basis voor deze opvatting ligt in de 
overtuiging dat de stromingen inhoudelijk dicht bij elkaar staan en in de toekomst 
in elkaar zullen opgaan. Andere opiniemakers stemmen met Paas in dat veel 
kerkleden weinig verschil zien en ervaren tussen evangelisch en reformatorisch. 
Maar dat baart een predikant als Roos juist zorgen. Hij vreest een afglijden van de 
belijdenisgeschriften.

5.5. Opinievorming over de charismatische vernieuwing
De eenentwintigste eeuw stimuleerde niet alleen een voortgaande bezinning op 
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de evangelische beweging, maar riep ook op tot reflectie op de charismatische 
vernieuwing. Deze vond ook binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken weer-
klank. Dat blijkt uit een enquête over de Geestesgaven die CV.Koers in november 
2005 publiceerde.247 In de enquêteresultaten valt op dat christelijke gereformeerde 
predikanten minder dan gemiddeld de gaven van de Geest persoonlijk ervaren. 
Ook kennen ze minder dan gemiddeld gemeenteleden die deze gaven wel bezitten. 
De redactie van CV.Koers trok de conclusie dat er onder de predikanten enerzijds 
‘weinig principiële weerstand’ is tegen het onderwerp van de Geestesgaven, ‘maar 
veel behoefte aan ‘meer van de Geest’ lijkt er evenmin te zijn.’248 In een reactie 
op de enquêteresultaten stelt de predikant J.G. Brienen dat veranderingen in zijn 
kerkverband ‘vooral met kleine, voorzichtige stappen’ gaan.249 ‘We willen ons zeker 
laten inspireren door andere tradities, maar maken er niet altijd een grote zaak van.’

In deze paragraaf bezien we de opinievorming over de charismatische vernieuwing. 
Eerst bezien we, in alfabetische volgorde, de visie van de hoogleraren A. Baars, 
G.C. den Hertog, J.W. Maris en W. van ’t Spijker aan de Theologische Universiteit, 
daarna die van de predikanten J.G. Brienen en J.M.J. Kieviet.

5.5.1. A. Baars
Door middel van een bijdrage met een opvallende titel mengde A. Baars zich 
in de discussie over de charismatische vernieuwing. De Apeldoornse hoogleraar 
publiceerde het opstel ‘De charismatische Calvijn’, een bewerking van de lezing 
die hij in oktober 2009 hield tijdens een symposium aan de universiteit waar hij 
doceerde.250 Daarin bespreekt Baars hoe Calvijn over de charismata in het Nieuwe 
Testament spreekt om vervolgens na te gaan hoe deze visie in de eigen tijd moet 
worden beoordeeld.
Het gaat ons nu vooral om de evaluatie door Baars van Calvijns visie. Het valt Baars 
op dat ‘verschillende gereformeerde en evangelicale theologen bij Calvijn een ‘cha-
rismatisch’ manco constateren.’251 Baars concludeert zelf dat ‘we niet bij Calvijns 
visie kunnen blijven staan’, hoewel hij tevens vindt dat zijn stem ‘ook in het huidige 
debat rond de charismata moet blijven klinken.’252

Zelf vindt Baars Calvijns visie op ambt en charisma ‘op zijn minst eenzijdig’, door-
dat ‘vrijwel alle nadruk bij hem op de betekenis van de charismata voor het ambt 
ligt.’253 De betekenis van het ambt voor de gaven in de gemeente blijft daarmee 
‘onderbelicht.’
Een ander ‘zwak punt’ in Calvijns visie vindt Baars het onderscheid tussen tijdelijke 
en blijvende charismata, wat samenhangt met het onderscheid tussen tijdelijke en 
blijvende ambten.254 Baars heeft er kritiek op dat Calvijn dit onderscheid ‘nergens 
vanuit de Bijbel fundeert.’ Anderzijds wijst hij erop dat het tijdelijke karakter van 
het apostelschap in protestantse kring breed wordt gedragen. ‘Wellicht nog belang-
rijker’ vindt hij de ‘heilshistorische ontwikkeling binnen het Nieuwe Testament.’ 
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Baars zou graag willen dat de hermeneutische en exegetische discussie hierover 
een ‘grondig vervolg’ krijgen.
Nog kritischer is Baars op Calvijns visie op de nieuwtestamentische profetie.255 Hij 
vindt het ‘onjuist’ dat het ‘perspectief op de toekomst hier eigenlijk geheel ont-
breekt.’ De Apeldoornse hoogleraar vindt ook dat Calvijn ‘niet veel’ onderbouwing 
geeft voor zijn opvatting dat de genezingswonderen tijdelijk zijn geweest.256 Tegelij-
kertijd vindt Baars dat het Nieuwe Testament geen grond geeft voor het beleggen 
van een genezingsdienst.
In een ander opstel oordeelt Baars dat het ‘niet juist’ is als Calvijn er in charisma-
tische kringen ‘nogal eens van beschuldigd wordt dat hij de eigenlijke trendsetter 
is voor het cessationisme in de gereformeerde traditie.’257 Baars wijst erop dat Cal-
vijn de ‘mogelijkheid openhoudt dat God opnieuw bijzondere Geestesgaven kan 
schenken als de nood van de kerk dat vereist.’
Gevraagd naar zijn eigen visie zei Baars in het RD dat men de hoofdstukken in 
de brief aan de Korinthe over de Geestesgaven kan ‘uitvergroten’, maar ook kan 
‘minimaliseren.’258 Dat laatste gebeurt in reformatorische kringen ‘te veel, omdat 
we het lastige hoofdstukken vinden.’ In de Vroege Kerk was er naar zijn oordeel 
‘meer variatie in bedieningen.’ Het priesterschap van alle gelovigen zou onder ons 
meer aandacht mogen hebben’, vindt Baars.

5.5.2. J.W. Maris
We zagen al dat de Apeldoornse hoogleraar J.W. Maris zich door persoonlijke 
ervaring betrokken wist bij de discussie met de charismatische beweging.259 In de 
jaren negentig bestudeerde hij het thema intensief. Hij kon toen niet weten dat 
zijn onderzoek in de eenentwintigste eeuw zo actueel zou worden. In het ND van 
18 januari 2008 merkte een journalist op dat de charismatische invloeden in 1992, 
toen Maris promoveerde, ‘nog aan de poorten van de kerken stonden. Maar deze 
trein kon hij niet meer stoppen, ze is de kerken in volle vaart binnengereden.’260 
Maris sprak zelf over een ‘charismatische intocht’ die hij in orthodox-gereformeerde 
kerken waarnam.261 Hij noemde het ‘merkwaardig’ dat de charismatisch getinte 
Alpha-cursus zo breed ingang vond in kerken met een reformatorische belijdenis. 
Is dit tekenend voor de ‘argeloze manier waarop charismatisch gedachtegoed in 
de kerken wordt binnengehaald?’, zo vroeg Maris zich af.262

De hoogleraar zag in zijn kerkverband en daarbuiten wissels omgaan, waardoor 
naar zijn overtuiging de ‘grondslagen van de Reformatie’ onder ‘grote spanning’263 
komen te staan en het evangelie van Christus ‘in het hart wordt geraakt.’264 Dit ver-
klaart ook de scherpte waarmee hij waarschuwde tegen charismatische invloeden.
In de bundel opstellen die hij ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 
kreeg, is te lezen dat de behandeling van de ‘eenzijdigheden van de charismatische 
beweging’ hem tijdens zijn colleges dogmatiek de ‘nodige heftigheid’ ontlokte.265

Ondertussen hield Maris regelmatig lezingen over evangelische en charismatische 
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invloeden, waarvan verschillende werden gepubliceerd. In 2004 adviseerde hij ‘een 
van de kerken van gereformeerd belijden’ waar een ‘duidelijke tweespalt’ ontstond 
door charismatische invloeden.266 Maris voerde vervolgens het woord tijdens een stu-
diebijeenkomst van deze kerkenraad, welk referaat in De Wekker werd gepubliceerd.267 
Ook hield de hoogleraar referaten voor christelijke gereformeerde en gereformeerd 
vrijgemaakte predikanten268, voor ambtsdragers van de classis Leeuwarden van zijn 
kerk269 en tijdens een conferentie van het COGG.270

Het congres over de Geestesgaven van de Christelijke Hogeschool Ede op 24 novem-
ber 2005 wilde Maris juist niet bijwonen. Samen met de gereformeerd vrijgemaakte 
docent C.J. Haak motiveerde hij in een opinieartikel in het ND zijn afwezigheid.271 
Een belangrijk motief voor het tweetal was dat er geen sprekers waren uitgenodigd 
die een ‘kritisch geluid tegen de charismatische omslag in denken zouden willen 
geven.’ Op een ‘congres van gelijkgezinden, waar men al overtuigd is’ had het 
tweetal, zo schreven ze, ‘niets te zoeken.’
In het nummer van CV.Koers dat als opmaat voor het congres diende, hadden Haak 
en Maris zich al kritisch uitgelaten richting de hervormde hoogleraar J. Hoek, die 
de charismatische vernieuwing positief tegemoet wilde treden. Maris zei dat hij het 
‘naïef’ vond dat Hoek ‘ter genezing van een geestelijk tekort een recept zocht in de 
apotheek van de pinkster- en de charismatische beweging.’272 Alle nadruk wil Maris 
leggen op de relatie met God als het ‘wonder van de verlossing.’ Het ‘merkwaardige’ 
van de charismatische spiritualiteit vindt hij dat de ‘ervaringen van mensen’ en 
daarmee ‘een opgetogen menselijk ‘ik’‘ op de voorgrond treden. ‘Over het kennen 
van God en van Christus door het geloof gaat het minder.’
Heel alert was Maris ten opzichte van de beweging van New Wine rond de Neder-
lands gereformeerde predikant D.A. Westerkamp.273 Op 10 januari 2007 ging Maris 
op uitnodiging van de studentenvereniging CSFR met Westerkamp in debat over 
de Geestesgaven. Het debat duurde bijna drie uur, maar de partijen waren elkaar 
‘nauwelijks genaderd’, zo tekende de verslaggever van het ND op.274

Samen met de gereformeerd vrijgemaakte predikant H. ten Brinke voerde Maris de 
redactie van de boeken Meer dan genoeg en Geestrijk leven die verschenen rond het 
verlangen naar meer van de Geest binnen kerken van gereformeerde belijdenis.275 
In het eerste boek schreef Maris het hoofdstuk ‘Charismatisch signalement’, wat 
kunnen we zien als een uitgekristalliseerde samenvatting van zijn visie.276

Binnen de charismatische beweging ziet de Apeldoornse hoogleraar een aantal 
‘herkenbare patronen’ waar hij vanuit de Bijbel vervolgens kritiek op levert.277 Maris 
benoemt deze patronen steeds met het woord ‘meer’, ofwel zaken waar de charis-
matische beweging veel aandacht voor vraagt vergeleken met de gereformeerde 
overtuiging. Als eerste charismatische patroon noemt Maris dat er meer is dan het 
leven uit het geloof in Christus. Daarbovenuit gaat de doop of de vervulling met de 
Heilige Geest. Daartegenover benadrukt Maris de volheid die in Christus is. ‘Hoger 
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dan het gelovige kennen van Christus kunnen we niet, en moeten we niet.’278

Een tweede patroon is dat ervaren een stap verder gaat dan geloven. Ook al stappen 
veel charismatische theologen af van de gedachte dat de doop met de Heilige Geest 
een bijzondere, tweede gave is, de grondgedachte dat deze doop iets extra’s biedt 
dat ook wordt ervaren, blijft bestaan. Zo blijft volgens Maris ook het gevaar bestaan 
dat het geloof in Christus op een ‘lagere verdieping’ komt te staan.279

Als derde patroon noemt Maris dat in de charismatische beweging meer nadruk 
ligt op het ondervinden van geestelijke kracht dan op de betekenis van genade. 
Naar zijn overtuiging dreigt hier het gevaar dat de heiliging voorop komt te staan, 
terwijl dit de rechtvaardiging moet zijn, ‘bestaande in de onverdiende toerekening 
van de gerechtigheid van Christus.’280

In charismatische kringen ziet Maris ook een vierde patroon, namelijk dat overwin-
ning in het geloof meer lijkt te zijn dan groei in het geloof. Daartegenover plaatst 
hij een leven in geloof als een ‘groei in vertrouwen en bemoediging in de strijd.’281 
Toegespitst op het onderwerp van de zonde ziet Maris een vijfde patroon van de 
‘perfectionistische trek’ in een deel van de pinksterbeweging.282 Daarbij vindt hij 
dat zonde in charismatische kringen ‘oppervlakkig’ en ‘beperkt’ wordt uitgelegd als 
een bewuste ongehoorzaamheid. Dat kan een mens dan overwinnen. Daartegenover 
plaatst hij een voortdurende strijd tegen de zonde, ‘in het besef hoe langer hoe 
meer aangewezen te zijn op Gods genade.’
Geestelijke gaven, een zesde patroon, krijgen in de charismatische theologie ook 
meer aandacht dan de vruchten van de Geest. Naar Maris’ overtuiging dienen de 
genadegaven echter niet om de geestelijke ervaring van de gelovigen te verrijken, 
maar om mensen geschikt te maken tot de dienst van God en de gemeente.283 In 
een ander verband merkt Maris op dat ‘pas in de meer recente ontwikkeling van 
de charismatische beweging er meer aandacht is gekomen voor het feit dat de 
charismata in hoge mate met de gemeente te maken hebben.’284 Hij constateert, 
kennelijk met instemming, een ‘zekere verwevenheid’ tussen de charismatische 
beweging en de beweging voor gemeenteopbouw.

In een artikelenreeks in De Wekker signaleert Maris in de charismatische beweging 
het gevaar van een ‘ervaringsdrift die sinds de zondeval van de mens niet meer op 
de relatie met God is afgestemd, maar op de vervulling van onze eigen mogelijkhe-
den.’285 De centrale betekenis die Christus voor de gelovigen heeft, moet het volgens 
hem onmogelijk maken ‘dat iemand op zijn eigen gaven gefixeerd kan raken.’286

In een ander artikel werpt Maris de vraag op of er in het werk van de Heilige Geest 
‘iets aan te wijzen is dat meer is, of anders, of groter, dan wat wij in Christus Jezus 
ontvangen door het geloof.’287 Voor hem staat hiermee ook ‘veel op het spel.’ In 
de kerkgeschiedenis ziet Maris een ‘lange traditie van het zoeken naar mystieke 
wegen tot hogere geestelijke niveaus, naar een rechtstreekse verbinding met God 
door openbaringen van de Geest zonder de Middelaar, en zonder de Schrift.’ Naar 
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zijn overtuiging leidt dit tot ‘opgeblazenheid’, een typering die hij aantrof in de 
brieven van Paulus.

De afwijzende houding van Maris ten opzichte van de charismatische vernieuwing 
sluit ruimte voor wonderen niet uit. Hij gaat ook niet mee met de opvatting dat 
bijzondere gaven er nu niet meer kunnen zijn. ‘Dan zouden wij vaststellen wat God 
nog mag doen!’288 ‘Gereformeerden hebben altijd geloofd in een God die geneest 
en wonderen doet.’289 ‘Maar als je er een aparte bediening van maakt, oriënteer je 
je niet op Jezus Christus’, zo voegt hij eraan toe.
Maris is ook voorzichtig kritisch richting Calvijns spreken over de gaven van de 
Geest.290 Hij vindt dat daarin ‘niet de sterkste stukken van Calvijns theologie liggen.’ 
In de huidige situatie hebben we volgens hem ‘niet zo veel aan Calvijn als het gaat 
om inzicht in wat er met de specifieke gaven aan de hand was en is.’ Des te meer 
waarde hecht hij aan de ‘soteriologische grondlijn in zijn oeuvre over het werk van 
Christus en van de Geest.’

5.5.3. W. van ’t Spijker
Het onderwerp van de charismatische vernieuwing bleef de Apeldoornse emeritus 
hoogleraar W. van ’t Spijker boeien. Het behoort volgens hem ook ‘tot de actueelste 
onderwerpen die vandaag binnen de gereformeerde wereld gelden.’291 De opgang 
van de charismatische beweging is in zijn ogen ‘onmiskenbaar sterk.’ Dit heeft er 
volgens hem mee te maken dat veel gereformeerden de ‘kracht van het gerefor-
meerde belijden’ niet kennen en daarom ook gemakkelijker achter zich laten. ‘Het 
is alsof de kennis ontbreekt, die in ware wijsheid zich weet aan te sluiten bij het 
klassieke gereformeerde belijden.’ Juist tegen deze achtergrond beval de hoogle-
raar het boekje De charismatische beweging van zijn collega J.W. Maris ‘van harte’ aan.
In verschillende artikelen over de gaven van de Geest wijst Van ’t Spijker erop dat 
Paulus ‘terughoudend, de zaak intomend binnen de perken van een gezonde 
gemeenteopbouw’ over de charismata schreef.292 Hij constateert dat de gaven er 
zijn, maar relativeert de profetische gave en wijst op het tijdelijke van de gaven.293

In een ander verband stelt de Apeldoornse kerkhistoricus dat de kerken niet meer 
leven in de tijd van de apostelen, hoewel de ‘vergelijking met de vroeg-christelijke 
gemeente zich niettemin aan ons opdringt.’ Tegelijkertijd wijst hij erop dat de 
‘kerkelijke, christelijke en geestelijke eenheid’ in onze tijd ontbreekt, waardoor 
een ‘beslissende voorwaarde’ wordt gemist die nodig is opdat de charismata kun-
nen floreren.294

Van ’t Spijker houdt ondertussen zorgvuldig de belijdenis van de Drie-eenheid in 
het oog, zo blijkt uit zijn bespreking van het boek Gaven voor de gemeente dat in 2005 
onder redactie van R.J.A. Doornenbal en P.A. Siebesma verscheen.295 Hij zet daarin 
kritische kanttekeningen bij zowel de kerkhistorische hoofdstukken van Doornen-
bal als de dogmatische uiteenzetting van de hervormde hoogleraar J. Hoek. Hij 
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wijst op de verhouding tussen de Geest en de verheerlijkte Christus. De Geest zal 
‘nimmer leiden dan uit en naar Christus zelf.’ De kerk is voor de hoogleraar de 
kerk van het Woord, als gevolg van de ‘onverbrekelijke wederzijdse relatie die er is 
tussen Woord en Geest, Geest en Woord’, zo spreekt Van ’t Spijker de reformator 
Calvijn na. In dat geval kan de gave van de profetie ‘slechts door en bij het Woord 
in praktijk gebracht worden.’
De kerkhistoricus vindt het ook ‘voorbarig en onjuist’ als Doornenbal oordeelt dat 
Calvijns terughoudendheid ten opzichte van de Geestesgaven verband hield met een 
gebrek aan kennis van de oudere bronnen. ‘Calvijn kende de bronnen terdege. Juist 
op het punt van de kerk begeeft hij zich uitgerekend op het terrein van de Vroege 
Kerk.’ Volgens Van ’t Spijker werd Calvijn getroffen door de terughoudendheid 
waarmee Paulus in zijn brieven de charismata ter sprake brengt.
De uitdrukking streeptheologie acht Van ’t Spijker een ‘minder fraaie formulering 
voor een historische feitelijkheid.’ Hij vindt het te eenvoudig voorgesteld dat de 
institutionalisering of verambtelijking van de kerk de vrijheid van de Geest en de 
uitingen daarvan verdreef. Zo’n conclusie doet volgens hem ‘geen recht aan de 
werkelijkheid van een door en door ingewikkeld verhaal als de kerkgeschiedenis 
op dit punt vertoont.’
Kritisch is de recensent ook omdat in het boek ‘de rijkdom van de gereformeerde 
traditie niet voldoende uit de verf komt.’ Juist in die traditie heeft men volgens hem 
‘sterker dan in welke andere stroom uit de kerkgeschiedenis ernst gemaakt met de 
belijdenis van de persoon, het werk en ook de gaven van de Geest.’

5.5.4. J.G. Brienen
Als jong predikant had J.G. Brienen al een duidelijke visie op de gaven van de Geest. 
Hij was drie jaar predikant toen hij er in De Wekker een meditatie over schreef.296 
Daarin verwoordt hij zijn overtuiging dat ‘ook vandaag de Geest zich wil openba-
ren. Waarin? In Zijn gaven!’ En: ‘Maar die gaven, schrijft Paulus, met goddelijk 
gezag(!), zijn aan een ieder gegeven! Is dat niet heerlijk bevrijdend en rijk! Aan 
een ieder gegeven!’
Vier jaar later was de predikant opnieuw aan de beurt om een meditatie voor De 
Wekker te verzorgen. Brienen maakte van deze gelegenheid gebruik om aandacht 
te vragen voor het onderwerp genezing.297 Zoals God genezing gaf in de tijd van 
de Bijbel, ‘zo is God vandaag nog steeds’, aldus Brienen. Voor hem gaat het bij 
dergelijke vragen om het ‘geloof in het werk van de Drie-enige God, Vader, Zoon 
en Heilige Geest, zoals Hij Zich openbaart in woord en in daad. Die beide gaan 
hand in hand, als twee kanten van de ene medaille.’
De belangstelling voor het onderwerp van de gaven van de Geest kreeg Brienen 
van huis uit mee. Zijn vader T. Brienen, eveneens predikant in de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, had al vanaf de tijd van zijn doctoraalstudie een bijzondere 
belangstelling voor de ambtelijke vakken.298 Daaraan was als vanzelf een studie ver-
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bonden van de verschillende bedieningen, diensten en gaven in de kerk.299 Volgens 
vader Brienen waren het ook ‘invloeden vanuit de evangelische dan wel Pinkster- 
of charismatische beweging’ waardoor ‘binnen kerken van gereformeerd belijden 
vraagtekens worden gezet bij de vorm, de inhoud en het aantal van de ambten.’300

In zijn doctoraalscriptie over de gave van profetie verwoordt Brienen jr. zijn over-
tuiging dat een gemeente alleen maar gemeente kan zijn ‘wanneer zij leeft in het 
krachten- en daarmee in het gavenveld van de Heilige Geest.’301 Uitdrukkelijk spreekt 
hij de wens uit dat de gaven van de Geest hun weg vinden in gemeenten ‘van met 
name gereformeerde signatuur.’302 Dat bepaalde gaven in de reformatorische traditie 
niet of nauwelijks meer voorkomen, heeft volgens hem zijn oorzaak in ‘menselijke 
schuld en zonde.’303 De scriptie zelf mondt uit in een zogeheten ‘profetieplan’, ofwel 
een handreiking om de gaven van profetie te laten functioneren in gemeenten van 
gereformeerde signatuur.304

Met zijn belangstelling voor de Geestesgaven raakte Brienen ook betrokken bij de 
charismatisch getinte vernieuwingsbeweging New Wine rond de Nederlands gere-
formeerde predikant D.A. Westerkamp.305 Toen op 1 juli 2003 de Nederlandse tak 
van de stichting New Wine werd opgericht, nam Brienen direct plaats in het bestuur. 
Zijn collega J. Bosch, met wie Brienen van 2004 tot 2009 de kerk van Hoofddorp 
diende, maakte deel uit van het Comité van aanbeveling.306

Brienens studie naar de gave van de profetie had als gevolg dat hij daarover work-
shops hield tijdens conferenties van New Wine307, maar ook tijdens een congres van 
de Theologische Universiteit Kampen in maart 2006.308 Brienen wil onderscheid 
maken tussen ‘openbaringsprofetie’, ofwel de ‘onfeilbare openbaring van het woord 
van God’ en de ‘gemeenteprofetie’, ofwel ‘door de heilige Geest geïnspireerde 
bekendmaking van God.’309 De eerste profetie is ‘gemeentefunderend en daarmee 
normatief-onfeilbaar’, de laatste is ‘gemeenteopbouwend, maar moet worden 
getoetst aan de eerste.’
Brienen werkte eerder mee aan een congres over Geestesgaven dat in november 
2005 in Ede plaatshad. In een reactie op de enquête over de Geestesgaven van 
CV.Koers, voorafgaande aan het congres, noemde hij het belangrijk dat een predi-
kant ‘persoonlijke ervaring’ rond de gaven opdoet. Als voorbeeld noemt hij een 
predikantenretraite van New Wine, die veel voor hem betekende.310 Hij merkte ook 
op dat zijn eigen kerkverband een ‘gedoogcultuur’ kent, waarbij er plaatselijk veel 
ruimte is, ‘als je maar niet te veel boven het maaiveld uitsteekt.’
In de kerk van Hoofddorp, die Brienen sinds 2004 dient, wordt deze ruimte in elk 
geval benut. Het zesde uitgangspunt in de visie van de kerk luidt: ‘Wij geloven dat 
voor de opbouw van de gemeente ieders geestelijke gave(n) nodig is (zijn). Het is 
de taak van de kerkenraadsleden, die daarvoor de gave van het leiderschap hebben, 
om toe te rusten, te stimuleren en te coördineren. 1 Korinthe 12 en Efeziërs 4,11-
16.’311 De kerk biedt ook een gavencursus van vier avonden aan ‘om te ontdekken 
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wat je gaven zijn.’312 Daarnaast krijgt de gemeente eens in de zes tot acht weken 
gelegenheid om tijdens de kerkdienst profetische ‘woorden van bemoediging’ voor 
te dragen.313 Ze worden vooraf door de kerkenraad getoetst aan de hand van de 
criteria ‘brengt het je dichter bij Jezus, past het bij het karakter van God, strookt 
het met de Bijbel.’
Tijdens het congres in Ede had onder zijn leiding een zogeheten ministrygebed 
plaats, een vorm van gebedspastoraat waarin stiltes worden ingebouwd om naar 
God te luisteren. Na die stilte, zo zei Brienen volgens het verslag in het RD, ‘zal ik 
u vragen of u misschien een gedachte, een Bijbelvers, een stukje uit een lied van 
God hebt gekregen en wilt delen – dat is de gave van de profetie.’314 Twee mensen 
kwamen op zijn verzoek naar voren. Na de stilte vroeg Brienen de aanwezigen of 
ze iets aan het tweetal wilden meegeven, ‘als een cadeautje van de Heer.’
De predikant ziet zelf ‘volop ruimte voor de gave van de profetie in onze kerkelijke 
situatie.’315 De voorbeelden die Brienen noemt variëren van onderlinge bemoediging 
tot gebed voor genezing en bevrijding en van opbouw in persoonlijke ontmoetingen 
tot lofzang. Daarbij vindt hij het belangrijk dat er ‘te allen tijde’ de toetssteen wordt 
aangelegd om ‘valse profetie of menselijke speculatie te ontmaskeren.’
Zijn belangstelling voor het thema profetie zorgde ervoor dat Brienen betrokken 
raakte bij het Netwerk Bezinning Profetie.316 Hij hield op 15 december 2016 voor de 
bezinningsgroep een lezing over profetie in de gemeente, waarbij hij ook voorbeel-
den van profetie uit zijn eigen leven aanhaalde.317 Naar aanleiding van deze lezing 
nam het RD een interview met Brienen af.318 Op de opmerking van de interviewer 
dat profetie volgens de reformatoren H. Zwingli (1484-1531) en H. Bullinger (1504-
1575) vooral de gave was om de Schrift uit te leggen en toe te passen, antwoordde 
Brienen dat hij het daar ‘deels mee eens’ is. ‘De Heilige Geest spreekt door de Schrift 
en tot mensen vandaag. De Bijbel normeert, maar beperkt niet.’ De predikant denkt 
dat de Reformatie ook dingen heeft laten liggen. ‘Profetie is een Bijbelse opdracht.’
Zijn collega-predikant P.L.D. Visser, tevens hoofdredacteur van het christelijke 
gereformeerde orgaan De Wekker, reageerde kritisch op de visie van Brienen en 
de praktijk in de gemeente van Hoofddorp.319 Het lijkt hem ‘wijzer om een derge-
lijk initiatief eerst te toetsen in de bredere kerkelijke vergaderingen, voordat een 
gemeente deze praktijk invoert.’ Ook vraagt hij zich af wat de rol van profetie kan 
zijn na het ontstaan van de canon. De woorden van opbouw, vermaning en troost uit 
1 Korinthe 14:3 komen wat hem betreft ‘heel dicht in de buurt van wat we vandaag 
de dag ‘prediking’ noemen.’ Naast deze principiële bezwaren vraagt Visser zich af 
of de praktijk in Hoofddorp ‘werkelijk opbouwend zal kunnen werken. Immers: 
wanneer een ‘profetie’ in lijn is met de Schrift hadden we haar niet nodig, en wan-
neer ze strijdt met de Schrift kan de kerk haar niet accepteren.’

5.5.5. J.M.J. Kieviet
In Bewaar het Pand publiceerde J.M.J. Kieviet een serie artikelen onder de titel ‘Aan-
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dacht voor de gaven van de Heilige Geest.’320 In een inleidend artikel blijkt direct 
dat de predikant uit Dordrecht kritisch staat ten opzichte van het verlangen naar 
meer van de Geest. Zo schrijft hij ‘dankbaar’ te zijn dat ‘onze Apeldoornse profes-
sor Maris’ zich publiekelijk distantieerde van het congres over Geestesgaven dat in 
Ede plaatshad.321 Het ministrygebed dat daar onder J.G. Brienen plaatshad, deed 
hem ‘de wenkbrauwen fronsen’, zo luidde het commentaar van Kieviet.
Volgens Kieviet is het spreken over de gaven van de Heilige Geest een ‘voluit bijbelse 
aangelegenheid.’322 ‘De Heere zorgt voor Zijn kerk op aarde, met de gaven van Zijn 
Geest die Hij haar geschonken heeft. In de begintijd van de christelijke kerk. En nog 
steeds’, zo schrijft hij. In het vervolg van de reeks maakt de predikant onderscheid 
tussen het werk van de Heilige Geest, in overtuiging van zonde en het leiden van 
een zondaar tot Christus, de vruchten van de Geest en anderzijds de gaven van de 
Geest.323 De eerste twee, het werk en de vruchten, zijn ‘onmisbaar tot zaligheid’, 
de gaven niet. De predikant vreest dat bij een accent op de gaven het ‘‘gewone’ 
werk van de Heilige Geest overgeslagen wordt. Of in ieder geval (gemakshalve) 
verondersteld wordt.’324

Volgens Kieviet legt de charismatische beweging een ‘onterechte claim’ op het 
onderwerp van de Geestesgaven.325 Hij wil het woord charismatisch ook ‘niet zomaar 
laten afpakken.’ ‘Ik waag deze stelling: de gemeente van Christus is charismatische 
gemeente of ze is in het geheel geen gemeente.’ Tegelijkertijd neemt Kieviet het 
woord charismatisch in een brede betekenis. De gave van de Heilige Geest Zelf 
en de schatten van Christus die aan de kerk worden gegeven, rekent hij ook tot 
de charismata. Dat geldt tevens voor de ambten, die in de Bijbel ook charismata 
worden genoemd.
Kieviet vindt de ‘veelvuldige en selectieve aandacht’ voor de bijzondere gaven van 
de Geest, zoals profetie, tongentaal en genezing, een ‘teken aan de wand.’326 In 
de gesprekken van Jezus over de komst van de Heilige Geest, ging het toch ‘niet 
zozeer over de gáven van de Geest allereerst, maar over Diens werk in de harten.’
De kerk van het Nieuwe Testament kreeg bijzondere gaven. Deze hadden volgens 
Kieviet geen zelfstandige betekenis, maar waren bedoeld waren om het evangelie te 
bevestigen.327 ‘Het langzamerhand stoppen van deze gaven blijkt te zijn samengeval-
len met het sterven van de apostelen en hun eerste leerlingen.’ En: ‘Eveneens viel 
het samen met de afsluiting van de directe heilsopenbaring en de vorming van de 
canon van de Heilige Schrift.’ Naar de ‘stellige overtuiging’ van Kieviet is dit ‘niet 
toevallig. Ook in dezen heeft de Heilige Geest de Zijnen in de waarheid geleid. Toen 
de Schriften aan de kerk gegeven werden, toen stopten de buitengewone gaven 
van de Heilige Geest. Ze waren niet meer nodig. De Heere verspilt Zijn gaven niet!’
De Dordtse predikant spreekt ook uit dat ‘het de Heere vrij staat’ de bijzondere 
Geestesgaven ‘op enig moment toch weer aan Zijn kerk te geven.’ Incidenteel 
gebeurt dit ook, stelt Kieviet. Hij wijst daarbij op ‘tijden van grote geestelijke bloei in 
de kerk’ en op de zendingsvelden. Daartegenover spreekt hij uit dat ‘in het drijven 
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van de noodzaak van de bijzondere gaven een groot gevaar ligt.’

5.5.6. Evaluatie
De docenten van de Apeldoornse universiteit nemen in grote lijnen een terug-
houdende en kritische positie in ten opzichte van de charismatische vernieuwing.
Het meest strijdbaar stelde Maris zich op. Veel verschuivingen zijn er in zijn visie 
niet waar te nemen. Sinds de publicatie van zijn proefschrift bleven zijn standpun-
ten vastomlijnd. Daardoor kon het ook gebeuren dat een lezing uit 2011 vrijwel 
identiek is aan een artikelenserie uit 1998.328

In zijn kern ziet Maris in de charismatische vernieuwing een andere invulling van 
het geloof. Met een beroep op de synodaal gereformeerde theoloog H.N. Rid-
derbos stelt Maris dat het geloof de kern van het christelijke leven is. ‘Dat geloof 
correspondeert niet maar met een stukje van het christen zijn of met de laagste 
klas ervan, nee – het geloof correspondeert met het volle heil.’329 Dat maakt Maris 
allergisch voor het accentueren van de ervaringen van de gelovige. In het geloof 
gaat het voor hem om de relatie met God in Christus. Daar ligt voor hem direct een 
harde grens. ‘Als iets mij verder van Christus brengt, kan ik daar niet aan meedoen. 
Daar valt met mij niet over te praten’, zo stelde hij.330

Al Maris’ inspanningen konden niet voorkomen dat de charismatische vernieuwing 
in toenemende mate weerklank vond binnen reformatorische kerken. Tot zijn ver-
driet is er echter ‘nauwelijks gesprek mogelijk over de opmars van charismatische 
invloeden binnen onze kerken.’331 In het theologisch tijdschrift Soteria stelt Maris 
vast dat het gesprek tussen de charismatische en de reformatorische theologie 
‘feitelijk nog moet beginnen.’332 Dit uitblijven van het echte gesprek doet hem 
hopen dat de ‘wal het schip zal keren.’ Zelf zegt hij ‘genoeg mensen’ te kennen 
die teruggekomen zijn van het pad van de Geestesgaven, ‘omdat ze ervoeren dat 
ze niet gericht raakten op Christus, maar op hun eigen geestelijke ervaringen.’333

De terughoudendheid van verschillende Apeldoornse docenten neemt niet weg 
dat elk van hen een leermoment haalt uit de ontmoeting met de charismatische 
vernieuwing. Zo is duidelijk dat Baars niet bij Calvijn wil blijven stilstaan, maar 
vanuit diens erfenis een stap verder wil zetten om de vragen rond de charismata 
te doordenken.
Van ’t Spijker blijft consequent aandacht vragen voor de kernen van het gerefor-
meerde belijden, met name de leer van de Drie-eenheid. Een gebrek aan kennis van 
de bronnen doet de kerk volgens hem zwakker staan ten opzichte van de opmars 
van het charismatische gedachtegoed.

Onder christelijke gereformeerde predikanten loopt de opinievorming over de 
charismatische vernieuwing sterk uiteen. Brienen en Kieviet staan bijvoorbeeld 
inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar. De persoon van Brienen is binnen zijn 
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kerkverband min of meer opinieleider voor een positieve waardering van de cha-
rismatische vernieuwing. Naast hem namen ook andere predikanten een positieve 
houding in ten opzichte van de charismatische vernieuwing. We noemen de eme-
ritus predikant Van Mulligen334, die eerder al een hartelijke verbondenheid aan de 
evangelische beweging aan de dag legde.335

Brienen noemt zichzelf nogal eens ‘COGG: charismatisch op gereformeerde 
grondslag.’336 Met grote gedrevenheid zette hij zich in voor zijn ideaal: een kerk 
waarin de Geestesgaven volop worden gepraktiseerd. Naar zijn eigen zeggen geeft 
het karakter van zijn kerkverband hem daarvoor ook de ruimte. Die ruimte mag 
er dan formeel zijn, toch neemt zijn collega Visser het Brienen niet in dank af dat 
deze in zijn gemeente zoveel ruimte geeft voor profetie, zonder dat de mening van 
het kerkverband gevraagd is. Kennelijk heeft een onderwerp als de Geestesgaven 
in zich dat mensen het in de praktijk willen brengen en moeilijk het geduld kun-
nen opbrengen om het eerst kerkbreed te doordenken. Dat is wel merkwaardig, 
omdat juist Brienen zoveel zegt te hechten aan de toetsing van profetieën door een 
kerkenraad. Dan zal een kerkenraad zijn beleid omtrent profetieën toch ook eerst 
willen toetsen aan het kerkverband.
Aan deze ruimte hangt nog een ander prijskaartje. Het congres in Ede waar-
aan Brienen meewerkte, werd door Maris, hoogleraar in hetzelfde kerkverband, 
publiekelijk gemeden. Hiermee kwam de tegengestelde wijze waarop binnen de 
Christelijke Gereformeerde Kerken over de Geestesgaven wordt gedacht voor een 
breed publiek aan het licht. Kieviet kritiseerde op zijn beurt openlijk de bijdrage 
van zijn collega Brienen aan het congres over de Geestesgaven en sprak zijn steun 
uit voor Maris, die de bijeenkomst niet wilde bijwonen. In zijn artikelen over de 
gaven van de Geest legt hij aan de ene kant de charismata veel breder uit richting 
het hele werk van de Heilige Geest, terwijl hij anderzijds het voorkomen van de 
Geestesgaven verbindt aan de tijd waarin de apostelen en hun leerlingen optraden, 
de tijd waarin de canon nog niet voltooid was.

5.6. Perspectief
Net zoals bij de Gereformeerde Bond in de PKN kenmerken de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken zich door een worsteling ten opzichte van de evangelische beweging 
en de charismatische vernieuwing. In deze paragraaf komt de rode draad in de 
opinievorming aan de orde (5.6.1.), dit in verband met het karakter van Christelijke 
Gereformeerde Kerken (5.6.2.). Daarna benoemen we de consequenties van deze 
worsteling (5.6.3.), gevolgd door een verwachting hoe de evangelische beweging 
en charismatische vernieuwing een appel zal blijven doen op de kerken (5.6.4.) en 
welke positiekeuze dit vraagt (5.6.5.).

5.6.1. Rode draad
De kanalen voor de opinievorming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken 
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over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing kunnen we type-
ren met de woorden ‘centraal’ en ‘decentraal.’ Met ‘centraal’ bedoelen we dat het 
drietal generale synode, Theologische Universiteit en De Wekker de opinievorming 
bepaalt. Goed beschouwd vormt dit drietal een eenheid, aangezien zowel hoogle-
raarsbenoemingen aan de universiteit als benoemingen van de redactie van De Wekker 
door de synode worden bekrachtigd. Tevens waren de Apeldoornse hoogleraren 
gedurende lange tijd hoofdredacteur van De Wekker.337

De universiteit in Apeldoorn is het opleidingsinstituut waar alle aankomende pre-
dikanten hun theologische vorming krijgen. Dat betekent dat de personen die aan 
de universiteit doceren een belangrijk stempel zetten op de opinievorming binnen 
het kerkverband.
Deze centrale opinievorming is van meet af aan overwegend terughoudend en 
kritisch ten opzichte van de evangelische beweging, waarbij de sterke kanten van 
de beweging wel worden erkend. Daarbij is het opvallend dat J.P. Versteeg zich 
openstelde voor de Geestesgaven, in de overtuiging dat de kerken geestelijke 
vernieuwing nodig hadden. Echter, zodra hij een scheiding vermoedde tussen de 
Geest en de persoon van Jezus Christus of tussen het geloof en een aparte gave van 
de Heilige Geest, liet hij een waarschuwing horen. Zijn houding ten opzichte van 
de charismatische vernieuwing is er een van kritische verbondenheid.338

Met ‘decentraal’ bedoelen we dat diverse christelijke gereformeerde opiniemakers 
al in een vroeg stadium bestuurlijk actief waren in evangelische organisaties, zoals 
de EO, de EA en later de charismatische beweging New Wine. Het kan bijna niet 
anders dat zulke persoonlijke betrokkenheid tot een welwillende en vaak positieve 
opinievorming leidt. Echter, een positieve visie op het evangelische vertaalt zich 
slechts mondjesmaat door in De Wekker. J. van Mulligen schreef in het landelijke 
blad wel over de evangelische beweging, maar A. van der Veer en J. van Langevelde 
bedienden zich van andere kanalen om hun verbondenheid te verwoorden. De 
predikant J.H. Velema nam een bijzondere positie in. Hij was enerzijds bestuurlijk 
actief binnen de EO en had tegelijkertijd als redactiesecretaris van De Wekker een 
centrale positie binnen het kerkverband.339 Hij stond gematigd kritisch tegenover 
de evangelische beweging.

We krijgen niet de indruk dat de positieve evangelische betrokkenheid van pre-
dikanten discutabel is binnen het kerkverband. Wel is er in de Christelijke Gere-
formeerde Kerken een voortdurende worsteling hoe de verschillende flanken van 
het kerkverband bijeen te houden. Het kerkverband draagt vanouds een tamelijk 
heterogeen karakter. Dit was ook te merken tijdens de synodebesprekingen over de 
evangelische beweging in 2001 en 2004. De uiteenlopende standpunten lieten de 
indruk achter dat de kerkelijke vergadering niet helemaal raad wist met de vraag 
om toerusting over de evangelische beweging. Eenzelfde verscheidenheid van den-
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ken is in 2013 en 2016 te zien rond het thema van dans en drama in de eredienst.

Na de jong overleden Versteeg kwam er in de persoon van J.W. Maris een hoogleraar 
die als dogmaticus juist een defensieve houding ten opzichte van de charismatische 
vernieuwing innam. Het vroege overlijden van Versteeg zorgde ervoor dat er geen 
discussie kon ontstaan tussen deze visies.
Rond de charismatische vernieuwing overheerst in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken het kritische geluid, waarbij onder behoudende hoogleraren ook voorzich-
tige, niet nader uitgewerkte openingen te zien zijn voor de Geestesgaven (A. Baars).

5.6.2. Duiding
Volgens onderzoeker J.E. Post probeerden leidinggevende personen in de jaren 
zeventig en tachtig van de twintigste eeuw te voorkomen dat de Christelijke Gere-
formeerde Kerken zouden veranderen in een pluriforme kerk. ‘Vernieuwingen 
werden steeds moeizamer doorgevoerd en ook ging de leiding harder optreden 
tegen ongewenste ontwikkelingen in de periferie van de kerken.’340 Het was een 
reactie op de periode die eraan voorafging waarin de kerken juist meer pluriform 
werden. De striktere koers vertaalde zich onder meer in een kritische houding ten 
opzichte van evangelische invloeden. Dit verklaart dat opiniemakers die juist open 
wilden staan voor het evangelische nauwelijks een podium kregen in De Wekker. De 
christelijke gereformeerde hoogleraar W. van ’t Spijker stelde in reactie op het proef-
schrift van Post vast ‘dat het beeld, door hem getekend in hoofdlijnen, juist is.’341

De nauwe band tussen het drietal synode, universiteit en kerkblad had als gevolg 
dat er een tamelijk eenduidige leiding werd gegeven aan het kerkverband. Deze 
is samen te vatten met de woorden van W. van ’t Spijker: ‘Gezien de aantrekkings-
kracht die de vrije groepen uitoefenen is het nodig onze jongeren in te leiden 
in het bijbelse (gereformeerde) denken in dezen, overigens met erkenning van 
het feit dat deze groepen meer dan eens de vinger bij de zwakke plekken in de 
kerken leggen.’342

Deze eenduidigheid vertaalde zich niet door naar eenduidigheid op het grond-
vlak. Post concludeert dat ‘de mate waarin de leiding invloed op lokaal niveau kan 
uitoefenen, beperkt is.’343 Er lijkt in de Christelijke Gereformeerde Kerken sprake 
te zijn van een gedoogcultuur, wat als gevolg heeft dat plaatselijke kerken zich in 
toenemende mate vrijheden veroorloven ten opzichte van synodale richtlijnen of 
besluiten. Binnen een kerkverband met een synode loopt dat meer in het oog dan 
binnen een vereniging zoals de Gereformeerde Bond.
Wanneer een evangelisch thema op de agenda van een generale synode staat, krijgt 
het ook automatisch meer publiciteit dan wanneer het gespreksstof is binnen het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Een synode is veelal een open vergade-
ring waarvan direct een verslag komt in dagbladen als het RD en het ND en in de 
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kerkelijke pers. Op die manier wordt het sneller publiek bekend als er spanningen 
zijn in een kerkverband.
Bestuurlijke betrokkenheid van predikanten laat zien dat ook New Wine een plaats 
binnen het kerkverband verworven heeft. Op plaatselijk vlak is er voldoende ruimte 
om het streven van de charismatische vernieuwing vorm te geven. Het evenwicht 
dat het kerkverband landelijk probeert na te streven, is op het grondvlak niet altijd 
waar te nemen.

Globaal genomen zien we in de Gereformeerde Bond en in de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken dus een gelijkluidende omgang met de evangelische beweging en 
de charismatische vernieuwing. De eenheid in verscheidenheid die beide gemeen-
schappen kenmerken, geeft in de praktijk een tamelijk grote mate van acceptatie 
van verschillen op plaatselijk vlak. De christelijke gereformeerde synode heeft, 
net als het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, leren leven met de interne 
verscheidenheid en een weg gevonden om er zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Dit is het gevolg van een ‘lange geschiedenis van onderlinge verschillen én van 
onderlinge verdraagzaamheid,’ aldus godsdienstsocioloog G. Dekker.344

Ook in prediking en geloofsleer zijn er grote overeenkomsten. In beide verbanden 
ligt het accent op de leer van Gods verbond en beloften, die aan gedoopten worden 
verzegeld en die oproepen tot bekering en geloof. Minder aandacht is er voor de 
continuïteit met de Nadere Reformatie. Er is wel waardering voor het bevindelijke 
element in prediking en geloofsleven, maar dit krijgt minder accent dan in bijvoor-
beeld de Gereformeerde Gemeenten.
De wederzijdse herkenning vertaalde zich in februari 2002 in een gezamenlijke 
brief aan alle christelijke gereformeerde en hervormd-gereformeerde kerkenraden, 
opgesteld door deputaten eenheid van gereformeerde belijders van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en het hoofdbestuur van Gereformeerde Bond.345 Daarin 
is te lezen dat ‘in theologisch en geestelijk opzicht tussen beide veel herkenning is 
en verwantschap ervaren wordt.’ In het vorige hoofdstuk legden we een verband 
tussen de geestelijke ontwikkeling in de Gereformeerde Bond en een meer open 
opstelling ten opzichte van het geloof van christenen uit een andere traditie, ook de 
evangelische. Dit hield verband met het accent op verbond en beloften. Ditzelfde 
accent kenmerkt de christelijke gereformeerde prediking en geloofsbeleving.346

5.6.3. Consequenties
Het gevoerde beleid binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken had als gevolg 
gehad dat het kerkverband tot op zekere hoogte een eenheid bleef. Bij de benoe-
mingen van personen die de kerk op vitale posten dienen – hoogleraren, het 
moderamen van de synode, de redactie van De Wekker – lijkt er een blijvend streven 
te zijn om alle flanken in de kerk recht te doen.
Daar staat tegenover dat in de loop der jaren diverse predikanten die zich niet 
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konden vinden in de koers van het kerkverband zich onttrokken en overgingen 
naar andere kerken. Dit gebeurde zowel naar progressieve als naar behoudende 
kerken. De typering ‘wankel evenwicht’ van J.E. Post doet recht aan de verhoudin-
gen binnen het kerkverband.347

De eenheid die globaal genomen gehandhaafd bleef, heeft als andere keerzijde 
dat plaatselijke kerken en zeker kerkleden zich steeds meer vrijheden veroorloven 
ten opzichte van het landelijke beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van 
de liturgie. In plaatselijke gemeenten werden veel eerder opwekkingsliederen 
gezongen dan dat de synode er schoorvoetend enige ruimte voor gaf.348 Ondanks 
pogingen tot bijsturing lijkt de evangelicalisering van de gemeenten een autonoom 
proces dat niet te stuiten is.

5.6.4. Verwachting
Het is te verwachten dat de eenheid in de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
toenemende mate onder druk komt te staan, mede door de zo verschillende hou-
ding ten opzichte van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. 
Dit wordt versterkt door de samenwerkingsverbanden die binnen het kerkverband 
worden aangegaan. Vooruitstrevende christelijke gereformeerde kerken werken 
in toenemende mate nauw samen met gereformeerd vrijgemaakte of Nederlands 
gereformeerde kerken. In deze kerken is de openheid voor het evangelische en 
charismatische tamelijk groot. Behoudende kerken werken juist samen met hersteld 
hervormde kerken.349 Binnen dit kerkverband overheerst een kritische houding ten 
opzichte van evangelisch en charismatisch. Er is in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken al langer een tendens zichtbaar om geestelijke eenheid buiten het eigen 
kerkverband te zoeken. Dat gaat ten koste van de eenheid binnen het kerkverband.

De op landelijk niveau terughoudende en over het geheel genomen kritische hou-
ding ten opzichte van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing 
doet verwachten dat het grensverkeer in het voordeel van de evangelischen zal blij-
ven uitpakken. Dit bleek uit de statistieken van het kerkverband. Een uitzondering 
vormen de plaatselijke kerken met een duidelijk evangelisch profiel. Een van deze, 
de kerk van Zwolle, groeit al jaren lang heel snel, van 2176 leden en doopleden op 
1 januari 2000 tot 3903 op 1 januari 2018.

5.6.5. Positiekeuze
Zoals we in de paragraaf over de positiekeuze in de Gereformeerde Bond stelden, 
vragen de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken ook om een 
blijvende en diepgaande bezinning hoe reformatorisch en evangelisch zich tot elkaar 
verhouden. Het hoofdbestuur van de Bond schenkt hier middels De Waarheidsvriend 
meer aandacht aan dan de Christelijke Gereformeerde Kerken middels De Wekker. 
Dat is wel te begrijpen, omdat een bestuur van een vereniging meer slagkracht heeft 
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dan een kerkverband met flanken die ook nog eens uit elkaar groeien. Dat laatste 
leidde ertoe dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken niet 
tot een eenduidig oordeel over de evangelische beweging kon komen. Synodebe-
sprekingen lopen dan gemakkelijk op een compromis uit.
Om te voorkomen dat een ‘jongere, opkomende generatie van onderop alsnog het 
wankele evenwicht zal verstoren’350, is echter een eenduidige geestelijke leiding 
dringend gewenst. Met de Theologische Universiteit hebben de Christelijke Gere-
formeerde Kerken in elk geval een instituut dat zich daarvoor uitstekend leent, 
omdat het diepgaand onderzoek verbindt aan het dienen van de kerk, met name 
in het ambt van predikant. Daarom zal het goed zijn als juist aan de Apeldoornse 
universiteit het onderzoek naar de theologie van de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing krachtig wordt voortgezet, om het vervolgens dienstbaar 
te maken aan de kerken.
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- 6 -

Gereformeerde Gemeenten

6.1. Inleiding
In 2001 sprak de predikant M. Golverdingen in het Kerkelijk Jaarboek van de Gerefor-
meerde Gemeenten de wens uit dat de statistiek voortaan ook inzichtelijk zou maken 
hoeveel (doop)leden overgaan naar evangelische groeperingen.1 Hij uitte deze wens 
omdat bij hem de vraag leefde in hoeverre de evangelische beweging ‘aantrekking 
op onze gemeenten’ heeft.
Golverdingen werd op zijn wenken bediend. Het jaar daarop werden de cijfers over 
het grensverkeer met evangelische groeperingen namelijk wel bekendgemaakt. In 
2001 bleken twaalf (doop)leden overgegaan te zijn naar evangelische gemeenten, 
terwijl er uit deze gemeenten tien overkwamen.2 Naar aanleiding daarvan merkte 
de predikant P. Mulder in het jaaroverzicht op dat de overgangen naar evangelische 
groeperingen ‘gelukkig heel gering’ waren.3

In de jaren die daarop volgden, is het beeld van het grensverkeer met evangelische 
groeperingen minder gunstig. Uit de jaaroverzichten over 2003 tot en met 2015 blijkt 
dat er in totaal 388 (doop)leden richting evangelische groeperingen zijn vertrok-
ken, terwijl er zestien overkwamen. In verhouding tot het totaal van 26947 (doop)
leden dat in deze periode de Gereformeerde Gemeenten verliet, is het aantal van 
388 gering; in verhouding tot het aantal personen dat uit evangelische gemeenten 
overkwam, is het getal juist hoog. Het aantal onttrekkingen richting evangelische 
gemeenten groeit ook in de loop der jaren. Over de jaren 2001 tot 2005 gaat het 
om een totaalaantal van 105, over de vijf jaar die daarop volgden, is het aantal 129 
om in de vijf jaren daarna te stijgen tot 166.
De getallen over het grensverkeer met evangelische gemeenten geven niet een 
totaalindruk in hoeverre deze beweging aantrekkingskracht uitoefent op (doop)
leden van de Gereformeerde Gemeenten. Zij die evangelisch georiënteerd zijn 
en om die reden zich niet meer thuisvoelen in het eigen kerkverband kunnen 
namelijk ook vertrekken naar een reformatorische kerk waar meer ruimte is voor 
evangelische inbreng.

In 2005, 2009 en 2016 vroegen de auteurs van het jaaroverzicht aandacht voor 
overgangen naar evangelische groeperingen. In 2005 schreef de predikant J.J. 
van Eckeveld: ‘Opvallend is, dat evangelische groeperingen een toenemende 
aantrekkingskracht uitoefenen op ontevredenen in de gemeenten.’4 In 2009 
schreef ouderling J.T. van den Berg over ‘toenemende zorg over de evangelische 
invloeden die de gereformeerde kring al meer lijken binnen te dringen.’ Ook in 



eigen gemeenten worden met name jongeren daardoor ‘diepgaand’ beïnvloed.5 
De predikant A. Schreuder voegde er in 2016 aan toe: ‘De evangelicalisering gaat 
ook ons niet voorbij.’6

Uit de genoemde reacties blijkt dat de evangelische beweging vooral als een gevaar 
wordt gezien. Tegelijkertijd bleek een evangelische geloofsbeleving, met een daaraan 
verbonden levensstijl, ook aantrekkelijk te zijn voor (doop)leden van het kerkver-
band. In zijn boek Zie hoe alles hier verandert schrijft godsdienstsocioloog G. Dekker 
dat hij binnen de Gereformeerde Gemeenten een ‘zekere vermenging van de 
bevindelijke met de evangelische geloofsbeleving’ ziet, ondanks dat ‘officieel zeer 
negatief’ over evangelicalisering wordt gesproken.7

In dit hoofdstuk beschrijven we de opinievorming binnen de Gereformeerde 
Gemeenten over de evangelische beweging. We zetten in bij de jaren zeventig en 
tachtig van de twintigste eeuw. Daarin valt op dat kerkelijke vergaderingen zich 
intensief bezighielden met hun positiekeuze ten opzichte van de EO en het bestuurs-
lidmaatschap van de omroep van leden van het kerkverband. Daarna volgen de jaren 
negentig, om vervolgens de periode na de eeuwwisseling te bezien. Afzonderlijke 
aandacht krijgt de opinievorming over de Geestesgaven.

6.2. Opinievorming in de jaren zeventig en tachtig
6.2.1. Rondom de EO
Vanaf de oprichting van de EO trok deze ruimschoots de aandacht binnen de 
Gereformeerde Gemeenten. Een oorzaak is dat ook leden van het kerkverband al 
spoedig na de oprichting bestuurlijk actief waren binnen de EO. Zo was W. Mate-
boer sinds 1968 penningmeester van het EO-bestuur. Ook G. van der Stouw was 
bestuurslid van het eerste uur. Tot de raad van advies traden J. Poortman en M. van 
der Spek toe.8 Met twee leden in zowel het bestuur als de raad van toezicht was de 
Gereformeerde Gemeenten goed vertegenwoordigd in de EO-organen.9 Door hun 
jarenlange actieve betrokkenheid kregen Mateboer en Poortman ook gezag binnen 
de EO. Tussen 1987 en 1990 was Mateboer interim-voorzitter.10 In 1996 maakten de 
twee deel uit van een werkgroep die een reorganisatie van de EO moest begeleiden.11

De actieve betrokkenheid bij de EO van leden van de Gereformeerde Gemeenten 
kon niet op draagvlak binnen het kerkverband rekenen. In een kort bericht in De 
Saambinder schreef waarnemend hoofdredacteur K. de Gier (1915-1999) dat ‘geheel 
ten onrechte’ de indruk was gewekt dat zulke personen namens het kerkverband 
in het bestuur van de EO zaten. Ze doen dat, aldus de predikant, ‘geheel als indi-
viduele personen en voor eigen rekening.’ Ook is er geen machtiging van welke 
kerkelijke vergadering dan ook. ‘De Geref. Gemeenten staan hier geheel buiten. 
Men neme hier goed nota van.’12

Enkele jaren later schreef de predikant A. Vergunst (1926-1981) in het RD een 
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uitvoerige beschouwing onder de titel ‘Onze houding t.a.v. de omroep.’13 In het 
artikel bepleit hij distantie ten opzichte van het omroepbestel. Waardering spreekt 
hij uit voor de poging die de EO ondernam om het ‘proces van verwereldlijking 
een halt toe te roepen.’ Tegelijkertijd wijst hij erop dat binnen de EO een ‘sterke 
vertegenwoordiging van groepen’ is die de gereformeerde leer van de belijdenis-
geschriften niet ten volle onderschrijven. In de uitzendingen van de omroep, zo 
kwam de predikant ter ore, was ook de leer van de algemene verzoening te horen. 
Naar zijn overtuiging wordt het ‘zo zeer gewenste getuigen’ sterk verzwakt als dit 
tot stand komt met mensen ‘wier ongereformeerde opvattingen beslist moeten 
worden afgewezen.’14

De artikelen riepen een reactie op van EO-bestuurslid Van der Stouw.15 Volgens 
hem mocht de boodschap van de omroep dan niet altijd ‘bevindelijk-gereformeerd’ 
zijn, maar ‘wel wordt in alle menselijk gebrek de blijde boodschap gebracht voor 
een arm en schuldig volk, evangelisch en schriftuurlijk!’
In zijn dupliek toonde Vergunst zich niet overtuigd door de uiteenzetting van Van 
der Stouw.16 Volgens Vergunst behoort de ‘algemene-verzoeningsgedachte’ tot de 
verschillen ‘die te diep ingrijpen’ dan dat hij er overheen kan stappen.

Tijdens diverse kerkelijke vergaderingen kwam de bestuurlijke betrokkenheid bij de 
EO van leden van de Gereformeerde Gemeenten direct of indirect aan de orde. In 
zijn vergadering van 25 februari 1969 adviseerde de classis Kampen de kerkenraad 
van Hoogeveen om ‘te vermanen tegen het zitting nemen in het bestuur van de 
Evangelische Omroep.’17 Kennelijk was dit een reactie op het bestuurslidmaatschap 
van Mateboer.
Anderhalf jaar later kwam een soortgelijke kwestie ter tafel van de classis Utrecht.18 
Twee leden van de classisgemeente van Waardenburg, Van der Spek en Van der 
Stouw, waren bestuurlijk betrokken bij de EO. Er ontstond een ‘breedvoerige bespre-
king’ tijdens de classisvergadering van 2 oktober 1970. De vergadering besloot ‘het 
zich inlaten van leden onzer gemeente met de Evangelische Omroep ten sterkste 
af te keuren.’ Daarom zou ‘in liefde’ worden aangeraden de bestuurlijke betrok-
kenheid te beëindigen. De classis besloot ook aan de redactie van De Saambinder 
te vragen ‘de werkzaamheden van de Evangelische Omroep te belichten en op de 
daaraan verbonden gevaren te wijzen.’
Een jaar later kwam de kwestie opnieuw uitvoerig aan de orde tijdens de vergadering 
van de classis.19 Aan de bespreking namen ‘zeer velen’ deel. De preses concludeerde 
dat er ‘grote verontrusting’ in de classis was, enerzijds over het gebruik van de 
televisie, anderzijds over de EO zelf. Tijdens een volgende vergadering klonk de 
zorg dat gemeenteleden ‘ontvankelijk’ worden gemaakt voor de boodschap van de 
omroep, ‘die op vele punten de toets van Gods Woord en de belijdenisgeschriften 
niet kan doorstaan.’20

Tijdens de vergadering van 6 oktober 1972 sprak de classis ‘met algemene stem-
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men’ uit dat het lidmaatschap van de EO niet censurabel is, maar dat het wel moet 
worden ontraden om lid te worden, ‘omdat het ondanks de goede bedoelingen in 
eigen kring meer dreigt af te breken dan op te bouwen.’21

In reactie op de besluiten van classis Utrecht sprak de classis Barneveld uit dat lid-
maatschap of bestuurslidmaatschap van de EO strijdig is met eerdere besluiten van 
de generale synode over televisie.22 Als leden met een blanco attestatie overkomen 
uit een zustergemeente en ze zijn lid of bestuurslid van de EO, hoeft deze attesta-
tie niet te worden aanvaard, zo oordeelde de classis. Tevens stuurde ze het punt 
door naar de particuliere synode Oost voor verdere bespreking. Tot deze synode 
behoorde ook de classis Utrecht.
Tijdens de vergadering van de particuliere synode, op 3 mei 1973, werd na een 
‘brede discussie’ een instructie voor de generale synode van 1974 geformuleerd met 
als inhoud: ‘De Particuliere Synode Oost meent, dat het lidmaatschap van bepaalde 
omroepverenigingen, onder andere de Evangelische Omroep, op grond van Gods 
Woord ten sterkste moet worden veroordeeld en vraagt zich af of dit lidmaatschap 
verenigbaar is met het lidmaatschap van de Gereformeerde Gemeenten.’23

Tijdens de bewuste generale synode wilde synodepreses A. Vergunst het punt ‘enigs-
zins losmaken van de omroeporganisaties in het algemeen en van de Evangelische 
Omroep in het bijzonder.’24 In navolging van de classis Utrecht sprak de synode uit 
dat het ‘te ver’ gaat om leden te censureren als ze lid zijn van een omroepvereniging. 
Ten opzichte van de omroepen past volgens Vergunst wel ‘een uiterste distantie.’ 
Van alle omroepverenigingen is de EO in zijn ogen ‘nog de beste.’ Hij voegde eraan 
toe dat hij het desondanks niet met de omroep eens was en in het RD zijn ‘grote 
bezwaren’ tegen de omroep had uiteengezet en daarop ‘veel instemming’ kreeg uit 
eigen kring. Hij achtte het ‘noodzakelijk de nodige afstand te houden en hiervan 
in prediking en pastoraat getuigenis te geven.’ Met deze uitspraken kwam er een 
einde aan een kerkelijk gesprek over de EO dat in totaal vier jaar had geduurd.

Ook tijdens de vergadering van classis Amsterdam van 13 september 1972 kwam 
de EO ter sprake. Op een vraag van de kerkenraad van Leiden besloot de verga-
dering de redactie van het classicale kerkblad en de redacteur van De Saambinder 
te verzoeken de gemeenten ‘ernstig te waarschuwen voor de gevaren die aan de 
Evangelische Omroep verbonden zijn, daar gezien de samenstelling van deze 
Stichting niets anders is te verwachten dan dat onschriftuurlijke beginselen onder 
ons volk worden uitgedragen.’25 Voor het classicale kerkblad schreef de predikant 
R. Boogaard (1921-2013) uit Leiden een kritisch artikel over de EO, dat werd over-
genomen in De Saambinder.26

Kennelijk bleef het meewerken aan uitzendingen van omroepen een gevoelig punt, 
want tijdens de volgende generale synode, die van 1977, kwam de kwestie weer aan 
de orde.27 Drie van de vier particuliere synodes hadden een instructie ingediend 
omtrent medewerking van met name predikanten en zendingswerkers aan radio- en 
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televisieprogramma’s. Over de EO werd niet uitdrukkelijk gesproken. Wel verzocht 
de synode aan de kerkenraden om erop toe te zien dat hun predikant ‘generlei 
medewerking’ zou verlenen aan radio- of televisieprogramma’s. Een uitzondering 
werd gemaakt voor informatieverstrekking door bijvoorbeeld burgemeesters.

In 1992 laaide de discussie rond betrokkenheid bij de omroep weer op toen de 
Apeldoornse predikant J.S. van der Net, met enkele andere predikanten, zijn mede-
werking aan het programma ‘Laat ons de rustdag wijden’ van de EO toezegde. Hij 
trok deze toezegging in, volgens het RD ‘omdat hij geconfronteerd werd met een 
‘dringend advies’ van de generale synode van zijn kerken uit 1977 ‘geen officiële 
kerkelijke medewerking’ te verlenen aan radio-uitzendingen die van tevoren in een 
programmablad vermeld staan.’28

Tijdens de vergadering van de classis Barneveld werd gesteld dat de toezegging 
van de predikant onrust had gegeven binnen het geheel van het kerkverband.29 
De wervingsactie van de EO zou daarnaast een versnelling kunnen betekenen 
van de ‘voortgaande veroppervlakkiging van ons kerkelijk leven’, omdat er ‘grote 
aantallen’ leden, en ook ambtsdragers, ‘ja, mogelijk zelfs verschillende van onze 
predikanten, zich hebben opgegeven als lid of donateur.’ Om deze reden diende 
de classis Barneveld twee punten in bij de particuliere synode Oost, met het ver-
zoek deze door te zenden naar de generale synode. Deze zou worden gevraagd om 
de besluiten uit 1977 aan te scherpen en zich ook uit te spreken of het bekleden 
van een ambt binnen de Gereformeerde Gemeenten te verenigen is met het lid 
of donateur zijn van een omroepvereniging ‘met name dat van de Evangelische 
Omroep.’ Classis Kampen formuleerde een verzoek om het advies van 1977 om te 
zetten in een ‘bindend besluit.’30

De particuliere synode bundelde de punten vanuit de twee classes en vroeg de 
generale synode het lidmaatschap van omroepverenigingen af te keuren, ‘in het 
bijzonder ook voor ambtsdragers van onze gemeenten.’31 Daarbij sprak de synode 
uit dat ‘in het bijzonder de EO doortrokken is van een remonstrantse geest.’
Tijdens de generale synode wees preses A.F. Honkoop (1921-2008) erop dat het de 
kerkenraden zijn die toezicht moeten houden op de uitvoering van synodebesluiten 
door ambtsdragers.32 Hij zei de zorgen die in de instructies doorklonken ‘volledig’ 
te delen, maar vroeg zich af ‘of een nader besluit van de Synode iets zal toevoegen 
aan de oude besluiten.’ ‘Met klem’ klonk daarop het verzoek vanuit de synode om 
aan alle kerkenraden een waarschuwing uit te doen gaan tegen de televisie ‘en het 
lidmaatschap van de EO.’ Daarop stelde de preses voor een ‘vermanende brief 
te laten uitgaan naar alle kerkenraden, om de gemeenten op te wekken tot een 
getrouwe wandel en daarbij te wijzen op de gevaren, die onze gezinnen bedreigen, 
vooral ook door de moderne media.’ In de besluitvorming werd niet meer expliciet 
over de EO gesproken. In de brief zelf, gedateerd 29 januari 1993, wordt de EO wel 
genoemd, zij het alleen in een verwijzing naar de synodevergadering.33 De eigen-
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lijke inhoud van de brief is, zoals bedoeld was, een aansporing tot een ‘getrouwe 
wandel naar Gods Woord.’

Een eventuele bijdrage aan EO-programma’s van ambtsdragers uit de Gerefor-
meerde Gemeenten bleef een uiterst gevoelig punt. In juni 2001 maakt de omroep 
via het programmablad Visie bekend dat K. Bokma, ouderling van de gemeente van 
Apeldoorn en tweede voorzitter van de kerkenraad, evenals verschillende andere 
ouderlingen, een meditatie zou gaan verzorgen in het programma ‘Laat ons de 
rustdag wijden.’34 In een interview met Visie legde Bokma een verband tussen zijn toe-
zegging en de afzijdige houding van predikanten uit zijn kerkverband ten opzichte 
van de EO. ‘Als predikanten het niet doen, moeten wij het maar doen.’ Het was voor 
hem een gewetenszaak geworden. Hij vond zijn kerkverband als geheel ‘erg naar 
binnengericht’, terwijl hij juist een ‘lichtend licht buiten de kerkmuren’ wil zijn.
In het ND bevestigde de vrouw van ouderling I.A. Kole uit Berkenwoude dat ook 
haar man een meditatie zou gaan verzorgen.35 In het artikel stelt EO-directeur 
A.G. Knevel dat de toezeggingen van de ouderlingen voortkwamen uit een ‘regulier 
overleg’ van de EO met ‘vooraanstaande mensen’ uit de Gereformeerde Gemeenten. 
Volgens hem luistert een groot aantal leden van het kerkverband op zaterdagavond 
naar de EO, zodat bijdragen van ambtsdragers uit dit kerkverband ‘al vele jaren het 
verlangen’ van de omroep was.
Nog in dezelfde maand berichtte het RD dat de kerkenraad van Apeldoorn Bokma 
‘met klem’ had verzocht af te zien van medewerking aan het EO-programma.36 In 
een brief aan de gemeenteleden gaf de kerkenraad aan dat Bokma op persoonlijke 
titel handelde en dat de kerkenraad niet achter zijn handelwijze stond. Op dezelfde 
dag, 23 juni 2001, hield Bokma zijn bewuste meditatie.37 Enkele weken later legde 
de ouderling zijn ambt neer.38 Hij ging over naar de Nederlandse Hervormde Kerk, 
om na zijn verhuizing naar Veenendaal lid te worden van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken. Een nieuwe uitzending van een ouderling uit de Gereformeerde 
Gemeenten werd door de EO uitgesteld, met als motief dat de omroep ‘geen onrust 
wil zaaien.’39

Inmiddels had het RD een korte serie artikelen geplaatst rond de vraag of de radio 
een geschikt medium is voor woordverkondiging. Dit was een van de argumenten 
voor Bokma om mee te werken aan het EO-programma. In een interview met de 
predikant J.J. van Eckeveld grijpt deze terug op de bijdragen van Vergunst in het 
RD van 1972.40 Deze bepleitte distantie ten opzichte van het omroepbestel. Volgens 
Van Eckeveld is er via de EO bovendien ‘ook zo veel te zien en te horen dat haaks 
staat op het gereformeerd belijden.’

We zagen al dat de bestuurlijke betrokkenheid van Van der Spek en Van der Stouw 
bij de EO op vragen stuitte binnen hun kerkverband. Ook Mateboer en Poortman 
hadden volgens onderzoeker R.T. van Mulligen te maken met toenemende kritiek 
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op hun actieve betrokkenheid bij de omroep. Ze stapten beiden eind jaren tachtig 
over naar de Nederlandse Hervormde Kerk.41

In een interview met het ND stelt Poortman overigens dat er binnen de kerkelijke 
gemeente van Utrecht, waar hij toe behoorde, lange tijd ‘verdraagzaamheid en 
begrip’ was voor zijn bestuurlijke activiteiten bij de EO, waarvoor hij ‘heel bewust’ 
had gekozen.42

Het begrip waarover Poortman sprak, blijkt uit de lezingen die hij hield voor 
werkers in de gezondheidszorg en voor studerenden binnen de Gereformeerde 
Gemeenten.43 Ook aan het jongerenblad Daniël en enkele andere publicaties van 
de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) werkte hij mee, hoofdzakelijk 
op het gebied van de medische ethiek. Kort voor zijn overgang naar de Nederlandse 
Hervormde Kerk, in 1987, schreef hij nog een hoofdstuk in de JBGG-uitgave Over 
leven gesproken.44

Er was wel discussie geweest rond enkele stellingen bij Poortmans proefschrift op het 
terrein van de biochemie, dat hij op 13 februari 1974 in Utrecht verdedigde. Een 
daarvan luidde: ‘Het is in strijd met het karakter van de Heidelbergse Catechismus 
om de inhoud van de vragen en antwoorden in hun opeenvolging normatief te 
stellen voor de heilsbeleving; bovendien doet het onrecht aan het souvereine werk 
van de Heilige Geest.’45 In De Saambinder prees de predikant A. Vergunst de jonge 
doctor als een ‘trouw lid’ van de gemeente van Utrecht, die zich ‘reeds jaren ijverig 
inzet’ voor de jeugd.46 Hij vraagt zich wel af of Poortman bedoelt dat de orde van 
de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid ook een ‘zekere volgorde zou 
betekenen.’ Zo niet, dan vindt hij de stelling ‘aanvechtbaar.’47

Was Vergunst mild kritisch over Poortmans stelling over de Catechismus, in de 
regionale kerkbode van de classis Amsterdam schreef de predikant M.J. van Gelder 
dat hij er zich ‘volstrekt niet’ mee kon verenigen. Poortman kreeg gelegenheid om 
zich in de kerkbode nader te verklaren, welke reactie weer in De Saambinder werd 
opgenomen.48 Kennelijk wilde men zuinig zijn op de jonge doctor.
Het ‘breekpunt’ kwam toen Poortman in oktober 1986 de middagbijeenkomst van 
de EO-Jongerendag opende.49 Voor de kerkenraad van Amersfoort, waarheen hij 
inmiddels verhuisd was, was de inhoud daarvan ‘onacceptabel’, aldus Poortman.50 
Naast deze directe aanleiding was er ook een innerlijke ontwikkeling bij Poortman, 
zo verklaarde hij. Hij kon ‘niet meer geestelijk aarden’ in zijn kerkverband.

6.2.2. Waarschuwingen in kerkelijke uitgaven
In De Saambinder klonken met een zekere regelmaat waarschuwingen tegen de 
evangelische beweging in het algemeen en de EO in het bijzonder. We zagen al 
dat de redactie van het weekblad een artikel van de predikant R. Boogaard over 
de EO plaatste.
In 1983 schreef de predikant C. Harinck dat vanuit de kring van de omroep ‘dik-
wijls een godsdienst komt, die levensgevaarlijk en zielsbedriegend is.’51 Naar zijn 
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overtuiging waait ‘een geest door vele kerken en groepen, die niet alleen de onze 
niet is, maar die de geest van de Schrift en de Reformatie niet is.’ Harinck wil niet 
zeggen dat er nooit iets goeds door de EO wordt gedaan, ‘maar hun presentatie 
van de bekering van een zondaar is bedrieglijk en misleidend.’
Via de rubriek ‘Commentaar’ vroeg de predikant ook aandacht voor het fenomeen 
van de koffiebar, dat in de jaren tachtig populair was. Volgens de predikant beheerst 
de vrije wil van de mens ‘de hele aanpak van deze groepen.’52 Harinck ziet wel vele 
variaties in de aanpak, maar zij hebben alle ‘eenzelfde machinaal element, zoals 
het herhalen van een gebed, het tekenen van een kaart, het nemen van een beslis-
sing enz. Door het verrichten van deze handeling, komt men in het bezit van de 
wedergeboorte en de zaligheid.’
Volgens de auteur handelde Jezus anders met zondaren. ‘Hij had geen kant en klaar 
recept voor iedereen, maar handelde met ieder op een zeer persoonlijke basis.’ 
Bovendien, ‘van een wedergeboorte, die het gevolg is van menselijke beslissingen, 
spreekt Jezus niet.’
In een commentaar uit 1987 merkt Harinck op dat het remonstrantisme ‘niet dood 
is. Het is helaas springlevend.’ Hij wijst op evangelisatiemateriaal uit de hoek van 
de evangelische beweging. ‘Het kenmerk van de boodschap is dat alles afhankelijk 
wordt gemaakt van de beslissing van de mens.’53

Het scherpst was de kritiek op de EO-Jongerendag, zowel in De Saambinder, als 
in Daniël. Het ‘showgebeuren’ van de EO-Jongerendag stond jeugdwerkadviseur 
J.H. Mauritz tegen.54 Maar ‘het meest’ greep het hem aan ‘dat er zo weinig merkbaar 
is van de heiligheid van God en van de verlorenheid van een mens buiten God.’ 
Naar aanleiding van de EO-Jongerendag van 1985 schreef de predikant C. Harinck 
dat hij jaarlijks de bundeling van toespraken kocht die de EO uitgaf.55 Het viel hem 
op dat ‘de algemene tendens is om bijbelse begrippen te vervangen door allerlei 
andere termen.’ In plaats van geloof en bekering klinken uitdrukkingen als ‘het 
hart openen voor Christus’, ‘beslissen voor Jezus’, ‘ja-zeggen tegen God.’ Naar zijn 
overtuiging worden de ‘waarheden van de Schrift, vastgelegd in de diep geladen 
gereformeerde belijdenis op zodanige wijze verwoord dat het gereformeerd belij-
den aangetast wordt.’
Wat zoeken jongeren op zo’n dag? Volgens Harinck ‘iets voor het gevoelsleven.’ Naar 
zijn overtuiging maakt de geloofsbeleving zo plaats voor ‘oppervlakkige beroering 
van het gemoed en worden velen voor de eeuwigheid bedrogen.’ Tegelijkertijd 
vraagt hij zich af waarom jongeren zo massaal naar de EO-Jongerendag trekken. 
‘Weten wij de jeugd niet meer te bereiken? Hebben wij geen werfkracht meer?’ zo 
vraagt hij zich af.
Vooral in de toerusting voor jongeren klonken regelmatig waarschuwingen tegen de 
evangelische beweging. Het was de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) 
die het thema bewust op de agenda zette. Ze deed dat ook relatief vroeg vergeleken 
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met de aandacht die het thema binnen het geheel van het kerkverband kreeg. In 
1983 publiceerde de JBGG een werkschets voor jeugdverenigingen onder de titel 
‘De evangelicals.’56 Namens de redactie merkte jeugdwerkadviseur E. van Hell op 
dat evangelicals een ‘grote aantrekkingskracht op jongeren’ hebben. Dat verklaart 
de uitgave van de schets.57

Voor een inhoudelijke beoordeling van de evangelische beweging neemt de schets 
zijn uitgangspunt in de Verbintenis van Lausanne uit 1974. Een aantal zaken wordt 
daarin onder kritiek gesteld, zoals het ontbreken van paragrafen over de doop, 
de ambten en de uitverkiezing.58 Evangelicals doen er weinig aan om de indruk te 
vermijden dat een mens in staat is te kiezen voor Jezus, zo is te lezen in de schets.59 
De onwil en het onvermogen om deze keuze te maken wordt ‘veelal ontkend.’ Van 
de strijd met de oude mens is ‘weinig of niets’ te merken, evenmin van een ‘voort-
gaande ontdekking van de boosheid van het eigen hart.’60

De kritiek in de schets klinkt ook door in het jongerenblad Daniël en andere publi-
caties van de jeugdbond. Volgens Mauritz is het ‘verraderlijke’ van de koffiebars 
dat je ‘zo gauw meegesleept wordt door de sfeer en jezelf gaat toetsen aan de 
geloofsvisie van de mensen om je heen.’61 Volgens godsdienstdocent D.J. Vogelaar 
is het remonstrantisme in de evangelische beweging ‘nog springlevend.’62 Daarom 
ziet hij de aantrekkingskracht van de evangelische beweging op jongeren van zijn 
kerkverband als een ‘gevaar dat niet onderschat moet worden.’
In 1989 gaf de JBGG een boekje uit over de kerk, waarin de predikant P. van 
Ruitenburg een hoofdstuk schreef over ‘De kerk en de evangelische beweging.’63 
Volgens Van Ruitenburg is de evangelische beweging niet zozeer anti-kerkelijk, 
noch onkerkelijk, maar eerder a-kerkelijk of parakerkelijk, dat wil zeggen ze staat 
naast de kerk.64 Kerkelijke vergaderingen hebben weinig gezag, ambten worden 
ondergewaardeerd, er ligt meer accent op de vriendschap en de gemeenschap. 
Met het verwerpen van de belijdenisgeschriften stelt de beweging ‘in feite ook de 
kerkgeschiedenis terzijde.’ Wie dat doet, is volgens Van Ruitenburg als een ‘man 
die een landkaart (de Bijbel) voor zich heeft en dan raadgevingen van een ervaren 
gids over de af te leggen weg (de belijdenissen) afwimpelt’, omdat de landkaart zelf 
goed genoeg is. Hij vindt het dan ook geen wonder dat de evangelische beweging 
een ‘mengelmoes aan dogmatische gedachten’ herbergt, zoals de vrije wil en de 
algemene verzoening. Ook is er nauwelijks oog voor de mogelijkheid van het schijn-
geloof. Van Ruitenburg vindt dat verklaarbaar vanuit de nadruk op vriendschap. 
Daarin stel je het ‘geloofsleven van een broeder of zuster’ niet onder kritiek. Het 
accent op de gemeenschap blijkt zo ‘meeslepend te zijn, dat velen worden meege-
zogen in een schijngeloof.’
In de evangelische beweging krijgt de zelfontplooiing ruime aandacht, zo leerde Van 
Ruitenburg van sociologen. De ‘geborgenheid van de groep’ en de ‘ongedwongen 
levenshouding’ hebben beide hun aantrekkingskracht.65 Kleine groepen, bijbelkrin-
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gen en gespreksgroepen waarin iedereen zijn zegje kan doen, zijn belangrijk in de 
evangelische beweging. Bij de sterke drang om te evangeliseren stelt de auteur de 
vraag of het ‘werkelijk de liefde van Christus is die dringt, of is het eigenliefde en 
drang naar zelfontplooiing?’ Ook de grote aandacht voor de gaven van de Geest 
‘lijkt geboren te zijn uit de behoefte om iets te betekenen.’
Het jaar daarvoor hield Van Ruitenburg al een lezing over de evangelische beweging 
voor studerenden van de Gereformeerde Gemeenten.66 Dit leidde weer tot een inter-
view in Terdege.67 Daarin wijst de predikant erop dat in evangelische groepen vaak 
wordt aangenomen ‘dat de mensen van de gemeente zelf allemaal christen zijn. Het 
ambt aller gelovigen wordt heel sterk benadrukt.’ In reformatorische kerken leeft 
het besef dat we wedergeboren moeten worden. ‘Daardoor bestaat een in zekere 
zin gezonde rem op de al te enthousiaste uitoefening van het ambt aller gelovigen.’

6.2.3. Evaluatie
Binnen de Gereformeerde Gemeenten is een meer systematische bezinning op de 
evangelische beweging relatief laat op gang gekomen. Blijkbaar waren er langere 
tijd weinig raakvlakken tussen het kerkverband en de opkomende evangelische 
beweging. Dit zal te maken hebben met het accent in de Gereformeerde Gemeenten 
op de schriftuurlijk-bevindelijke prediking, waardoor een meer evangelische bood-
schap steeds krachtig werd afgewezen. Zij die zo’n boodschap begeerden, vonden 
binnen het eigen kerkverband weinig weerklank, waardoor een overstap naar andere 
kerken meer voor de hand lag. We zagen dit ook bij verschillende leden die actief 
betrokken waren bij de EO.
In de jaren zeventig en tachtig staat het kerkverband als geheel min of meer op 
scherp richting de EO. Bestuurlijke betrokkenheid of het verlenen van medewer-
king door ambtsdragers ligt uiterst gevoelig. Incidenten krijgen onmiddellijk en 
ruimschoots aandacht. Dan lijkt het wel of het hele kerkverband meekijkt. Onder-
tussen geven zowel kerkelijke vergaderingen als de EO zelf het signaal af dat heel 
wat kerkleden programma’s van de omroep beluisteren of bekijken. Deze weten-
schap kan de heftige reacties verklaren als ambtsdragers hun medewerking aan de 
omroep toezeggen. De meest brede kerkelijke vergadering, de generale synode, 
koos evenwel niet voor kerkelijke maatregelen tegen lidmaatschap of bestuurlijke 
betrokkenheid bij de EO.
Bij dit alles klonken juist inhoudelijke argumenten. Vooral op het punt van het 
komen tot het heil klinken altijd bezwaren tegen de evangelische beweging in het 
algemeen en de EO in het bijzonder. Uitdrukkingen als een remonstrantse geest 
en algemene verzoening laten zien dat de evangelische beweging op die punten 
wordt gezien als een tegenpool tegenover de reformatorische leer.
Opvallend is verder dat een relatief groot deel van de bezinning zich richt op jonge 
mensen. Dit lijkt erop te duiden dat onder hen in elk geval vragen leven over de 
evangelische beweging en dat zij er vatbaar voor zijn. Ook dit kan te maken hebben 
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met de EO-Jongerendag, die een appel doet op jonge mensen.
In dit licht is het wel opmerkelijk dat er richting studerenden weinig opinievorming 
over de evangelische beweging is. In 1976 verscheen voor het eerst het boekje 
Studie Informatiepost, uitgegeven door het deputaatschap voor studerenden van de 
Gereformeerde Gemeenten. In 1985 verscheen een tweede druk. In beide uitgaven 
krijgt de evangelische beweging geen aandacht. Dat gebeurt pas vanaf de editie van 
1997, die verscheen onder de titel Student en kerk.68

Al met al lijkt er van invloed van de evangelische beweging op het kerkverband 
als geheel geen sprake te zijn. Op kerkelijke vergaderingen sluiten de gelederen 
zich in een gemeenschappelijke afkeer van de evangelische beweging. Dit neemt 
niet weg dat opiniemakers deze invloed wel zien bij individuele kerkleden. In zijn 
slotwoord van de vergadering van de particuliere synode Noord-West van april 
1988 sprak preses A. Moerkerken uit dat er in de gemeenten uitingen zijn van een 
‘modieuze godsdienstigheid, zoals deze door de Evangelische Omroep en in het 
algemeen door de evangelische beweging wordt aangewakkerd.’69 Duidelijk is dat 
deze invloed als zeer negatief wordt gezien.

6.3. Opinievorming in de jaren negentig
In de jaren negentig van de twintigste eeuw bleven opiniemakers binnen de Gere-
formeerde Gemeenten de evangelische beweging kritisch volgen. Verschillenden 
van hen richtten zich in het bijzonder op de jongeren in het kerkverband, anderen 
meer op het geheel van de gemeenten. Daarnaast zien we een meer systematische 
beschrijving van de evangelische beweging. In deze paragraaf volgen we de opinie-
vorming in de jaren negentig.

6.3.1. Toerusting voor jongeren
In een lezing voor jongeren stelt de predikant C. Sonnevelt dat een ‘valse godsdienst’ 
de kerk kan ‘binnensluipen onder de dekmantel van het Christendom.’70 Hij denkt 
daarbij aan het ‘remonstrantisme dat onder andere in de evangelische beweging de 
kop weer opsteekt en dat ook onze kerkdeuren niet voorbijgaat.’ Kenmerk hiervan 
is volgens hem de oproep om ‘in Jezus te geloven en Hem maar aan te nemen. 
Men loochent de doodsstaat van de mens en men springt over het stuk der ellende 
heen.’ Daaraan verbonden is zijn oproep om op de hoede te zijn voor ‘deze valse 
profetie, dit zelfbedrog.’
In Daniël spreekt de predikant J.J. van Eckeveld over een ‘evangelisch activisme’ dat 
hij ‘levensgevaarlijk’ noemt.71 Hij bedoelt hiermee de boodschap dat God wacht 
op de eerste stap van de mens. Volgens de predikant staat dit ‘haaks op de leer van 
de Schrift en de Reformatie.’ Ook vindt hij het een ‘troosteloze leer, het schrijft de 
mens iets toe, wat bij die mens niet meer te vinden is. En wat nog erger is, het berooft 
Christus van de eer, dat Hij volkomen Zaligmaker is.’ Hij heeft de gedachte dat dit 
activisme in de eigen kerken ‘al meer doordringt.’ Hij ziet een ‘sterke beïnvloeding’ 
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vanuit de evangelische kringen, mede door de moderne media.
Voor een uitgave gericht op studerenden schreef jeugdbond-directeur J.H. Mauritz 
een artikel over de evangelische beweging.72 Hij ziet er ‘velen binnen de gere-
formeerde gezindte die het evangelische gedachtegoed zien als een waardevolle 
aanvulling op een tekort in de kerkelijke gemeenschap waartoe men behoort.’73 
Men noemt dan zaken als het beslissingskarakter van het geloof, de blijdschap en 
zekerheid van het geloof, de opdracht tot evangelisatie, persoonlijke bijbelstudie, 
stille tijd, kringgebed en persoonlijk getuigen. Ook wordt voor openheid gepleit 
voor de bijzondere gaven van de Geest en de volwassendoop.
Mauritz vindt het ‘terecht’ als bezorgde stemmen klinken over het ‘appel, dat van-
uit de evangelische beweging op jongeren wordt gedaan.’74 ‘Heel wat jongeren in 
onze gezindte zijn gevoelig voor de sfeer en bekommeren zich minder om de leer.’ 
Mauritz betreurt ook de keuzes die in evangelische kringen worden gemaakt met 
betrekking tot de zondagsviering en de christelijke levensstijl.

6.3.2. Toerusting voor gemeenten
Tijdens kerkelijke vergaderingen klonken voortdurend waarschuwingen tegen de 
evangelische beweging, die als een bedreiging van het kerkelijk leven werd gezien. 
In zijn slotwoord van de vergadering van de particuliere synode Oost van mei 1996 
zei preses A.F. Honkoop dat ‘ernstige gevaren’ het kerkelijk leven bedreigen.75 ‘Een 
‘evangelisch’ christendom komt op, zich o.a. uitende in een toenemend aantal 
avondmaalgangers’, zo legde de predikant uit.
Tijdens de opening van de vergadering van de classis Dordrecht in januari 1999 
stelde de predikant M. Golverdingen de vraag wat er van de kerk zal worden. ‘Er 
zijn veel gevaren. Er is oppervlakkig geloof. Er is geloof naar evangelische trant.’76

Opiniemakers hielden ook afstand tot de evangelische beweging. Naar aanleiding 
van een grote ledenwerfactie van de EO uitte de predikant A. Moerkerken in De 
Saambinder ‘ernstige bezwaren’ tegen de omroep.77 Naar zijn gedachte spitsen de 
bezwaren van de evangelische richting zich toe op de inhoud van de Dordtse Leer-
regels. ‘Het gaat hier om heel wezenlijke vragen. Zoals: voor wie stierf Christus? 
Voor Zijn volk of voor alle mensen? Wat geloven wij van de dubbele predestinatie? 
Zijn wij dood in zonden en misdaden, of is onze wil geheel of gedeeltelijk vrij om 
voor Jezus te kunnen kiezen?’ Voor Moerkerken zijn dit geen ‘detailpunten’ of 
‘dogmatische stokpaardjes, die theologen naar hartelust kunnen berijden.’
Het sprak de predikant G.J. van Aalst, docent aan de Theologische School van de 
Gereformeerde Gemeenten, aan dat evangelischen ‘iets radicaals’ hebben in hun 
gehoorzaamheid aan de Schrift.78 Tegelijkertijd gaan ze volgens hem ‘eigenwillig 
en eigenzinnig’ met de Bijbel om. ‘Schokkend’ vindt hij het dat een onderzoek van 
het RD uitwees dat veertig procent van de lezers van de krant het gunstig vindt dat 
de reformatorische jeugd meer belangstellig krijgt voor de evangelische beweging. 
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‘Het verraadt een stuk oppervlakkigheid en gebrek aan onderscheiding.’
De sympathie voor de evangelische beweging verklaart Van Aalst vanuit de evan-
gelische overtuiging wat de mens allemaal kan, wil en doet. Dit sluit volgens hem 
aan bij de moderne trend van individualisering. De vrijheid van de evangelische 
beweging past volgens hem beter bij de tegenwoordige zucht naar ruimte dan de 
gebondenheid aan Gods Woord en de belijdenisgeschriften, zoals die in de gerefor-
meerde gezindte er behoort te zijn. Als derde reden voor de positieve benadering 
van de evangelischen noemt de predikant het gebrek aan historische kennis in de 
gereformeerde gezindte. De predikant C. Harinck noemt het in De Saambinder een 
‘verblijdende ontwikkeling’ dat evangelicalen meer eenheid zoeken rondom een 
gemeenschappelijke belijdenis.79 Het wijst er volgens hem op dat er een stroming is 
die teruggrijpt op de kernthema’s van de Reformatie en dat ook nodig vindt in een 
tijd van verval. Harinck tekent er wel bij aan dat het een ‘kleine groep is, die deze 
richting op wil.’ Tegelijkertijd mist hij een kernthema uit de Reformatie, namelijk 
‘de plaats, de werking en het aandeel van de wil in de bekering van de zondaar.’

6.3.3. G. Roos
Meer systematische aandacht kreeg de evangelische beweging in artikelen van de 
journalist G. Roos van het RD, tevens ouderling in de Gereformeerde Gemeenten. 
Volgens hem maken vrije groepen en de evangelische beweging gebruik van wat er 
aan de kerk mankeert. ‘Het is een kwestie van vraag en aanbod.’80 Een reden dat 
jongeren hun heil zoeken in evangelische bijeenkomsten kan volgens Roos zijn dat 
ze allerlei kerkelijke twisten ‘meer dan zat zijn.’81 Daardoor kunnen ze ‘verzanden 
in een soort onverschilligheid ten aanzien van de kerk en haar organen.’
In een serie artikelen in De Saambinder gaf Roos in de eerste maanden van 1997 een 
beschrijving van de geschiedenis en de kenmerken van de evangelische beweging, 
gevolgd door een kritische evaluatie in relatie tot de reformatorische belijdenis.82 
‘Sommige essentiële zaken’ uit de geloofsleer komen in de evangelische beweging 
‘in het geheel niet’ ter sprake, stelt Roos. Als voorbeeld noemt hij de uitverkiezing. 
‘Begrijpelijk, want dat geloofsstuk wordt daar of weersproken, of men heeft er weinig 
duidelijkheid over.’ Door te spreken over de uitverkiezing komt naar zijn overtuiging 
beter uit dat zalig worden ‘niet afhangt van menselijke ijver en inspanning, maar 
dat God Zelf het initiatief tot verlossing nam.’
Aan de andere kant roepen ‘diverse formuleringen’ over de geloofsleer vragen op.83 
De nadruk op persoonlijke bekering en geloof in de Verbintenis van Lausanne vindt 
Roos ‘terecht.’ Toch vindt hij ook dat de verklaring de ‘indruk wekt dat de mens 
zelf kan besluiten Jezus al of niet toe te laten in zijn leven. Men zal ontkennen dat 
hiermee de vrije wil een kans krijgt. In de praktijk functioneert de terminologie 
evenwel vaak zo.’
Roos ziet in de evangelische beweging ‘eigen accenten’ omtrent de levensheiliging, 
bijvoorbeeld in het afwijzen van het gebruik van alcohol en roken.84 ‘Wij kunnen 
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er als gereformeerden vaak een voorbeeld aan nemen.’ Daarbuiten valt volgens 
Roos ‘niet zoveel waar te nemen van levensheiliging. Althans niet in de zin van de 
inwendige strijd tussen de oude en de nieuwe mens.’

6.3.4. Evaluatie
In hoofdlijnen is de opinievorming over de evangelische beweging binnen de 
Gereformeerde Gemeenten in de jaren negentig hetzelfde als die in de jaren 
tachtig. Systematische bezinning op de evangelische beweging is er nog weinig. Dit 
betekent niet dat opiniemakers de beweging over het hoofd zien. Dat kunnen ze 
ook niet, omdat ze binnen het eigen kerkverband uitingen van een evangelische 
geloofsbeleving aantreffen.
Opvallend is dat het vaak gezaghebbende opiniemakers zijn die zich geroepen voelen 
leiding te geven aan het kerkvolk en die daarom waarschuwen tegen evangelische 
invloeden. Dit zien we bij de predikanten Van Aalst, Van Eckeveld, Golverdingen, 
Honkoop en Moerkerken, alsmede ouderling Roos, die allen verschillende malen 
zitting hadden of nog zouden hebben in het moderamen van de generale synode 
van het kerkverband. Van Aalst en Moerkerken waren verbonden aan de Theolo-
gische School van het kerkverband, Van Eckeveld en Honkoop maakten deel uit 
van het curatorium van de opleiding.
Kern van de kritiek is doorgaans de geloofsbeleving zoals deze vanuit de evangelische 
beweging naar voren komt. Er bestaat grote beduchtheid voor wat genoemd wordt 
de remonstrantse inslag van evangelischen, waar het accent ligt op de keuze die de 
mens moet maken. Men ziet hier gevaar voor zelfbedrog en voelt zich geroepen 
hiertegen te waarschuwen.

6.4. Opinievorming in de eenentwintigste eeuw
De nieuwe eeuw gaf binnen de Gereformeerde Gemeenten een meer systematische 
bezinning op de evangelische beweging. Verschillende godsdienstdocenten aan het 
middelbaar reformatorisch onderwijs verdiepten zich in de evangelische beweging 
en publiceerden erover. Ook predikanten schreven over de evangelische beweging. 
Hun opinievorming volgen we in deze paragraaf.

6.4.1. Bijdragen van godsdienstdocenten
Volgens godsdienstdocent B.S. van Groningen moeten we de kracht van het evan-
gelische denken binnen reformatorische kringen ‘niet onderschatten.’85 Een groei-
ende groep is de reformatorische overtuiging dat de mens volkomen en alleen van 
genade afhankelijk is, volgens hem ‘een beetje zat.’ De ouderling uit de gemeente 
van Hendrik-Ido-Ambacht wil dat niet eens ‘bewuste vijandschap’ noemen. Het is 
in zijn ogen meer dat ‘vooral jongeren zelf ook iets willen aandragen tot de zalig-
heid.’ Naar zijn gedachte is de invloed van de evangelische beweging ‘niet zo groot’, 
wanneer ‘in de prediking het bijbelse evenwicht tussen Gods verkiezing en de 
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menselijke verantwoordelijkheid wordt gehandhaafd.’ Het ‘afgeven op het juichend 
christendom van onze dagen, zonder zelf iets uit te stralen van de blijdschap van 
het geloof’ werkt volgens hem dan ook averechts. Het drijft naar zijn overtuiging 
jongeren juist naar de evangelische beweging toe.
Van Groningen is ervan overtuigd dat de nadruk op de persoonlijke geloofsbeslissing 
in evangelische kring het zicht op het verbond der genade ‘verduistert.’86 Verder 
valt het hem op dat er steeds sprake is van een ‘móéten geloven, een móéten aan-
nemen.’ Hiervan gaat een dreiging uit, vindt hij, namelijk dat de ervaring heerst 
over de Schrift. ‘De kern van het geloof is niet de overtuiging dat ik Gods kind ben, 
maar de overtuiging dat Jezus de Zoon van God is.’
De docent aan het reformatorisch middelbaar onderwijs constateert dat in evange-
lische kringen ook ‘veel waarde wordt gehecht aan het feit dat mensen van elkaar 
geloven dat zij kinderen Gods zijn.’87 Hij mist hierin de oproep tot bekering die 
hoort bij de ‘rechte woordverkondiging.’ Er ‘zonder meer’ van uitgaan dat ieder 
een levend lidmaat van de gemeente is, strookt ook niet met de bijbelse gegevens.
Opvallend vindt Van Groningen dat evangelische christenen wel willen leven voor 
God, maar moeite hebben met de concrete geboden.88 ‘Enige vorm van triomfan-
telijkheid’ treft hij verder aan in het ‘werkheilig perfectionisme’ in evangelische 
kringen. Dit oefent aantrekkingskracht uit op gereformeerden, zo merkt de docent, 
maar leidt naar zijn overtuiging tot ‘pure hoogmoed’ – wanneer we denken heilig 
te zijn – of ‘neerslachtigheid’ – wanneer we juist het tegendeel bespeuren.
Experimenten om met vormen van toneel de bijbelse boodschap uit te beelden, 
noemt Van Groningen niet zozeer een evangelische ontwikkeling. ‘Men wil op 
een wereldse wijze christen zijn. Daar moet je niet het stempel evangelisch, maar 
geseculariseerd op zetten.’89

Godsdienstdocent J. van Mourik, ouderling in de gemeente van Kapelle-Biezelinge, 
signaleerde een ‘overweldigende druk’ en de ‘enorme invloed’ van de evangelische 
beweging.90 We worden, zo schrijft hij, geconfronteerd met een ‘grote hoeveelheid 
literatuur die vanuit Engeland en Amerika de Nederlandse markt overstroomt’, 
maar ook met de ‘geheel eigen muziek- en filmcultuur die deze beweging met zich 
meebrengt.’
Van Mourik vindt het ‘begrijpelijk’ dat velen zich aangesproken voelen door de 
‘eigentijdse verwoording van de christelijke leer en de hedendaagse vormgeving 
van het christelijke leven en de geloofsbeleving door de evangelische beweging.’91 
Tegelijkertijd vraagt hij zich af of de evangelische levensovertuiging zich niet ‘te 
gemakkelijk aanpast bij de bewegingen in de (post)moderne samenleving’, waar-
door ze ‘stuurloos’ wordt.
Specifiek op jongeren gericht is de uitgave Reformatorisch en evangelisch van gods-
dienstdocent L. Snoek.92 De overeenkomst tussen reformatorische en evangelische 
christenen zit voor hem in hetzelfde ‘fundament van hun overtuiging.’93 Echter, die 
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overeenkomst valt niet op, omdat een fundament onder de grond zit. Tegelijkertijd 
wijst hij erop dat ‘de manier waarop gebouwd wordt op dat fundament, heel anders 
is.’94 Tegenover de ‘drie stevige pilaren’ van de reformatorische kerk, de canon, de 
belijdenis en de ambten, staat de ‘bewuste keus’ van evangelischen om alleen de 
ene pilaar van de Bijbel te aanvaarden. Wie denkt dat de kerk zonder belijdenissen 
kan, vertrouwt echter ‘teveel’ op eigen kracht, aldus Snoek.
Volgens Snoek zijn verschillende ‘eenzijdigheden en dwalingen’ in de evangelische 
beweging terug te brengen tot één punt, namelijk het ‘optimistisch denken over de 
(gelovige) mens.’95 Dit uit zich in de vrije wil en in het beperken van de zonde tot 
de daad, waardoor de zondige en misvormde menselijke natuur wordt vergeten. 
Ook de visie op de levensheiliging waarin ‘je steeds heiliger kunt worden’ is voor 
Snoek te positief gedacht. Het verwerpen van de kinderdoop zet Snoek eveneens 
in dit kader.96 Wie de kinderdoop verwerpt, ‘kan blijkbaar niet accepteren dat God 
onafhankelijk Zijn Woord en beloften geeft. Zo iemand heeft zichzelf dus eigenlijk 
te hoog staan.’
Het valt Snoek op dat reformatorischen nogal eens jaloers zijn op de evangelische 
zekerheid en vrijmoedigheid. De docent vindt dat ‘niemand zich moet verkijken’ 
op deze houding van veel evangelischen.97 Hij vraagt zich af of evangelischen inder-
daad meer zekerheid hebben. ‘Of is het, hoe luider het gezang en hoe harder het 
gedans, des te sterker de twijfels die bestreden en overstemd moeten worden.’ Dat 
een ‘lossere manier van geloven’ en een ‘ruimere levensstijl’ aantrekt, kan hij plaat-
sen.98 ‘Wij zijn net zo goed kinderen van onze tijd als iedere andere Nederlander.’ 
Daartegenover merkt hij op dat ‘die combinatie bij God onmogelijk is: gelovig zijn 
en toch je eigen gang kunnen gaan.’
Snoek liet al eerder, in 2005, van zich horen over de evangelische beweging in een 
opiniebijdrage in het RD.99 Daarin laat hij een oproep horen: ‘Laten we onze jonge-
ren wapenen tegen de invloed hiervan op het geloof en het geloofsleven en ze de 
schat van de gereformeerde traditie laten zien.’ In hetzelfde jaar bezocht Snoek de 
EO-Jongerendag. Volgens hem is de muzikale omlijsting erop gericht om ‘mensen 
klaar te stomen voor een emotionele geloofskick.’100 Hij vindt het ‘psychologisch 
gezien merkwaardig en pastoraal onverantwoord’ als jongeren ‘na twee uur opge-
zweept te zijn door keiharde muziek tot een geloofskeus moeten komen.’

6.4.2. Bijdragen van predikanten
Onder predikanten binnen de Gereformeerde Gemeenten groeide de ongerustheid 
over evangelische invloeden in het kerkverband. Dit leidde ertoe dat ze op allerlei 
wijzen een waarschuwing daartegen lieten horen.

In een interview met Daniël noemt de predikant W. Visscher de evangelische bewe-
ging als een van de gevaren voor de kerk.101 Volgens hem heeft deze beweging door 
middel van de EO ‘vooral ook onder jonge mensen, veel invloed.’ Het valt hem op 
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dat mensen binnen de evangelische beweging de ‘scherpe kantjes van de Bijbel’ 
afhalen. Er wordt dan niet meer gesproken over de eeuwige straf, de predestinatie 
en de doodsstaat van de mens.
Rector A. Moerkerken van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeen-
ten vindt dat ‘we zo nuchter moeten zijn te erkennen’ dat de evangelische beweging 
staat voor een ‘geheel ander type ‘geloofsbeleving’.’102 Volgens hem is er sprake van 
een ‘fundamenteel verschil van inzicht’ omtrent de vraag hoe God een mens bekeert.
Volgens de predikant M. Golverdingen is geen sprake meer van een ‘echte chris-
telijke identiteit’ wanneer aan de mens een vermogen wordt toegeschreven om in 
eigen kracht tot geloof te komen.103 Dat doet tekort aan de ‘volstrektheid van de 
zonde en de volstrektheid van de genade.’
De evangelicalisering van de kerken is volgens de predikant A. Schreuder een trend 
die zich in het kerkelijk leven zal doorzetten.104 Maar het zet zowel de kerkdienst 
als de bijbelse boodschap ‘onder grote druk.’ ‘Schuldbesef en diepe verwondering 
over Gods vergevende liefde verdwijnen en ervoor in de plaats komt een al te van-
zelfsprekend gevoel van gered te worden.’ Naar zijn overtuiging is hier sprake van 
een ‘breuk met een traditie van eeuwen.’
De oorzaak dat de evangelische beweging velen in orthodoxe kerken aanspreekt, 
ziet Schreuder in de ‘vrolijke en open manier’ waarop zij geloof beleeft. De evan-
gelische beweging legt het accent op het persoonlijke en het gevoel, spreekt over 
veel dingen ‘in woorden die wij herkennen’ en legt de nadruk op het ‘het samen 
het geloof beleven.’ Er is sprake van een ‘innig, persoonlijk geloof (je relatie met 
God)’ waarbij dit niet betekent dat je een andere levensstijl dan de wereld hebt.
Het accent op het persoonlijk geloof, vindt Schreuder op zichzelf positief bij evange-
lischen. De ‘heldere, radicale, bijbelse toon’ in het spreken over de redding van de 
mens doet hem ‘weldadig’ aan ten opzichte van de ‘vaagheid van veel hedendaagse 
religiositeit.’ Als kritiek heeft hij dat de verhouding van Gods werk en de daad van 
de mens ‘helemaal doorslaat naar de kant van de mens.’ Zo is het geloof tot een 
werk geworden en het evangelie tot een ‘nieuwe wet.’ Naar zijn overtuiging ‘ontkent 
men ten diepste het toepassende werk van de Heilige Geest Die het geloof werkt 
in de harten van mensen.’
De predikant B.J. van Boven ziet onkunde als een oorzaak dat ‘evangelische gedach-
ten binnenkomen, zonder op veel weerstand te stuiten.’105 Het evenwicht uit de 
psalmen mist de predikant in evangelische liederen, ook als ze teruggaan op psal-
men. ‘Systematisch wordt er een halve waarheid voorgehouden.’ In deze liederen 
mist hij bijvoorbeeld een ‘worstelend zondaar, die geoefend wordt in de strijd.’
‘Er dringen onmerkbaar onder ons meer evangelische invloeden binnen dan we 
denken’, aldus de predikant G.J. van Aalst. Daarom noemt hij in De Saambinder ‘ter 
opscherping’ vier aspecten van evangelisch denken.106 Hij ziet in het evangelische 
denken een onderwaardering van het Oude Testament ten opzichte van het Nieuwe. 
Dit heeft volgens hem tot gevolg dat men ‘niet weet van de diepten van onze ver-
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lorenheid zoals de profeten en psalmen dat verwoorden.’ Ook is de verhouding 
tussen wet en Evangelie ‘geheel zoek.’ Volgens hem blijft er dan ‘een verbleekte 
Jezus en een verbleekt geloof over, waar de ernst van de zonde en de scherpte van 
de verzoening (totaal) in gemist worden.’
Hiermee in verband staat volgens Van Aalst dat men ook het zicht op Gods verbond 
kwijtraakt. ‘Met als gevolg het afwijzen van het dopen van kinderen. Vaak heel fana-
tiek.’ Bij evangelischen ziet hij het ‘individu en zijn beleving, gevoelen en keuze’ 
vooropgaan.
Als derde noemt de predikant de remonstrantse trek in het evangelische denken. 
‘Alles zit vast op de geloofskeus van de mens, ook al wordt gezegd dat dit een gave 
van de Geest is.’
Het laatste punt is het verlegde accent van de rechtvaardiging naar een meer prak-
tisch ingevulde levensheiliging. ‘Het staan van de christen in het leven van elke dag 
moet alle nadruk krijgen.’

6.4.3. J.M.D. de Heer
Op 13 december 2007 ging in De Saambinder een serie artikelen van start over de 
evangelische beweging. De reeks liep door tot 5 maart 2009 en telde uiteindelijk 
25 afleveringen.107 Nadien werd de serie bewerkt tot een boek, dat verscheen onder 
de titel De evangelische beweging.108 Auteur is de predikant J.M.D. de Heer, die tevens 
auteur van deze studie is. Dat betekent dat ik behoor tot de groep mensen die bij heb-
ben gedragen aan de opinievorming binnen de Gereformeerde Gemeenten over de 
evangelische beweging. In deze paragraaf geef ik weer wat ik erover geschreven heb.

Met enige regelmaat schreef De Heer in De Saambinder op een waarschuwende 
toon over de EO-Jongerendag. In 2005 was hij niet alleen verbijsterd over de toe-
spraken ‘waarin, opnieuw, het remonstrantisme de toon aangeeft’, maar ook dat 
‘opnieuw tienduizenden jongeren met de meest moderne, keiharde muziek zijn 
opgezweept.’109

Twee jaar later voegde hij eraan toe dat de verhouding tussen God en mens op de 
EO-Jongerendag naar zijn overtuiging ‘in het horizontale terechtgekomen’ is.110 ‘Het 
initiatief ligt in de mens.’ De Heer spreekt over de ‘voortdurende remonstrantse 
drup’ die de steen heeft uitgehold.
Weer twee jaar later noemde de predikant de dag ‘gewoon een werelds feest met een 
godsdienstig sausje.’111 Wat doet het met jongeren als ze op zaterdag ‘de snoeiharde 
muziek van de bands’ horen en op zondag in hun eigen kerk de psalmen? ‘Is het 
vreemd dat jongeren op zo’n manier van de kerk vervreemden?’ Zo helpt de EO 
naar zijn oordeel mee ‘om de kerken uit te hollen.’
De EO lijkt ‘zelfs niet meer te weten dat er een andere manier is om over de bekering 
te spreken’ dan het openen van je hart voor God, zo opperde De Heer in 2011.112 
In een nabeschouwing op de dag citeert hij de hervormde predikant P.J. Stam die 
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schreef over het ‘christelijk geloof in stadionsgewaad.’113 Volgens De Heer hebben 
jongeren ‘levende voorbeelden van Godsvreze nodig.’ Dan zullen ze het verschil 
tussen een ‘opgeklopte sfeer en een diepe verwondering over Gods genade voor 
verloren zondaren’ opmerken.
Zijn kritiek op de EO-Jongerendag mondde in 2013 uit in de oproep aan het adres 
van jongeren om ‘de hakken in het zand’ te zetten en ervoor uit te komen ‘dat een 
christen naar zo’n werelds feest niet kan gaan. Punt uit.’114 Het spreken over Jezus als 
Zaligmaker ‘in één adem met puur wereldse muziek’ is voor hem een ‘onmogelijke 
combinatie.’ Volgens De Heer maakt de EO-Jongerendag steeds duidelijker ‘wat de 
vruchten zijn wanneer de wereld wordt binnengehaald.’

In zijn boek De evangelische beweging schrijft De Heer dat hij het waardeert dat de 
evangelische beweging ‘onverkort’ vasthoudt aan de Bijbel als het Woord van God. 
‘In de strijd tegen de moderne theologie heeft de evangelische beweging dan ook 
veel betekend.’115 Volgens hem is de ‘oorspronkelijke evangelicale beweging’ in de 
grondstukken van de leer ‘op heel veel punten zeer orthodox.’116 Dit geluid treft 
hij ook aan bij evangelische theologen. Daaronder echter ziet hij ‘de schare van 
voorgangers, lekentheologen en mensen die spontaan in een samenkomst iets zeg-
gen.’ Bij hen overheersen vaak het gevoel en de emotie, zo constateert de predikant.
Ondanks zijn waardering vindt De Heer de uitspraak dat de evangelische beweging 
uit de protestantse Reformatie stamt ‘te kort door de bocht.’117 Volgens hem ‘stopt 
het brongebied toch wel zo’n beetje’ bij de opwekkingsbeweging in de achttiende 
eeuw. De theologie van Calvijn vindt naar zijn overtuiging bij evangelische voorgangers 
‘vrijwel geen weerklank.’ In de evangelische beweging heeft de ‘arminiaan Wesley’ 
het volgens De Heer gewonnen van de calvinistische opwekkingsprediker Whitefield.
Het valt De Heer op dat de onfeilbaarheid van de Bijbel in evangelische kringen 
in de loop der jaren minder wordt benadrukt.118 Meer aandacht krijgt de vraag 
hoe de lezer de Bijbel ervaart en praktisch toepast in zijn leven. Ook merkt hij dat 
evangelische opiniemakers tegenwoordig andere geluiden laten horen bij vragen 
rond de scheppingsdagen en de ouderdom van de aarde. Op het gebied van de 
ethiek ‘lijken de standpunten binnen de evangelische beweging zo vast niet meer 
te staan.’ De Heer noemt zaken als ongehuwd samenwonen, echtscheiding, homo-
seksualiteit en de positie van de vrouw.
Met een aantal voorbeelden illustreert de auteur dat de ‘heiligheid van Gods Woord 
in evangelische kringen weinig leeft.’119 De Bijbel lijkt vooral een ‘praktisch hand-
boek te zijn met waardevolle tips over onze vragen en problemen.’ De vraag dringt 
zich dan op of de boodschap van Gods Woord echt is gepeild.120

In het spreken over God constateert de predikant dat zaken als Gods heiligheid en 
majesteit in de evangelische beweging weinig functioneren.121 Hiermee hangt samen 
de ‘alledaagse, ja, soms zelfs populaire wijze’ waarop over God wordt gesproken.
De belijdenis van de Godheid van Christus in de evangelische theologie ziet De Heer 
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als een ‘krachtig tegenwicht tegen de moderne theologie.’122 Daarnaast signaleert 
hij dat in het spreken over Jezus ‘veel nadruk ligt’ op Zijn menselijke natuur. Jezus 
is dan vooral een ‘vriend die me steunt.’123

De Heer constateert een openheid onder ‘veel reformatorische christenen’ voor 
de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Hij ziet dit tegen de achtergrond dat 
het ‘krachtdadige werk van de Heilige Geest’ om zondaren te ontdekken aan hun 
schuld en tot Christus te leiden vaak wordt gemist.124 Dan krijgen de ‘opzienbarende 
Geestesgaven ruimte om de aandacht te trekken.’ Wat mensen ervaren, lijkt ook het 
laatste woord te hebben. Toetsing ervan aan de Bijbel lijkt soms weg te zijn. Volgens 
De Heer maakt ‘de roep om ervaring’ mensen kritiekloos.
Volgens De Heer is het accent op het kiezen ‘zo overheersend en zo bepalend voor 
het evangelische denken over bekering’ dat het niet meer weg te denken is.125 Dit 
komt tot uiting in het zogeheten zondaarsgebed, dat volgens hem ‘diep ingesleten’ 
is in evangelische kring. In het zondaarsgebed stelt de mens vast ‘dat we zondaren 
zijn, dat Jezus voor ons stierf en dat we Jezus aannemen als Zaligmaker.’ De Heer 
vraagt zich af of dit zondaarsgebed zowel wat vorm als wat inhoud betreft terug te 
leiden is tot de Bijbel.
Het accent op het keuzemoment is ‘misschien wel de belangrijkste sleutel’ om de 
verwerping van de kinderdoop te begrijpen.126 Wie de stap heeft gezet om Jezus te 
volgen, wil dit ook aan anderen laten zien. ‘Wel, dat kan door de doop.’ Volgens 
De Heer worden meer reformatorische jongeren gewonnen voor de evangelische 
leer van de volwassendoop dan andersom.127 Dat houdt reformatorische kerken 
de spiegel voor of de doop ook echt functioneert in het geheel van de gemeente. 
‘Onderschatting van de doop en onkunde over de rijke betekenis van de doop is 
een voedingsbodem waarin het zaad van het baptisme ontkiemen zal.’
Ook de evangelische manier van kerk-zijn blijkt voor velen aantrekkelijker te zijn 
dan een traditionele reformatorische kerkdienst. De Heer noemt factoren als de 
nadruk op gemeenschap, het gevoel van saamhorigheid, de acceptatie van elkaar 
als een waar christen, de informele manier van gemeente-zijn en de eigen inbreng 
van gemeenteleden in de eredienst.128 Hem valt ook de geringe plaats op die de 
psalmen innemen in evangelische samenkomsten. Als ‘diepste oorzaak’ noemt hij 
dat er minder behoefte is om de psalmen te zingen als de geloofsbeleving van de 
psalmen minder wordt herkend.129 De predikant verzet zich tegen de gedachte dat 
er in het Oude Testament alleen ‘verhuld’ over Christus wordt gezongen. Hij wil 
vasthouden aan de ‘fundamentele eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Het 
gaat over dezelfde Christus in belofte en in vervulling.’
Evangelische gemeenten hebben oog voor niet-christelijke mensen. Ze proberen 
de moderne mens te bereiken ‘door zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun cul-
tuur.’130 Hij denkt dat het moderne leefklimaat door evangelische christenen toch 
al ‘makkelijker overgenomen’ wordt dan door christenen die belijden dat de mens 
vanuit zichzelf het kwade kiest.131
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In een interview met het RD stelt De Heer dat de invloed van de evangelische 
beweging in de reformatorische kerken ‘veel groter is en dieper geworteld is’ dan 
hij had gedacht.132 Hij verwacht dat de evangelische invloed op reformatorische 
kerken blijvend is en behoudende kerkverbanden niet voorbijgaat.133 Hij voorziet 
ook polarisatie binnen kerkelijke gemeenten door vragen rond gebedsgenezing, 
overdoop en een ‘gevarieerder liturgie’ naar evangelisch voorbeeld.
De predikant is daarom ook ‘niet enthousiast’ over de zogeheten oecumene van 
het hart, vooral omdat hij ‘geen verdieping van de identiteit van de evangelische 
beweging’ ziet, maar wel ‘verbleking van de reformatorische identiteit in de geves-
tigde kerken’, zo verklaarde hij tegenover het ND.134 Hij verbaast zich erover dat de 
evangelische beweging zich zo weinig oriënteert op de geschiedenis. De controverses 
in de vierde eeuw tussen Augustinus en Pelagius, en in de zestiende eeuw tussen 
Luther en Erasmus en een eeuw later tussen de Synode van Dordrecht (1618-1619) 
en de remonstranten zijn volgens hem ‘zeer actueel’ in het gesprek tussen refor-
matorische christenen.135

Tijdens een studiedag van Driestar Hogeschool werkte De Heer het thema van 
evangelische invloeden in reformatorische kerken verder uit.136 Volgens hem is 
deze invloed ‘niet zo eenvoudig’ vast te stellen.137 Hij ziet allerlei ontwikkelingen 
in de reformatorische kerken, die niet altijd wijzen op evangelische invloed. Als 
voorbeelden noemt hij ruimere opvattingen over de viering van de zondag en 
over samenwonen. De Heer spreekt hier liever over een ‘gezamenlijk meegaan 
met hedendaagse ontwikkelingen.’ Achter een afnemende belangstelling voor de 
leerdienst in reformatorische kerken ziet hij eerder invloed van het postmoderne 
klimaat, dat ‘mogelijk’ wordt versterkt door evangelische invloed. Wie evangelische 
invloed in reformatorische kerken wil traceren, moet volgens De Heer vooral letten 
op de punten waarin de evangelische beweging zich ‘nadrukkelijk profileert.’138 
Vanuit dat gezichtspunt bestudeerde hij een aantal websites van reformatorische 
kerken en kwam hij tot de conclusie dat er evangelische invloed waar te nemen is. 
De predikant noemt voorbeelden van een ‘populair spreken over God’, het ‘spreken 
over Jezus als een goede Vriend, het grote Voorbeeld’, het ‘algemene spreken’ over 
het verlossingwerk van Jezus, het ‘oppervlakkig spreken over de zonde’, het ‘nauwe-
lijks’ doorklinken van de ‘donkere tonen van de zondeval en onze verlorenheid’, 
de ‘keuze voor Jezus’, de benadering van de gemeente als ‘gelovige gemeente’, de 
‘vrijere liturgie’, inclusief opwekkingsliederen, gospelmuziek in de kerkdienst en 
het geven van een persoonlijk getuigenis.
Het valt de predikant verder op ‘hoe snel en ook hoe gemakkelijk’ de opwekkingslie-
deren hun intrede hebben gedaan in reformatorische kringen.139 ‘Reformatorische 
jongeren lijken het niet door te hebben dat ze zo een hele scheut evangelische 
theologie en geloofsbeleving meekrijgen.’
De Heer vindt evangelische invloeden op reformatorische kringen meer voor de 
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hand liggen dan reformatorische invloeden op evangelische kringen.140 Als rede-
nen noemt hij de ‘aantrekkelijker’ evangelische geloofsleer. ‘De mens heeft er een 
nadrukkelijker plaats in de weg tot de zaligheid.’ Tegelijkertijd stellen overgangen 
richting evangelische gemeenten de reformatorische kringen voor ‘indringende 
vragen.’ Dit gebeurt in het bijzonder wanneer mensen als reden voor hun overgang 
aangeven dat ze in de evangelische beweging een ‘authentiek geloof’ aantreffen, 
tegenover ‘veel vormendienst’ in reformatorische kring.

Naar aanleiding van de onstuimige groei van christengemeente De Doorbrekers in 
Barneveld vroeg De Heer zich af waarom deze en ook andere evangelische gemeen-
ten zo sterk groeien. In De Saambinder noemt hij als een verklarende factor het sterke 
en charismatische leiderschap in groeiende evangelische gemeenten. Te midden 
van onzekere tijden straalt zo’n leider ‘optimisme’ uit.141 Dat de evangelische leer 
vaak ‘heel breed en heel ondiep’ is, wordt in onze ‘snelle en vluchtige tijd’ niet als 
een probleem ervaren, denkt De Heer.
Een andere aantrekkelijke factor is de persoonlijke spits in evangelische preken, 
zo stelt De Heer. De hoorder krijgt zo de overtuiging mee dat ‘zijn keuze er echt 
toe doet.’ Verder is de boodschap in evangelische gemeenten erop gericht om de 
hoorders te steunen en te bemoedigen. Dat is aantrekkelijk in een moderne samen-
leving die voor indringende problemen plaatst. ‘Een ontdekkende, separerende 
preek wordt dan al snel als hard aangevoeld.’
Het valt De Heer op dat evangelische toespraken vaak de psychische gesteldheid 
van de mens raken. In plaats van over verlorenheid en schuld gaat het vaak over 
‘gevoelens van tekortschieten, armoede en leegheid’ en over ‘verlangens naar ver-
vulling, dorst naar liefde.’ Preken die op deze leest geschoeid zijn, roepen herken-
ning op in de verwarrende doordeweekse samenleving. Hij vindt het ‘schrijnend in 
veel evangelische preken’ dat de zondeval ‘zo heel ver in het verleden blijft staan.’ 
Volgens hem is het een ‘grote uitzondering’ als de geestelijke doodsstaat van de 
mens van nature in de preek doorklinkt.142

Evangelische samenkomsten zijn op zichzelf al aantrekkelijk, denkt De Heer, door 
de afwisseling en de interactie tussen voorganger en hoorders. ‘Samen bouwen ze 
de gemeente op, ieders ervaring is welkom.’143 De huiskringen versterken de aan-
trekkelijke sfeer in evangelische gemeenten, zo schrijft De Heer. De ‘onderlinge 
bemoediging’ werkt aantrekkelijk, de ‘onderlinge acceptatie is groot.’
Laten evangelische gemeenten aan de ene kant een ‘helder ethisch geluid horen’, aan 
de andere kant zijn deze gemeenten ‘heel vrijblijvend’ als het gaat om de persoon-
lijke keuzes van hun leden. Kerkgang en het volgen van topsport via de media is dan 
geen probleem. De Heer citeert daarbij de socioloog D. Hak die schreef: ‘Binnen de 
evangelische beweging krijgen moderne mensen de mogelijkheid om op een ortho-
dox christelijke wijze te geloven, en tegelijk volop deel te nemen aan het moderne 
maatschappelijke leven als ook gebruik te maken van de moderne cultuur.’144
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Een jaar later belichtte De Heer in De Saambinder het thema oecumene van het hart.145 
Hij vraagt zich af tegen welke achtergrond we die ervaren eenheid moeten zien.146 
‘Zijn we beter gaan zien wat de kern van de zaak is, waardoor kleinere verschillen 
naar de achtergrond verdwijnen? Of is de kern van de zaak zodanig afgezwakt dat 
iedereen zich er gemakkelijker in kan vinden?’ Naar zijn overtuiging zijn er in de 
verhouding tussen reformatorisch en evangelisch ‘wezenlijke zaken in het geding, 
die de zaligheid van mensen betreffen.’147 Zo’n wezenlijk punt noemt hij de vraag 
of God Zich in Christus ontfermt over een verloren en schuldige zondaar, of dat 
een zondaar uit vrije wil Jezus aanneemt. Als daarover tegengestelde overtuigingen 
bestaan, laten die zich niet met elkaar verbinden, zo vindt De Heer, ook niet door 
de oecumene van het hart.

In een bundel artikelen voor studerenden uit 2014 stelt De Heer de vraag welke hou-
ding we het beste kunnen innemen ten opzichte van de evangelische beweging.148 
Tegen de achtergrond van een geseculariseerde wereld kan het ‘ongehoord lijken 
om ons druk te maken over verschillen tussen evangelisch en reformatorisch’, zo 
schrijft hij.149

Toch vindt hij dat we niet om de ‘andere kant van de zaak’ heen kunnen.150 Daarbij 
ziet hij een verschil tussen ‘officiële uitgangspunten en de wijze waarop deze in de 
praktijk functioneren.’ Met een officieel documenten als de Verbintenis van Lausanne 
uit 1974 weet hij zich meer verwant dan met veel evangelische gemeenten, ‘die zich 
er officieel aan verbonden weten, maar in de praktijk heel eigen wegen gaan.’ In 
de evangelische beweging zijn er ook ‘niet weinig’ elementen uit de leer die ‘op 
zijn minst onderbelicht blijven’, maar die binnen de leer van de Reformatie een 
‘wezenlijke plaats hebben.’
Juist daarom vindt hij dat studenten helder moeten weten waar ze staan. ‘Wie de 
eigen klassieke bronnen niet voldoende kent, loopt het gevaar om het stevige 
fundament van de gereformeerde leer in te wisselen voor een veel oppervlakkiger 
uiteenzetting van de leer zoals die vaak in evangelische kring circuleert.’151

6.4.4. Evaluatie
De positiebepaling ten opzichte van de evangelische beweging werd in de eenentwin-
tigste eeuw actueel, doordat opiniemakers sterkere invloeden vanuit deze beweging 
op het kerkelijk leven waarnamen. Dit alles zorgde voor een meer systematische stu-
die van de opvattingen en praktijken van de evangelische beweging. Ook het aantal 
overgangen richting evangelische groeperingen nam geleidelijk toe. Kennelijk bleek 
een deel van de leden gevoelig te zijn voor de evangelische beweging. Opiniemakers 
verklaren dit vanuit de aantrekkelijke kanten van een evangelische geloofsbeleving, 
die in hun ogen gemakkelijk leidt tot zelfbedrog. Dat leidt er ook toe dat de drang 
om te waarschuwen groter wordt. Dit wordt versterkt door de verantwoordelijkheid 
die ambtsdragers gevoelen voor het geestelijke welzijn van de gemeente.
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Uit de opinievorming wordt duidelijk dat de houding ten opzichte van de evangeli-
sche beweging onverminderd fundamenteel kritisch is. Weliswaar klinkt regelmatig 
de opmerking dat de evangelischen een spiegel voorhouden, maar de beweging 
wordt toch allermeest als een gevaar gezien. De spiegelfunctie van de evangelischen 
geldt vooral punten als de bewogenheid met de naaste, de drang om het evangelie 
uit te dragen en de onderlinge liefde in de gemeente.
Opiniemakers kiezen vaker voor een of enkele kernthema’s waaraan zij hun kri-
tiek op de evangelische beweging verbinden. Belangrijke thema’s zijn het gebrek 
aan besef van de heiligheid van God en een optimistische visie op de mens. Deze 
thema’s werken door in geloofsleer, inrichting van de eredienst en de levensstijl. Dit 
maakt de kritiek op de evangelische beweging zo fundamenteel en veelomvattend.

6.5. Opinievorming over de charismatische vernieuwing
Binnen de Gereformeerde Gemeenten is op beperkte schaal aandacht voor de cha-
rismatische vernieuwing. Deze aandacht is er bijvoorbeeld als er een boek verschijnt 
waarin een pleidooi klinkt voor onderwerpen uit de charismatische vernieuwing. Zo 
recenseerde de predikant J.J. van Eckeveld het boek van de hervormde hoogleraar 
C. Graafland Gereformeerden op zoek naar God.152 Daarin wijst hij op de ruimte die 
Graafland wil geven aan de Geestesgaven. Van Eckeveld vindt zelf ‘dat wij voorzich-
tig zullen moeten zijn om te stellen, dat deze nooit meer kunnen voorkomen.’ Hij 
denkt dan aan ‘oude vromen, die toch in bepaald opzicht iets hadden van de gave 
der profetie.’ De predikant noemt als voorbeeld de oud gereformeerde ouderling 
L.J. Potappel uit Stavenisse die ‘wist dat de watersnood zou komen! Toch is hier de 
grootste voorzichtigheid geboden. Er is zoveel namaak!’
Van Eckeveld heeft ook een ‘grote beduchtheid’ om via ruimte voor de charismata 
te zoeken naar een oplossing voor de geestelijke crisis in zijn tijd. Hij vraagt zich af 
waar in de belijdenisgeschriften sprake is van de bijzondere Geestesgaven.
In een later artikel verwoordt Van Eckeveld zijn overtuiging dat het spreken in talen 
en het profeteren bijzondere Geestesgaven waren, ‘waardoor de Heere de jonge 
Christelijke kerk heeft ondersteund, toen het Woord Gods nog niet voltooid was. 
Toen de canon van de Heilige Schrift afgesloten was, heeft de Heere die bijzondere 
Geestesgaven ingetrokken.’153

De predikant C. Sonnevelt vergelijkt de Geestesgaven met het luiden van de klok 
vóór de kerkdienst.154 ‘Die klok roept mensen om te komen en naar het Woord te 
luisteren. Zodra de kerkdienst begonnen is, moet de klok echter zwijgen.’
Sonnevelt geeft aan dat er in de kerk ‘bijzondere dingen’ gebeuren. Ook hij 
wijst op het voorbeeld van Potappel en noemt tevens de naam van de predikant 
P. Honkoop sr. (1891-1963) die mocht weten dat zijn zoons na de Tweede Wereld-
oorlog uit Duitsland zouden terugkeren. ‘De Heere had het hem bekend gemaakt. 
Dikwijls vond hij kennelijk verhoring op het gebed, bijvoorbeeld wanneer hij een 
zieke opdroeg aan de Heere.’
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Het meeste aandacht kreeg het onderwerp van de predikant C. Harinck. Als deputaat 
Bijbelverspreiding kwam Harinck in zijn contacten met baptistenkerken in Rusland 
en Oekraïne in aanraking met tongentaal. Daarom publiceerde hij in 1995 het boek 
De charismatische beweging.155

Volgens Harinck vormen het spreken in tongen en andere bovennatuurlijke gaven 
‘na de apostolische periode, geen deel van de grote traditie van het christendom.’156 
Hij ziet het meer als een ‘geïsoleerd fenomeen dat plaatsvond in kleine groepen 
en onder ongewone omstandigheden.’ De predikant wijst er verder op dat de 
Reformatie, ‘die toch een intens geestelijke beweging van opwekking in Europa is 
geweest’, niet gepaard ging met Geestesgaven.
In het Nieuwe Testament openbaarde Christus Zichzelf door de wonderen van de 
apostelen heen ‘als de opgestane en levende Heere. Zij hebben een missionaire 
spits’, aldus Harinck.157 Met het getuigenis over Christus hebben de apostelen het 
fundament voor de kerk gelegd. Dit brengt Harinck tot de conclusie dat met het 
verdwijnen van het apostelschap ‘ook de bijzondere gaven verdwenen, die aan dit 
ambt kleefden.’158 ‘Wanneer de geschiedenis van de Godsopenbaring haar einde 
bereikt heeft en de canon van het Nieuwe Testament is vastgesteld, is de tijd van 
de bijzondere geestesgaven voorbij.’159

De publicatie van het boek had als gevolg dat Harinck werd gevraagd om lezingen 
te houden over de charismatische beweging. Hij deed dit onder meer voor jongeren 
en voor de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) van de Gereformeerde Gemeen-
ten.160 Op het verslag van de lezing voor jongeren kwam een reactie van de Neder-
lands gereformeerde predikant C.J. Barth. Deze betoogde dat er ‘geen bijbelse en 
geen kerkhistorische gronden zijn om de gave van gezondmaking te beperken tot 
de apostolische tijd.’161 Harinck spitste de discussie vervolgens toe op de vraag of 
God ‘naast de voltooide Bijbel nog nieuwe, onmiddellijke openbaringen aan Zijn 
gemeente schenkt.’162 Zijn antwoord is kort en krachtig: Nee. Dat betekent voor 
hem dat tongentaal, een ‘openbaringsmedium’, en profetie als nieuwe openbaring 
van God behoren tot de gaven die ophouden.
In Ghana kwam Harinck in aanraking met pinksterkerken, waardoor het thema 
van de Geestesgaven hem bleef boeien. Dit leidde in 2006 tot de publicatie van de 
uitgave De Geestesgaven. Daarop gebaseerd was ook een serie artikelen onder dezelfde 
titel in De Saambinder.163 Dit tweede boek was inmiddels ook bedoeld voor de eigen 
kerkelijke gemeenten. Harinck wijst er in zijn Woord vooraf op dat ‘te veel gedacht 
is dat deze invloeden aan ons zouden voorbijgaan.’164

Inhoudelijk volgt De Geestesgaven dezelfde lijn als De charismatische beweging. Harinck 
zet in op Geestesgaven als openbaringsmiddelen, die nodig waren zolang de canon 
van het Nieuwe Testament niet was voltooid.165

In navolging van de puritein J. Owen en ook van Calvijn wil Harinck ruimte laten 
voor ‘bijzondere wonderen en krachten’ in de kerk.166 Dit zijn dan geen openba-
ringsgaven, maar bewijzen van Gods macht tot ‘bevordering van Zijn rijk.’ Van deze 
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gaven geldt dat God bepaalt wanneer Hij ze nodig acht. Ook in het Oude Testament, 
zo motiveert Harinck, vonden wonderen en genezingen niet in elke periode plaats. 
Daarbij tekent hij ook aan dat dergelijke gaven nu niet, zoals bij de apostelen, aan 
personen zijn gebonden.167

In het licht van deze opvattingen ligt het voor de hand dat Harinck kritisch stond 
tegenover de publicaties Stromen van levend water en Gaven voor de gemeente die in 
2005 verschenen en waarin nadrukkelijk ruimte wordt gelaten voor Geestesgaven. 
In zijn recensie van Gaven voor de gemeente schrijft Harinck in dit boek ‘de Christus, 
die met God verzoent’ te missen.168 Dat vindt hij een veel belangrijker zaak dan 
een herinvoering van ‘allerlei geestelijke, ja, soms overgeestelijke ervaringen.’ In 
een reactie schreef Doornenbal zich niet te herkennen in het zijns inziens ‘scheve’ 
beeld dat Harinck had neergezet.169 Harinck reageerde daarop dat hij vreest voor 
de kerk ‘wanneer en op welke manier dan ook, Woord en Geest van elkaar worden 
losgemaakt.’170

In zijn bespreking van Stromen van levend water spreekt Harinck zijn verwondering 
erover uit ‘hoe gemakkelijk men de visie dat God de bijzondere gaven niet meer 
schenkt als ondeugdelijk bestempelt.’171 Hij beroept zich op de woorden van Paulus 
in 1 Korinthe 13 dat tongen en profetieën zullen ophouden. ‘Na het sluiten van de 
canon nog andere kanalen leren waarlangs God Zich openbaart en aan de Bijbel 
niet genoeg hebben, moet leiden tot geestelijke verwarring en verwoesting van de 
gemeente.’ Deze ontwikkeling ziet hij ‘met zorg tegemoet.’

In zijn studie naar de evangelische beweging nam de predikant De Heer het onder-
werp van de Geestesgaven ook mee.172 Hij vindt het ‘verbazend in welk tempo flinke 
delen van de reformatorische wereld zich openstellen voor de bijzondere gaven van 
de Heilige Geest.’173 Hij ziet hier een ‘koerswijziging’ ten opzichte van de Geestes-
gaven in grote delen van de reformatorische kerken. Naar zijn overtuiging krijgen 
de bijzondere Geestesgaven vooral de aandacht wanneer over het ‘wederbarende 
en ontdekkende werk van Gods Geest wordt gezwegen’, zodat er een ‘leegte in de 
prediking ontstaat.’ Ook maakt de ‘roep om ervaring’ mensen ‘kritiekloos.’
De Heer heeft er grote moeite mee dat genezingscampagnes worden georganiseerd. 
‘Is er ergens in Gods Woord een spoortje te vinden dat de apostelen de gaven die 
ze van de Heere kregen op die manier gebruikten? Kondigden zij een campagne 
aan?’174

Over de gave van genezing en het onderwerp ziekenzalving schreef de arts H.J. Agte-
resch in De Saambinder.175 Tegenover de evangelische theoloog W.J. Ouweneel stelt 
Agteresch dat het ‘te ver’ gaat om de opdracht van de Heere Jezus aan de discipelen 
om de zieken te genezen ‘zomaar door te trekken naar de ambtsdragers in deze tijd.’176 
We kunnen er volgens hem ‘niet omheen dat de opdracht om zieken te genezen een 
duidelijk adres had, namelijk de twaalf en de zeventig andere discipelen.’
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Agteresch verwijst ook naar de kanttekeningen bij Markus 16:18 in de Statenverta-
ling waarin de opvatting staat dat tekenen van gezondmaking niet meer nodig zijn 
na de verbreiding van het evangelie.177 Hij vindt het zelf ‘geen makkelijke vraag’ 
of we genezing van zieken moeten zien ‘als behorend bij de begintijd van de 
nieuwtestamentische kerk’, of dat het een ‘taak en belofte ook voor onze tijd’ is. 
Agteresch haalt een preek van de reformator Luther aan, waarin deze ruimte laat 
voor wonderen van genezing. Volgens Luther blijft de kracht tot genezing altijd in 
de christenheid, maar heeft Christus niet gezegd dat er steeds genezingen moeten 
plaatshebben. Agteresch ziet in deze passage van Luther een sleutel om Markus 16:18 
te verstaan. Hij trekt de conclusie dat genezing van zieken geen ‘bijbelse opdracht 
of belofte voor Gods kinderen’ is, maar dat het anderzijds ook niet onmogelijk is.
In een interview met Terdege voegt Agteresch daaraan toe dat God alleen ‘in Zijn 
vrijmachtige genade’ schenkt dat er ook daadwerkelijk wonderen gebeuren.178 Het 
is volgens hem niet houdbaar om de wonderen te beperken tot de apostolische tijd. 
Hij noemt het voorbeeld van de kerkvader Augustinus die dit dacht, maar daar aan 
het einde van zijn leven op terugkwam.
De ontkerstening van de samenleving ziet Agteresch ‘niet als een situatie waarin 
wonderen opnieuw het Evangelie moeten bekrachtigen. Integendeel, de Heere 
Jezus wijst erop dat in het laatste der dagen valse christussen en valse profeten zullen 
opstaan. Die zullen wel grote tekenen en wonderheden doen, maar niet uit Hem.’
Tegen genezingsdiensten formuleert de arts een aantal bezwaren.179 De sfeer van 
deze diensten staat volgens hem ‘haaks op de heiligheid van God en Zijn Woord.’ 
Verder constateert hij dat de gebedsgenezer meer gebiedt dan dat hij bidt. Agteresch 
spreekt over een ‘methode van genezingsdwang.’ De arts vindt ook dat genezings-
diensten meer bevrijdingsdiensten worden, vanwege een ‘onbijbelse visie op ziekte.’ 
Ziekten worden dan gezien als ‘boze geesten die een mens in hun greep hebben.’
Bij het onderwerp van het zalven van zieken, zoals de apostel Jakobus daarover in 
zijn brief schrijft, wijst Agteresch erop dat het gebed het voornaamste is.180 ‘Ook 
vandaag geneest de Heere op... het gebed!’ De zalving met olie ziet hij als een 
‘bijkomstigheid.’

6.5.1. Evaluatie
De aandacht voor de charismatische vernieuwing werd meer gestimuleerd door 
ontwikkelingen buiten dan binnen het eigen kerkverband. Dit heeft als gevolg 
dat de opinievorming minder een waarschuwende toon heeft. Dit neemt niet weg 
dat de kritiek wel fundamenteel is. Opvallend daarbij is dat juist de persoonlijke 
ervaring met pinksterkerken in Ghana Harinck brachten tot het schrijven van boe-
ken, waarin hij zeer terughoudend is ten opzichte van de Geestesgaven. In andere 
kerkverbanden, zoals de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken leiden deze persoonlijke ervaringen juist vaak tot een open 
houding.
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Het accent in de opinievorming ligt op het unieke en eenmalige karakter van de 
apostolische tijd als een tijd waarin God nieuwe openbaringen gaf, die grondleggend 
waren voor de christelijke kerk. De afsluiting van deze openbaring en de schriftelijke 
weerslag daarvan in de boeken van het Nieuwe Testament veroorzaken een zeer 
terughoudende opstelling ten opzichte van Geestesgaven, met name gaven die in 
de richting van nieuwe openbaringen lijken te gaan.
Een opvallend punt is de verwijzing naar kinderen van God die licht kregen over 
toekomstige zaken. Zowel Van Eckeveld als Sonnevelt noemen dit. Evenzeer opval-
lend is dat dit punt alleen wordt benoemd, maar verder nauwelijks wordt uitgewerkt. 
Er is vrijwel geen inhoudelijke reflectie hoe deze verschijnselen zich verhouden tot 
profetische verschijnselen in het Nieuwe Testament.
Agteresch wijst op zijn beurt op wonderen van genezingen na het gebed die nog 
altijd kunnen voorkomen. Dit wordt nauwkeurig afgegrensd van georganiseerde 
genezingsdiensten. Volgens De Heer is dit fenomeen niet terug te voeren op de 
Bijbel.

6.6. Perspectief
De Gereformeerde Gemeenten (en de verwante kerkverbanden Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland) 
kenmerken zich door een houding van afweer ten opzichte van de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing. In deze paragraaf benoemen we de 
rode draad in de opinievorming in de Gereformeerde Gemeenten (6.6.1.). Ver-
volgens komt deze tegen de achtergrond van het karakter van het kerkverband 
te staan (6.6.2.). Daarna komen de consequenties van deze houding aan de orde 
(6.6.3.). In de daaropvolgende paragraaf (6.6.4.) spreken we onze verwachting uit 
over evangelische en charismatische invloeden op de Gereformeerde Gemeenten. 
Dit loopt uit op de vraag welke positiekeuze gewenst is (6.6.5.).

6.6.1. Rode draad
In de Gereformeerde Gemeenten valt op dat opiniemakers zelden in gesprek zijn 
met de evangelische beweging. Ze zijn veel meer met de eigen kerkleden in gesprek 
over de evangelische beweging. Uit dit gesprek wordt duidelijk dat opiniemakers de 
beweging vooral zien als een bedreiging waartegen ze ernstig willen waarschuwen. 
Er zijn geen opiniemakers met een positieve houding ten opzichte van de evan-
gelische beweging. De waarschuwingen klinken niet zozeer vanuit beduchtheid 
voor de koers van het kerkverband, maar uit zorg over het persoonlijke heil van 
gemeenteleden op reis naar de eeuwigheid. Opiniemakers zijn bang voor mislei-
dende opvattingen en schijngeloof. Dit zorgt ervoor dat de waarschuwingen zo’n 
indringend karakter hebben.
De opinievorming laat ook zien dat er geen behoefte is om de leer van de kerk te 
spiegelen aan de evangelische beweging. Anders gezegd, de evangelische beweging 
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geeft geen aanleiding tot een theologische herbezinning. De geloofsleer ligt vast en 
wordt verdedigd ten opzichte van de evangelische geloofsleer, juist op de punten 
waar verschillen aan het licht komen, zoals de vrije wil en de doop.
De accenten blijven liggen daar waar ze onder invloed van Reformatie en Nadere 
Reformatie kwamen te liggen, namelijk op het werk van de Heilige Geest in het 
toepassen van de zaligheid die Christus voor de uitverkorenen heeft verdiend.
Evangelische invloeden op het kerkverband als geheel zijn er niet, zodat het voor 
opiniemakers niet zozeer een worsteling is hoe hiermee om te gaan. Binnen het 
kerkverband zijn er op het niveau van kerkelijke vergaderingen ook zelden discus-
sies over de evangelische beweging. Hooguit werden kerkelijke vergaderingen om 
advies gevraagd hoe om te gaan met bestuurslidmaatschap van de EO en bijdragen 
aan uitzendingen van de omroep door ambtsdragers. De visie daarop is in grote 
mate gelijkluidend.
De charismatische vernieuwing lijkt zich vrijwel geheel buiten de Gereformeerde 
Gemeenten af te spelen. We krijgen niet de indruk dat opiniemakers aanvoelen 
hoezeer de charismatische vernieuwing invloed uitoefent op andere reformatori-
sche kerken.

6.6.2. Duiding
De opinievorming over evangelisch en charismatisch is in het licht van het karakter 
van de Gereformeerde Gemeenten goed te plaatsen. In het kerkverband ligt vanouds 
nadruk op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte als een volkomen werk van 
God in harten van verloren zondaren. De uitverkiezing klinkt door in geloofsleer en 
prediking, de vrije wil wordt krachtig afgewezen. Het accent ligt op het handhaven 
van de gereformeerde leer en de binding aan de belijdenisgeschriften. Daaraan is 
verbonden de noodzaak van een innerlijke doorleving van het geloof en de vruchten 
daarvan in een nauwgezet leven volgens Gods Woord en wet. Op al deze punten 
zien we confrontaties met de evangelische beweging.
Een punt van overeenkomst zou de persoonlijke geloofservaring in de bekering 
kunnen zijn. Echter, wat de inhoud van deze ervaring betreft, stuiten we direct op 
een scheiding, omdat de bekering binnen de Gereformeerde Gemeenten sterk 
wordt beleefd als een wonder van God en niet als een keuze van de mens. Door 
het accent op de zelfbeproeving of het geloof echt is, is er ook aarzeling om evan-
gelische christenen voluit te erkennen als ware gelovigen. Ook dat versterkt een 
afwerende houding.
Ook in het licht van de interkerkelijke contacten is er nauwelijks aanleiding tot een 
grondige doordenking van het evangelische of charismatische. De Gereformeerde 
Gemeenten zoeken vooral contacten met gelijkgezinden, dit bijvoorbeeld in over-
koepelende organisaties als de Gereformeerde Bijbelstichting of de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. Op synodaal niveau zijn er contacten met de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de 
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Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Alleen het 
laatste kerkverband heeft te maken met duidelijke evangelische en charismatische 
invloeden. Dat thema is niet uitdrukkelijk aan de orde geweest in de synodale 
samensprekingen. Wel is vanuit de Gereformeerde Gemeenten op gewezen dat de 
‘grote pluriformiteit binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken een belemmering kan betekenen voor samenwerking tussen de beide kerk-
verbanden en zeker bij het streven naar eenheid.’181

6.6.3. Consequenties
De geestelijke inslag van de Gereformeerde Gemeenten en hun houding ten 
opzichte van andere geloofsovertuigingen werpt een hoge wal op richting de evan-
gelische beweging. Wel is er de erkenning dat de evangelische beweging sterke 
kanten heeft, zoals bewogenheid met de naaste en gerichtheid op de wederkomst, 
maar deze sterke punten worden niet uitgediept. Geslotenheid geeft aan de ene 
kant bescherming, maar aan de andere kant kunnen er daardoor ook blinde vlek-
ken ontstaan en blijven voortbestaan. De tamelijk geïsoleerde positie van de Gere-
formeerde Gemeenten ten opzichte van andere geestelijke overtuigingen maakt 
het aan de ene kant voor het kerkgenootschap eenvoudig. Aan de andere kant 
stimuleert het niet een diepgaande bezinning op de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing en ook niet op de eigen theologie in verhouding tot 
de evangelische beweging. Mede daardoor dragen de Gereformeerde Gemeenten 
niet echt bij aan een verdere doordenking van de leer van de Heilige Geest in het 
licht van actuele ontwikkelingen.

De keuze om evangelische invloeden af te weren, heeft als onvermijdelijk gevolg 
dat evangelisch georiënteerde leden afvloeien richting evangelische gemeenten 
of andere kerken met meer ruimte voor hun gevoelens. Het gevolg is dat de eigen 
gemeente homogeen blijft. Het kerkelijk grensverkeer tussen de Gereformeerde 
Gemeenten en evangelische kringen is ondertussen beperkt van omvang. Dat is te 
verklaren vanuit de forse afstand tussen de bevindelijke en de evangelische stroming. 
Uit deze cijfers kunnen we overigens geen vergaande conclusies trekken, omdat 
evangelisch georiënteerde kerkleden ook de mogelijkheid hebben om over te gaan 
naar een kerkelijke gemeente met een reformatorische naam en een meer open 
en evangelisch karakter. Dat gebeurt op veel groter schaal dan overgangen naar 
evangelische gemeenten. De afwerende houding ten opzichte van de evangelische 
beweging verklaart wel dat er zelden leden vanuit evangelische gemeenten overko-
men. Die drempel is te hoog.

Het is ook denkbaar dat kerkleden met een evangelische inslag vanuit een zelfbe-
wuste houding een koerswijziging van de kerk verlangen. De predikant A. Moer-
kerken benoemde dit punt reeds in 1999. Als mensen een ‘ander type prediking’ 
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wilden, zo stelde hij, gingen ze voorheen over naar een kerkverband waar men zich 
in kon vinden. ‘Nu blijft men veelal en eist vervolgens dat de prediking verandert. 
Daar hebben we het hele verhaal.’182 Als dit een aantal leden van een gemeente 
betreft, die ook nog contact met elkaar onderhouden, kan dit op den duur het 
geestelijke karakter van zo’n gemeente beïnvloeden. In combinatie met de toege-
nomen mondigheid van kerkleden is het goed voorstelbaar dat dit invloed heeft 
op het kerkenraadsbeleid. Dit heeft als gevolg dat tussen plaatselijke gemeenten 
verschillen ontstaan die niet losstaan van evangelische invloeden. Gemeenten die 
geografisch soms dicht bij elkaar liggen groeien inhoudelijk uit elkaar. Op het 
niveau van classicale vergaderingen komt dit aan het licht als blijkt dat kerkleden 
de kerkelijke grenzen willen oprekken zodat ze zich binnen het eigen kerkverband 
kunnen aansluiten bij een gemeente met een gewenste kerkelijke kleur.

6.6.4. Verwachting
‘De evangelicalisering gaat ook ons niet voorbij’, zo schreef A. Schreuder in 2016. 
Diverse signalen wijzen erop dat de predikant het bij het rechte eind had. Onder 
jongeren zijn evangelisch getinte bijeenkomsten zoals die van de stichtingen 
Heart Cry en Jij daar! in trek. Ook opwekkingsliederen dringen de Gereformeerde 
Gemeenten binnen, onder meer via de zogeheten Gele Zangbundel, die populair 
is onder jongeren.183

Daarbij lijkt het erop dat het kerkverband er wat verlegen mee is om deze ontwik-
keling expliciet te benoemen. In de opinievorming wordt wel de vinger gelegd bij 
evangelische invloeden op gemeenteleden, maar niet op het beginnende proces 
van evangelicalisering van gemeenten. Onderlinge verschillen tussen gemeenten 
worden tijdens kerkelijke vergaderingen doorgaans niet expliciet benoemd. In het 
rapport van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) ten behoeve van de 
generale synode van 2016 staat bijvoorbeeld dat er ‘accentverschillen’ zijn ‘naast de 
eenheid op grond van Schrift en belijdenis.’184 Die eenheid straalt het kerkverband 
op landelijk niveau zoveel als mogelijk is uit. Het is ook te begrijpen als een kerk 
daar liever aandacht voor vraagt dan voor onderlinge verschillen. Maar die zijn 
er wel, ook rondom het onderwerp evangelisch. En deze verschillen worden niet 
kleiner. Ze zullen toenemende spanningen geven binnen gemeenten. Ook is het 
te verwachten dat de kerkverlating richting gemeenten met een wat evangelischer 
inslag zal toenemen. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat gemeenten stap voor 
stap meer ruimte bieden voor leden met een evangelische oriëntatie. Het is te 
verwachten dat dergelijke ontwikkelingen de eenheid binnen de Gereformeerde 
Gemeenten onder druk zullen zetten.

6.6.5. Positiekeuze
Gezien de doorgaande ontwikkelingen doen de Gereformeerde Gemeenten er goed 
aan om het thema van de evangelische beweging bespreekbaar te maken tijdens 
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kerkelijke vergaderingen en er voldoende aandacht aan te besteden bij de oplei-
ding van de aanstaande predikanten. Vroeg of laat krijgt elke kerkelijke gemeente 
ermee te maken, ook als het (nog) buiten het gezichtsveld van ambtsdragers blijft. 
Uit dit hoofdstuk blijkt dat de opinievorming over de evangelische beweging en 
charismatische vernieuwing met name het werk is van enkelingen. Dat betekent 
vanzelf niet dat slechts deze personen zich met het onderwerp bezighouden. Zou 
dat het geval zijn, dan doet dat geen recht aan de brede belangstelling voor een 
meer evangelische geloofsbeleving die er met name onder jongeren is.
Het bespreekbaar maken is niet alleen van belang tijdens kerkelijke vergaderingen, 
maar in het bijzonder richting de leden die zich aangesproken weten door het 
evangelische of charismatische. Voor een dergelijk gesprek is in elk geval gevoelig-
heid nodig wanneer sprake is van evangelische invloeden. Met name op het gebied 
van de liedcultuur lijkt die gevoeligheid onvoldoende aanwezig te zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat op een argeloze wijze, vaak op de klank af, evangelisch getinte liederen 
hun intrede doen. Terwijl velen zich er nauwelijks bewust van zijn, komt er een 
evangelische geloofsleer en -beleving in mee.
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- 7 -

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

7.1. Inleiding
In 1995 schreef de gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar M. te Velde dat de 
gereformeerden de laatste twintig jaar steeds meer met de evangelische beweging 
in aanraking kwamen.1 Dit komt overeen met de constatering van de predikant 
H.J.C.C.J. Wilschut over de ‘‘evangelicaalslag’ die zich sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw heeft laten gelden.’2

Vanaf het midden van de jaren zeventig troffen de lezers van het kerkelijk weekblad 
De Reformatie ook artikelen aan over zowel de charismatische vernieuwing als de 
evangelische beweging. Hoewel de toon soms scherp was, krijgen we niet de indruk 
dat de evangelische beweging in die tijd als een groot probleem voor de kerken werd 
gezien. In aantallen was in die tijd het grensverkeer met evangelische gemeenten 
ook heel gering. Het kerkelijk jaarboek van 1977 noemt een getal van vijf leden en 
dertien doopleden die overgingen naar baptistengemeenten.3 Zowel voor als na 
dat jaar worden de evangelische gemeenten niet apart benoemd, maar vallen ze 
kennelijk onder het kopje ‘overige kerken.’ Ook dit laat zien dat de evangelische 
beweging niet als een factor van betekenis werd beschouwd.
Dat de evangelische beweging in de eerste helft van de jaren zeventig binnen de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) weinig aandacht kreeg, ligt voor de hand. 
Het kerkverband had in 1967 te maken gehad met een scheuring die veel tongen 
en pennen in beweging bracht. Deze scheuring hing samen met het gebrek aan 
openheid dat een aantal predikanten in het kerkverband waarnam, in het bijzonder 
richting de Gereformeerde Kerken (synodaal). Zij pleitten in 1966 in een Open 
Brief voor meer openheid. De brief werd het jaar daarop door de generale synode 
beantwoord met tuchtmaatregelen. Dit leidde tot de uittreding van bijna een kwart 
van het aantal leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).4

In de jaren negentig van de twintigste eeuw kwamen synodale deputaten van beide 
kerkverbanden weer met elkaar in contact. Er groeide langzamerhand wederzijdse 
erkenning, wat in 2014 werd gemarkeerd als een proces richting hereniging van 
beide kerkverbanden.5 Op 11 november 2017 kwamen de breedste vergaderingen 
van beide kerkverbanden officieel samen om verder te spreken over het proces 
richting eenwording.6

Gereformeerd vrijgemaakte opiniemakers voelden in de jaren na de scheuring 
behoefte om de eigen positie duidelijk te verwoorden. De kerken wilden zich 
strikt houden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en daar de leden op 
aanspreken. Het kerkverband wilde zich wel openstellen voor anderen, als deze 



maar op dezelfde confessionele grondslag bouwden. In de praktijk kwam het erop 
neer dat de blik zich veel meer naar binnen dan naar buiten richtte. ‘Het valt niet 
te ontkennen dat de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een geïsoleerde positie 
innemen’, schreef de hoogleraar J. Douma in 1979.7

Dat er in de jaren zeventig toch behoefte ontstond aan opinievorming over de 
evangelische beweging heeft mede te maken met de activiteiten van zowel de EO 
als de Evangelische Hogeschool (EH). De hoogleraar ambtelijke vakken C. Trimp 
noemt beide organisaties ook als voorbeeld om een antwoord te zoeken op de vraag 
wat evangelisch betekent.8

Over het algemeen was het kerkverband terughoudend ten opzichte van de EO. 
Tot het bestuur en de raad van advies traden wel verschillende personen toe uit 
de gereformeerd vrijgemaakte traditie, maar ze hadden allen met de scheuring 
van 1967 het kerkverband verlaten.9 In het contact met de overheid werd in 1970 
gemeld dat er geen gereformeerd vrijgemaakten in de raad van advies (het stich-
tingsbestuur) of in het dagelijks bestuur van de omroep zitting hadden.10 Nadien 
zou dit veranderen, omdat de predikant P.K. Keizer (1906-1985) zitting kreeg in 
de raad van advies van de EO.11

Ongeveer gelijktijdig met de oprichting van de EO werd in 1968 vanuit de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt) de Gereformeerde Omroepvereniging (GOV) in het 
leven geroepen, als antwoord op het ‘proces van verwereldlijking’ bij de NCRV.12 
De EO werd gezien als een omroep die weliswaar bijbelgetrouw wilde zijn, maar 
waarvan de grondslag ‘niets’ van de NCRV verschilt, zo stelde de GOV in een pers-
bericht. Zij die vasthouden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften ‘kunnen en 
mogen’ met deze grondslag, die het gevolg is van het interconfessionele karakter 
van deze omroep, ‘geen genoegen nemen’, aldus de GOV. Twee jaar later stelde 
GOV-voorzitter P. van Gurp, op een manier die het vrijgemaakte gedachtegoed van 
toen helder vertolkt: ‘De EO is welbewust evangelisch en niet gereformeerd. De 
EO wil welbewust de vraag naar de ware Kerk niet stellen. De EO wil de eenheid 
boven geloofsverdeeldheid zijn. Dat is met recht: opium voor het volk’, omdat de 
eenheid niet wordt gezocht ‘waar de Here die wil: aan de ene Avondmaalstafel.’13

Aan de wieg van de EH stond in de persoon van J.A. van Delden een lid van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hij werd in 1977 ook de eerste directeur van 
de opleiding. In datzelfde jaar presenteerde Van Delden voor de EO het creatio-
nistische programma ‘Adam of aap?’ om op 1 oktober van dat jaar een belangrijk 
aandeel te hebben in de organisatie van het EO-congres ‘Schepping of evolutie?’14 
Dergelijke activiteiten riepen als vanzelf de vraag op hoe het kerkverband tegenover 
de EO stond. Daar komt bij dat gereformeerd vrijgemaakte predikanten al in een 
vroeg stadium werden gevraagd mee te werken aan uitzendingen van de EO. In 
1971 betrof dat de hoogleraar Trimp.15 Vergezeld door de hoogleraren J. Douma en 
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J. Kamphuis (1921-2011), had Trimp vervolgens een gesprek met het EO-bestuur. 
Ze gaven aan wel mee te willen werken, maar dat dit geen lidmaatschap van de EO 
zou betekenen en dat ze vrij wilden zijn om te spreken zoals dat zelf ‘noodzakelijk 
zouden achten.’ Desondanks kreeg Trimp flinke kritiek vanuit het eigen kerkver-
band. Hem werd ‘confessionele vervloeiing’ verweten, een verwijt dat zijn collega 
Douma ver van zich wierp. Douma en Kamphuis werkten in de jaren zeventig mee 
aan programma’s van de EO, terwijl de predikanten J. van Nieuwkoop (1913-2011) 
en J. Geersing (1932-2015) voor de omroep radiomeditaties verzorgden.16 Hoe 
gevoelig de steun vanuit gereformeerd vrijgemaakte kring voor de EO was, blijkt uit 
de opmerking van D. Zemel (1906-1975) dat deze omroep ‘gevaarlijker’ was dan de 
VPRO. De EO ‘weekt de kijkers los van de kerk, propageert sneltreinbekeringen’, 
aldus de predikant.17

De evangelische beweging bleek in toenemende mate aantrekkingskracht uit te 
oefenen op (doop)leden van het kerkverband. In het jaar 2000 schatten de predi-
kanten E.A. de Boer en H.P. Dam in dat deze invloed aanzienlijk was.18 Dit zorgde 
ook voor een constante stroom van opiniërende artikelen en ander bezinnend 
materiaal. In dit hoofdstuk zal aan het licht komen dat de kritische houding die in 
de jaren zeventig en tachtig overheersend was in de jaren negentig op verzet ging 
stuiten. Blijkbaar begon de opinie in het kerkverband te schuiven, waarbij een deel 
aan de oude standpunten bleef vasthouden, terwijl een ander deel zich meer wilde 
openstellen voor de evangelische beweging.
Trouw-journaliste A. Amelink noemde het in 2001 ‘opmerkelijk dat ook de vrijge-
maakten en Nederlands-gereformeerden en bloc voor het evangelicalisme vallen.’19 
Drie jaar later schreef ze dat de wisselwerking tussen de ‘krachtige evangelicale stro-
ming’ en de vrijgemaakten ‘volop’ aan de gang was.20 Als signalen noemt Amelink 
de opmars van de Alpha-cursus en de sympathie voor vernieuwingsbewegingen die 
nadruk leggen op het werk van de Heilige Geest.
Dit alles maakt het tegelijkertijd opvallend dat in de jaaroverzichten van het Hand-
boek van het kerkverband pas vanaf 2005 de evangelische beweging regelmatig op 
directe of meer indirecte wijze aan de orde komt.21

De verschuivingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waren bre-
der dan een groeiende openheid voor de evangelische beweging. Dat blijkt uit 
een intensief debat in het jaar 2002, aangezwengeld door een predikant die zijn 
diepe twijfels uitte bij de ‘gereformeerde wereld van vroeger.’22 Het als noodkreet 
bedoelde artikel riep maandenlang een stroom aan reacties op in zowel het ND als 
in vele kerkbladen.23

Het debat maakte duidelijk dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich in de 
eenentwintigste eeuw ontwikkelden van een hecht en gesloten kerkverband tot een 
kerk waarin ten minste een deel zich beïnvloed wist door de hedendaagse cultuur en 

7. GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT)310 



zich daarvoor ook wilde openstellen. De Kamper hoogleraar C.J. de Ruijter schreef 
aan het einde van 2003 dat zijn kerkverband zich ‘op een ingrijpend breukvlak’ 
bevond.24 Het gaf toenemende spanningen, bijvoorbeeld rond thema’s als de vrouw 
in het ambt en homoseksualiteit.
J.H. Kuiper gebruikte in het jaaroverzicht over 2014 in het Handboek van zijn 
kerkverband de uitdrukking ‘Kerk in transitie.’25 Synodale vergaderingen houden 
meer rekening met de gegroeide diversiteit in de kerken, zo legde de predikant uit. 
Volgens hem ‘past deze benadering bij de cultuur waarin wij leven.’
Opvallend is daarbij dat het gezag van synodale vergaderingen lijkt af te nemen. 
Plaatselijke kerken varen een andere koers dan die door het kerkverband is uitgezet. 
Zo stelden de kerkenraden van Neede, Delft, Capelle aan den IJssel-Zuid/West, 
Utrecht-Noord/West en Enschede-Zuid het ambt van diaken open voor vrouwen, 
terwijl laatstgenoemde gemeente ook vrouwen toeliet tot het ambt van ouderling.26 
Op 31 mei 2015 hield de gereformeerd vrijgemaakte gevangenispastor Ineke Baron 
een stagepreek in haar eigen kerkelijke gemeente van Haulerwijk.27 Twee jaar later 
kreeg ze van de classis Assen preekbevoegdheid, die vooralsnog alleen voor dien-
sten in gevangenissen gold.28 Dit alles gebeurde nadat de generale synode van Ede 
(2014) geen groen licht gaf voor vrouwen in het ambt.29 De eerstvolgende generale 
synode kwam tot een ander oordeel. Op 15 juli 2017 besloot de vergadering het 
ambt van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen. Een dag later volgde 
het besluit dat vrouwen ook predikant kunnen worden.30

Godsdienstsocioloog G. Dekker sprak in 1994 de verwachting uit dat de gerefor-
meerd vrijgemaakten in de toekomst ‘ingrijpende veranderingen’ te zien zouden 
geven.31 Hij verwachtte een ontwikkeling die vergelijkbaar is met wat hij eerder 
had geschreven over de Gereformeerde Kerken in Nederland.32 De gereformeerd 
vrijgemaakten zullen zich ‘in toenemende mate bij de ontwikkelingen in de samen-
leving (moeten) aanpassen, juist omdat zij hun geloof op alle aspecten van het leven 
(willen) betrekken’, zo stelde de emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. In 2013 werkte Dekker zijn hypothese in een aparte publicatie uit.33

Volgens critici richtte Dekker zich teveel op het thema van de secularisatie, waar-
door de evangelicalisering van de kerken buiten beschouwing bleef.34 In een reactie 
daarop stelde Dekker dat hij het meegaan met evangelische stromingen juist ziet 
als een aanpassing aan de cultuur.35 Drie jaar later kwam Dekker hierop terug in 
zijn boek Zie hoe alles hier verandert.36 Van de vrijgemaakt gereformeerden zijn velen 
evangelisch geworden, van de synodaal gereformeerden zijn er velen geseculari-
seerd. ‘De overeenkomst is echter dat in beide groeperingen een ‘aanpassing’ aan 
de toen dominerende cultuur plaatsvond.’

De ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) riepen tal van 
reacties in het kerkverband op. Op verschillende momenten scheidden groepen 
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leden zich af. Daardoor ontstonden in september 2003 de Gereformeerde Kerken 
(hersteld) en in november 2009 de Gereformeerde Kerken Nederland. Anderen 
uitten hun zorgen via speciaal daarvoor ingerichte websites.37 Op 29 september 
2012 kwam een groep verontruste leden in Bunschoten samen om na te denken 
over de toekomst van het kerkverband.38 Naar aanleiding van deze bijeenkomst 
werd een conceptbrief opgesteld waardoor kerkleden hun verontrusting konden 
uitspreken richting hun kerkenraad.39 In december 2013 ondertekenden ruim 1500 
kerkleden een appel op de generale synode van Ede.40 De synode verklaarde het 
appel niet-ontvankelijk, maar ontving wel in een besloten zitting een delegatie van 
de ondertekenaars.41 Na de synodevergaderingen werd op 15 november opnieuw 
een bijeenkomst belegd rondom de vraag hoe verder te gaan.42 Aanleiding voor 
deze bijeenkomst was de overtuiging dat de situatie in het kerkverband ‘nog slech-
ter’ was geworden.
Het was tijdens deze bijeenkomst dat de emeritus hoogleraar J. Douma bekend-
maakte zijn lidmaatschap van het kerkverband op te zeggen. Hij ging over naar 
de Gereformeerde Kerken Nederland.43 Douma was van 1970 tot 1997 hoogleraar 
ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen. Als zodanig genoot hij gezag 
zowel binnen als buiten zijn kerkverband.44

Na de openstelling van de ambten door de generale synode groepeerde in novem-
ber 2017 een ‘inmiddels aanzienlijk gegroeide groep predikanten’ zich om hun 
‘grote vragen’ te bespreken over de bijbelse onderbouwing van de besluiten.45 
Een werkgroep verzamelde materiaal ten behoeve van een revisieverzoek voor de 
volgende synode.46

We concluderen dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) veel veranderingen 
doormaakten en dat deze verschillend worden gewaardeerd. Het geeft voldoende 
aanleiding om de gereformeerd vrijgemaakte opinievorming over de evangelische 
beweging te bezien. We zetten in bij de jaren zeventig en tachtig van de twintigste 
eeuw. Daarna stappen we over op de jaren negentig, om vervolgens de periode 
na de eeuwwisseling te bezien. Afzonderlijke aandacht schenken we aan de royale 
belangstelling voor de Geestesgaven.

7.2. Opinievorming in de jaren zeventig en tachtig
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw namen de hoogleraren aan 
de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)47 een 
belangrijk aandeel in de opinievorming over de evangelische beweging in. Het 
besloten karakter van het kerkverband had als gevolg dat de eigen predikanten-
opleiding in Kampen een prominente plaats had. Door middel van hun onderwijs 
vormden de hoogleraren de komende generaties predikanten. De leeropdrachten 
van J. Kamphuis (tot 1979 hoogleraar kerkgeschiedenis, nadien dogmatiek) en 
van C. Trimp (hoogleraar ambtelijke vakken) brachten ook met zich mee dat de 
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evangelische beweging als vanzelf in beeld kwam.
Door hun talrijke publicaties, onder meer in De Reformatie, namen verschillende 
hoogleraren ook een deel van de vorming van het hele kerkverband voor hun 
rekening. Zo maakte Kamphuis van 1956 tot 1991 deel uit van de redactie van De 
Reformatie, waarvan vele jaren als hoofdredacteur.48 Dit redacteurschap gaf hem grote 
invloed binnen het kerkverband.49 J. Douma en Trimp werkten op hun beurt nauw 
samen voor dit weekblad van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), onder meer 
door bij toerbeurt de rubriek ‘Kerkelijk leven’ te verzorgen.50

7.2.1. Bijdragen vanuit de universiteit
7.2.1.1. C. Trimp
In 1977 en 1978 vroeg Trimp in De Reformatie zowel aandacht voor het onderwerp 
van de Geestesgaven als voor de evangelische beweging. In de artikelenserie over 
de Geestesgaven51 wil hij helderheid krijgen over de vraag ‘wat wij als charismata 
van Christus in deze tijd hebben te eren.’52 Hij wil dit niet ‘vooral of uitsluitend’ 
zoeken in ‘spektakulaire zaken als publieke gebedsgenezingen en spreken in 
tongen.’ Het begrip ‘charisma’, een ‘prachtig woord uit de bijbel’, ziet ook op de 
‘gaven van het apostolisch woord, de prediking, het opzicht, het kunnen verkiezen 
van ambtsdragers.’
Trimp ziet de bijzondere Geestesgaven van genezing en tongentaal als een ‘medewer-
king van de verhoogde Here met de apostelen en een bevestiging van het door hen 
gesproken woord.’53 Dit gebeurde in een tijd waarin het evangelie van de gekrui-
sigde en opgestane Christus werd gebracht in een ‘toegesloten samenleving van 
verharde joden en aan de heerschappij van Satan verkochte heidenen.’ Tekenen 
en wonderen waren in die tijd nodig als ‘machtige ‘start-versterkers.’’
Deze startversterkers zijn volgens hem niet ‘konstitutief voor de opbouw van de 
kerk.’54 Trimp leidt dit af uit de loop van de kerkgeschiedenis waarin deze gaven 
niet meer zo naar voren kwamen. De charismata die de opbouw van de kerk die-
nen, ‘hebben in zich de tendens tot kontinuïteit.’ Deze gaven, terug te vinden in 
de ambten, bleken een ‘vast bestanddeel van de toerusting der kerk.’
Trimp vindt het een voorbeeld van ‘principieel-onhistorisch denken’ als charismati-
sche bewegingen ‘eigenlijk voortdurend de bron willen imiteren en de Pinksterdag 
continueren.’55 Zelf ziet hij de ‘ene pinksterdag’ juist functioneren in de ‘eeuwen-
lange pinkster-bedeling.’
Aan de andere kant mag de kerk wat Trimp betreft ook niet vergeten uit ‘welke 
bron de rivier is voortgekomen.’56 Anders zouden de kerken denken dat ze de 
gaven van genezing en glossolalie ‘eigenlijk wel vergeten kunnen’, omdat ze toch 
nooit meer worden geschonken. Dan worden de charismata ‘als specialiteit aan de 
sekte overgelaten.’
De hoogleraar ziet voor elke christen een roeping tot ‘geloofsaktiviteit in het 
dienstbetoon.’ Vanuit de Bijbel valt er daarom ‘een zeer beschamend licht op veel 
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inaktiviteit van gemeenteleden.’ Volgens Trimp snijdt een kerk die het charisma 
vergeet, zichzelf af van haar bron. Hij noemt dit het ‘uitblussen van de Heilige 
Geest.’ Het ambt werkt dan ‘plichtmatig en zeer ordelijk voort’, maar de motor 
van de gemeente is uitgeschakeld.

Meer aandacht dan aan charismatische kringen besteedde Trimp aan de evangeli-
sche beweging. Hij begon hiermee in 1977 door in De Reformatie aandacht te vragen 
voor het begrip ‘evangelisch.’57 Trimp wijst daarin op het ‘Amerikaanse accent’ in 
het begrip. De ‘Amerikaanse idealen omtrent het vrije mensenleven’ zorgen voor 
een stempel van een ‘religieus individualisme, waardoor men sterk betrokken is op 
de onderlinge herkenning op het niveau van de heilservaring.’58 De ‘formatie en 
reformatie’ van de kerk en zaken als kerkregering en sacramentsbediening krijgen 
zo minder aandacht dan herkenning in het persoonlijke geestelijke leven.
Het gebrek aan belangstelling voor de belijdenis wreekt zich ook bij de uitleg van de 
Bijbel, zo merkt Trimp op.59 In de gereformeerde exegese geldt daarbij de analogie 
van het geloof. De uitleg van een bijbeltekst heeft zich te toetsen aan de leer van 
de Schrift en de kerk. In deze leer is een ‘geweldig stuk uitleg der eeuwen ‘bezon-
ken’.’ Daar rekening mee houden is een ‘wijze zelfbescherming.’ Deze ‘objektieve, 
kritische instantie’ mist Trimp onder evangelischen. Dit alles neemt niet weg dat 
Trimp ook sympathie heeft voor de ‘moed om op de aktuele problemen van onze 
tijd in te spelen’60 Toch komt hij tot de conclusie dat de ‘Amerikaanse import’ van 
evangelische gedachten alleen op de korte termijn zal werken. Op die termijn zijn 
de voordelen naar zijn gedachte ‘evident: men doorbreekt of negeert de moeilijke, 
vaak verstarde kerkelijke situatie in dit land en men gaat aan de slag in een snel 
ontkerstenende samenleving.’ Wie echter de wijze waarop Christus de geschiedenis 
maakt en leidt respecteert, ‘werkt wellicht langzamer en met minder mankracht, 
maar hij zal over een langere adem blijken te beschikken.’

In een uitvoerige schets van de evangelische beweging, geschreven in 198661, laat 
Trimp zien dat de evangelische beweging vooral ‘allerlei elementen uit de reak-
tiebewegingen van voorgaande eeuwen’ in zich heeft opgenomen.62 Hij noemt in dit 
verband de Reformatie, met een duidelijke gerichtheid op en gehoorzaamheid aan 
de Schrift, de radicale reformatie van de dopersen met de bewuste geloofskeuze van 
de individuele christen, het zeventiende-eeuwse piëtisme en puritanisme, met een 
accent op geloofsbeleving en levensheiliging, het achttiende-eeuwse methodisme 
met een krachtig appel op de wil van de mens alsmede een sterke zendingsdrang en 
de opwekkingsbewegingen uit de achttiende en negentiende eeuw, met de concrete 
oproep tot bekering uit de slaperigheid van de kerk.
Naast sympathie voor evangelische christenen en ‘ongetwijfeld veel herkenning’ 
heeft Trimp ook ‘duidelijke distantie-gevoelens.’63 Breekpunten zijn voor hem het 
religieuze individualisme, de onderwaardering van verbond en verkiezing en de 
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andere invulling van de gemeenschap der heiligen, die los staat van een aanwijsbare 
kerk. ‘De gemeenschap wordt opgebouwd vanuit de religieuze personen.’ Door dit 
alles gaat het herstel van de ambtelijke dienst in de eeuw van de Reformatie weer 
verloren. Tegelijkertijd merkt Trimp op dat ‘karakteristieke kenmerken’ van de 
evangelischen vaak de tegenhanger zijn van ‘typerende gebreken’ van de kerk.64 Is 
er in de kerk niet een gemis aan geloofsblijdschap, missionair elan, sociale bewo-
genheid, warmte in prediking en eredienst? Evangelischen zetten op deze punten 
allerlei moderne middelen in en spelen daarmee in op de tijd. Kerkleden daaren-
tegen zijn vaak krampachtig en conservatief, zodat er ‘tussen kerk en evangelische 
beweging een polariserend proces dreigt te ontstaan.’
Volgens de hoogleraar staat de kerk voor de uitdaging om het bewijs te leveren dat 
de ‘praktijk van het konfessioneel-gereformeerde leven de evangelische reaktie 
onnodig maakt.’65 Daartoe moeten deelwaarheden van de evangelischen worden 
erkend en geïntegreerd in het leven van de kerk. ‘Dat heeft meer zin naar binnen 
en naar buiten, dan allerlei ferme polemieken.’

Op de ‘karakteristieke eigenschappen’ van de evangelische beweging kwam Trimp 
in 1991 terug in een artikel in De Reformatie.66 De evangelische beweging maakt op 
Trimp de indruk van een ‘groot verkeersplein: men komt van allerlei kant, neemt 
deel aan het verkeer op dat ene plein om daarna toch elk in eigen richting te ver-
dwijnen: de eigen keus van brede of smalle straten. Iedereen komt op het plein, 
maar niemand moet daar uiteindelijk wezen.’67 Dit verklaart volgens hem ook de 
‘grote meningsverschillen’ tussen de diverse soorten evangelischen. Hier wreekt zich 
dat er geen ‘eendracht-vormende en -beschermende leer’ is. Naar zijn overtuiging 
komt men op die manier ‘steeds verder van huis. De eigen emoties gaan al meer 
de heilswil van God overstemmen.’
De kerk heeft naar het oordeel van Trimp de roeping om ‘zorgvuldig om te gaan 
met haar jongere leden die blijkbaar in evangelische kringen vinden, wat zij in de 
kerk missen.’68 Zorgvuldige omgang betekent echt luisteren, serieus ingaan op hun 
vragen en die niet afdoen met verouderde antwoorden. Als dit laatste wel gebeurt, 
zullen jongeren zich afvragen of de kerken echt in de eigen tijd staan.
Het gemis aan geloofsblijdschap in de kerk keert terug in de toespraak die Trimp 
op 26 september 1990 hield tijdens de jaarlijkse Schooldag van de Theologische 
Universiteit Kampen.69 Blijkbaar heeft de kerk wel de leer, maar niet de ijver die 
opwekkingsbewegingen kenmerkt. Tegelijkertijd is er een flink klimaatverschil 
tussen een evangelische samenkomst en een gereformeerde kerkdienst. Trimp 
spreekt van een ‘totaal andere sfeer’, terwijl de woorden die worden gesproken 
wel herkenning geven.
De boodschap in opwekkingsbewegingen richt zich op een centraal punt: ‘Ons 
hart moet God liefhebben en wij moeten kiezen voor God.’ Dat God eerst mensen 
liefhad, met een eeuwige liefde, komt echter nauwelijks ter sprake. Trimp ziet hier 
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ondergronds het ‘slepende konflikt’ tussen de opwekkingsbeweging en de leer-
regels van Dordrecht.

7.2.1.2. J. Douma
In een bijdrage uit 1979 bespreekt hoogleraar ethiek J. Douma de geïsoleerde posi-
tie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De verdeeldheid tussen hen die 
‘oprechte christenen zijn, vaak ook nog dezelfde belijdenisgeschriften hebben als 
wij’ zit hem dwars. Aan de andere kant ziet hij ‘verleidelijke vluchtwegen’ om dit iso-
lement te doorbreken.70 Een daarvan is een grotere nadruk op de onzichtbare kerk, 
wat naar zijn overtuiging het ‘vraagstuk van de kerkelijke eenheid sterk relativeert.’
Douma wijst in dit verband op de EO die de ‘wedergeborenen’ uit verschillende 
kerken bijeen wil brengen.71 Door dit werk van de EO komt er een ‘zichtbare een-
heid van Gods kinderen.’ Het accent komt dan te liggen op de ervaren gemeen-
schap der heiligen, op de plaatselijke gemeente en eventueel op een huisgemeente. 
Over de kerk als instituut behoeft men zich niet druk te maken, zo typeert Douma 
de positie van de EO.
Volgens de hoogleraar zijn dergelijke oproepen niet meer dan ‘ontvluchtingspo-
gingen’ bij de opdracht van kerkelijke eenheid vandaan. Volgens Douma doet de 
EO veel goed werk, maar kan een omroep niet een gemeenschap der heiligen zijn 
‘in de zin zoals het Apostolicum daarover spreekt’, omdat in deze belijdenis de 
gemeenschap der heiligen onlosmakelijk is verbonden aan de kerk.

7.2.1.3. J. Kamphuis
Voor de Leidse vrijgemaakte studentenvereniging Gomarus stelde de Kamper hoog-
leraar J. Kamphuis in oktober 1981 de vraag waar ten opzichte van de evangelische 
beweging ‘eventueel de raakvlakken liggen én waar het wezenlijke verschil moet 
worden geconstateerd.’72 Via De Reformatie, waarvan Kamphuis hoofdredacteur was, 
werd zijn lezing toegankelijk voor een breed publiek.73

Met Trimp wijst Kamphuis op de historische achtergronden van de evangelische 
beweging. Daarbij tekent hij aan dat de Amerikaanse opwekkingsbeweging in de 
achttiende eeuw zich voltrok in het ‘klimaat van het 18e eeuwse intellectualisme.’74 
Dit verlichte stempel heeft ook zijn sporen nagelaten in de opwekkingsbeweging. 
Kamphuis ziet dit vooral in de omgang met de Bijbel als een ‘arsenaal van teksten.’ 
Deze teksten worden op een rationele wijze gebruikt om een aantal bijbelse thema’s 
te bewijzen.
Veel aandacht besteedt Kamphuis aan de leer van de kerk. Het verzet tegen de volks-
kerk gaf in de opwekkingsbeweging de gedachte van de ‘kerk-van-de-vrijwilligheid, 
de denominatie.’75 De nadruk op de persoonlijke keuze gaat volgens hem ten koste 
van de verplichting om de eenheid der kerk te onderhouden (naar artikel 28 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis). Het gaat ook ten koste van het verbond en de 
daarmee samenhangende leer van de kinderdoop.
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De lage waardering van de kerk in evangelische kring hangt volgens Kamphuis ook 
samen met een chiliastische toekomstverwachting. Daarin is de tijd van de kerk ‘niet 
meer dan een tussen-tijd’ op weg naar een nieuwe en rijkere bedeling.
Positieve waardering heeft Kamphuis voor de ‘geloofsmoed (verbonden met veel 
beschamende geloofsblijdschap!) waarmee fundamentele vragen van de weten-
schap worden aangepakt.’76 Het buigen voor het gezag van de Schrift richt zich op 
bepaalde ‘voorkeursthema’s’, zoals de noodzaak van de persoonlijke wedergeboorte. 
Naar de overtuiging van Kamphuis verdwijnt zo de radicaliteit van het geheel van 
Gods Woord.
Tijdens de discussie na de lezing in Leiden bleek dat Kamphuis zichzelf ook de 
spiegel wilde voorhouden.77 In evangelische kringen ligt veel nadruk op het gevoels-
matige, in gereformeerd vrijgemaakte kring mist hij dat juist. ‘Ik beluister veel pre-
ken en ik moet zeggen dat ze vaak erg schraal zijn naar de gevoelsmatige kant toe.’

De accenten die Kamphuis voor de Leidse studenten zette, herhaalde hij ruim een 
jaar later in een drie uur durend discussie-interview met J.A. van Delden, directeur 
van de EH en zelf ook gereformeerd vrijgemaakt. Het gesprek werd, drie pagina’s 
groot, gepubliceerd in ND.78 Directe aanleiding voor het interview waren de artikelen 
die Kamphuis in De Reformatie schreef over de EH en de plannen om deze opleiding 
uit te bouwen tot een Internationale Christelijke Universiteit (ICU).79

Kamphuis legt er daarin de vinger bij dat de Drie Formulieren van Enigheid, zoals 
die in de reformatorische kerken in Nederland gangbaar zijn, niet in de grondslag 
van de ICU werden opgenomen.80 Binnen het kader van gehoorzaamheid aan de 
Bijbel worden zo uiteenlopende opvattingen over verkiezing en verbond, de kerk, 
het ambt, de doop en het duizendjarig rijk naast elkaar aanvaard. Naar de overtui-
ging van Kamphuis is dit in het spoor van de Reformatie niet mogelijk.
Kamphuis waardeert de schriftbeschouwing van de ICU, maar, zo formuleert hij een 
andere vraag: ‘Is de schriftbeschouwing zonder schade voor die schriftbeschouwing 
zelf te isoleren uit het geheel van de christelijke belijdenis?’81 Voor hem is het de 
‘grote vraag’ hoe de evangelische beweging de Bijbel leest. ‘In overeenstemming 
met het geloof? Dan zal men zelf ondervinden dat de weg terugbuigt naar de belijde-
nis van de christelijke kerk.’82

Het zal duidelijk zijn dat Kamphuis niets ziet in het ‘inéén willen schuiven’ van 
evangelisch en gereformeerd.83 Dat blijkt uit zijn bespreking van het proefschrift 
van H.C. Stoffels Wandelen in het licht, dat in 1990 verscheen. Kamphuis neemt de 
conclusie van Stoffels over dat de evangelische beweging ‘het 20-eeuwse pluralisme 
heeft geaccepteerd.’84 Hiermee onderscheidt ze zich volgens hem ‘fundamenteel 
van het calvinisme met zijn: ‘Geen duimbreed’.’
Ook tegenover de ‘pretenties van de charismatische beweging’ stelde Kamphuis 
zich ‘fundamenteel-kritisch’ op.85 In Radix sprak de hoogleraar uit dat hij zich ook 
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wilde laten prikkelen om de ‘werkelijkheid van de inwoning van God in de Geest’ 
in de gemeente serieus te nemen. Kamphuis ziet het zelf als het ‘grote manco van 
de charismatische vroomheid dat zij in de schaduw stelt wat de reformatie uit de 
Schrift met blijdschap over de kerk heeft beleden: gewassen door Christus’ bloed, 
geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest

7.2.2. Bijdragen van predikanten
De bijdragen van Trimp en Kamphuis zijn van grote betekenis geweest voor de 
meningsvorming over de evangelische beweging binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt). Verschillende argumenten die in later tijd zijn aangedragen, komen 
overeen met de analyses van de twee hoogleraren. De predikanten Joh. Francke en 
A.N. Hendriks beroepen zich daarbij op Trimp.

7.2.2.1. S. Cnossen
Een vroege bijdrage aan de bezinning rond de evangelische beweging kwam van 
de predikant S. Cnossen (1929-2016) in een boek over de evangelische jongeren-
beweging Youth for Christ.86 De van oorsprong Amerikaanse organisatie kreeg in 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog bekendheid in Nederland als een actieve 
evangelisatiebeweging.
De predikant heeft er moeite mee dat Youth for Christ tamelijk los staat van de 
kerk. Het is een ‘beweging zonder officiële band met de gemeente des Heren en 
daarom ook zonder de begeleiding en het opzicht van de ambtsdragers.’87 Naar 
Cnossens overtuiging was er in de tijd van het Nieuwe Testament weliswaar sprake 
van een ‘spontane verbreiding van het evangelie’, maar ‘het was de gemeente die 
evangeliseerde!’
Cnossen legt er ook de vinger bij dat Youth for Christ slechts enkele kernvragen 
meegeeft om te toetsen of het verantwoord is zich bij een bepaalde kerk aan te 
sluiten.88 Als Gods Woord als onfeilbaar wordt gezien, Jezus’ plaatsbekledend en 
verzoenend sterven wordt geleerd en de kerk haar leden opwekt om te evangeliseren, 
is dat voldoende. Niet de binding aan belijdenisgeschriften, ‘om zo in het spoor 
der waarheid te blijven’, is bepalend voor de kerkkeus, maar deze kernvragen, zo 
concludeert Cnossen.
Kritische vragen stelt hij verder over de ‘meeslepende muziek en zang onder lei-
ding van een enthousiaste zangleider Gemakkelijk werd daardoor een ‘emotioneel 
geladen sfeer’ opgeroepen, waarin ‘sterk werd aangedrongen op het aanvaarden 
van Jezus Christus, nu!’89 Het accent ligt daarbij op de wilsbeslissing van de mens. 
Cnossen kon in de literatuur van Youth for Christ zelf geen informatie vinden over 
het werk van de Heilige Geest, die het gesloten hart van een mens opent.90 Deze 
methodistische inslag kan volgens hem leiden tot een ‘dwangmatig ‘aanvaarden’ van 
wat wordt gezegd, zonder dat men werkelijk door het evangeliewoord getroffen is.’91

Cnossen erkent dat binnen Youth for Christ wordt gesproken over de zonde, maar 

7. GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT)318 



het ‘radicaal verdorven zijn van de mens van nature ontbreekt in het spreken van 
Youth for Christ.’92 Verder leert de organisatie een algemene verzoening door te 
stellen dat Jezus voor alle mensen stierf. Daarmee is Youth for Christ remonstrants, 
aldus Cnossen.93

Cnossen besluit zijn onderzoek met de conclusie dat hij in het licht van Gods Woord 
en de belijdenisgeschriften Youth for Christ ‘op principiële gronden’ moet afwijzen.94

7.2.2.2. Joh. Francke
In het ND van 27 en 29 januari 1979 verschenen twee artikelen over de charis-
matische beweging van de hand van de predikant Joh. Francke (1908-1990). De 
emeritus predikant wijst daarin op de veelheid en verscheidenheid aan gaven van 
de Geest in het Nieuwe Testament.95 Tot deze gaven rekent Francke onder meer 
geloof, hoop en liefde, maar ook ambten en belijdenissen. Zonder charismata kan 
de kerk volgens hem geen ware kerk van Christus zijn. Wel vindt hij het ‘voluit 
sektarisch’ als mensen het gaan zoeken in gebedsgenezingsdiensten, tongentaal of 
de doop met de Heilige Geest. Ondertussen zijn er ‘zeer veel kerkleden in verschil-
lende denominaties’ die dat doen, aldus Francke. Rondom deze bijzondere gaven 
bouwen ze zo een ‘charismatische oecumene’ op. De geestelijke ervaring overheerst 
dan de Woordbediening en de sacramenten.
Toch houdt Francke eraan vast, tegen de opvatting van ‘velen onder ons’ in, dat 
ook Geestesgaven als gebedsgenezing en tongentaal in de eigen tijd kunnen voor-
komen. Daarin valt hij Trimp bij. Hij vindt de redenering ‘onbewijsbaar’ dat alleen 
de eerste christelijke gemeente deze gaven nodig had tot opbouw van de gemeente. 
‘Zouden bij de groei van de kerk en in haar harde strijd tegen vele vijanden die 
genade-gaven nu niet meer noodzakelijk zijn en dus eerder toenemen?’ Daarom 
dringt de vraag bij hem waarom de kerk deze gaven overlaat ‘aan de groepen en 
de sekten om ze niet tot opbouw van het lichaam van Christus te gebruiken? Leven 
wij in de kerk van Christus dan Geestelijk onder de maat?’
In zijn tweede artikel gaat Francke in discussie met de gereformeerde predikant 
K.J. Kraan over de doop met de Heilige Geest.96 De argumenten van Kraan ten gun-
ste van hen die hun kinderdoop ‘nieuw in een bekeringsdoop’ willen bevestigen, 
vindt hij ‘weinig zeggend en allerminst overtuigend.’
Op de artikelen van Francke volgden enkele ingezonden stukken in het ND. Daaruit 
blijkt hoe gemeenteleden kritisch meedachten over het onderwerp van de charis-
matische vernieuwing. W. Velvis uit Groningen gelooft er op zijn beurt ‘niets van’ 
dat er in de sekten, zoals Francke daarover schreef, ‘Gééstesgaven’ te vinden zijn.97 
Met een beroep op verschillende gereformeerd vrijgemaakte auteurs kritiseert lezer 
H. de Jong uit Zuid-Scharwoude de opvattingen van Trimp en Francke.98 H.A. de 
Boer uit Utrecht vindt het juist van ‘enige moed’ getuigen dat Trimp en Francke 
de gangbare opvatting ‘herzien’ dat de bijzondere Geestesgaven beperkt zijn tot 
de apostolische kerk.99 De Jong reageerde daar weer op dat hij er ‘in geen geval’ 
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blij mee is.100 In zijn eerste ingezonden stuk had hij genoteerd dat hij de gedachten 
van Trimp en Francke ‘onschriftuurlijk achtte.’ De redactie had die uitdrukking 
echter niet in de krant opgenomen, wat dus nu wel gebeurde. Wie ‘heden nog 
naast en bij het geopenbaarde verbondswoord tekenen begeert, gaat in tegen de 
belijdenis van de genoegzaamheid van de Schriften.’ Hij besluit met een vraag: 
‘Waar blijven in deze discussie de herders van de kudde? Is het niet nodig tijd dat 
hierover duidelijkheid komt?’

7.2.2.3. C.J. Smelik
Tijdens de bondsdag van de gereformeerd vrijgemaakte vrouwenbond in 1983 ver-
woordde de predikant C.J. Smelik (1931-2011) zijn overtuiging dat de verwerping 
van de kinderdoop door veel evangelischen samenhangt met hun boodschap van de 
wedergeboorte. ‘Dat is bij hen het begin en het einde. De mens moet tot God gaan, 
zijn leven aan Jezus geven. Zo laat die mens zich als enkeling vinden door God.’101 Naar 
zijn overtuiging staat hiermee ‘heel het genadekarakter van het evangelie op het spel.’ 
Een benadering vanuit het verbond is de ‘doodsteek’ voor alle individualisme en alle 
remonstrantisme. God komt in het verbond niet tot individuen, maar tot de gelovigen 
en hun nageslacht. Hij doet Zijn ‘Ja der beloften voor alles uit horen, opdat wij voor 
zijn aangezicht ons Amen van het geloof uitspreken en ons leven Hem toewijden.’
Ook Smelik verzet zich tegen een eenheidsideaal buiten de kerk om. Wie inzet 
bij het ‘onderling elkaar herkennen als gelovigen’ krijgt volgens hem een ‘vage 
‘gemeente van wedergeborenen’ Naar zijn gedachte staat dit ver af van de gerefor-
meerde belijdenis over de kerk van Jezus Christus, geregeerd door ambtsdragers, 
de dwaalleer verwerpend en de sacramenten vierend.

7.2.2.4. A.N. Hendriks
Vanaf het einde van de jaren zeventig publiceerde de predikant A.N. Hendriks met 
een zekere regelmaat over de Heilige Geest en onderwerpen die daarmee samen-
hangen, zoals ambten, gaven en gemeenteopbouw.102 Aanvankelijk schreef Hendriks 
tegen de achtergrond van de charismatische beweging. In zijn artikelen grijpt hij 
terug op de opvattingen van onder meer Trimp. Zo stemt hij in met diens stelling 
dat de gemeente een charismatische gemeente dient te zijn, waarin de gaven van de 
Geest voluit een plaats hebben.103 Daarbij zet hij wel een kritische kanttekening bij de 
ruimte die Trimp openlaat voor de mogelijkheid dat de Geest deze bijzondere gaven 
nog eens aan de kerk schenkt. Hendriks zegt dit niet te begrijpen, omdat Trimp ‘het 
heilshistorisch bepaalde van de bijzondere Geestesgaven zo scherp onderscheidt.’
Vanuit dezelfde grondgedachte van de heilshistorie wijst Hendriks ook de leer van 
de doop met de Heilige Geest als een tweede zegen af.104 Een ‘zeer ernstig bezwaar’ 
tegen de pinksterbeweging vindt hij dat deze het ‘unieke, heilshistorische, van wat er 
op de Pinksterdag gebeurt, uit het oog verliest.’105 De belofte van Jezus uit Markus 16 
dat tekenen zullen volgen op de prediking van het evangelie moet dan ook zien op 
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de apostolische tijd, zo stelt Hendriks in navolging van de Kamper hoogleraar Nieuwe 
Testament J. van Bruggen. Het is dus geen belofte voor de ‘gelovigen van álle tijden.’
Dit betekent bijvoorbeeld dat de nieuwtestamentische gave van de profetie als open-
baringsgave een ‘heilshistorische plaats en funktie had in de apostolische kerk.’106 
Het is een charisma dat niet blijvend aan de kerk is geschonken.
Ook bij Calvijn is het heilshistorisch motief, naast de ‘beduchtheid voor het doperse 
gevaar’, een belangrijk argument om het tijdelijke van de gave van de profetie te 
benadrukken.107 ‘De profetie heeft haar einde en volmaking in Christus gevonden.’ 
Hendriks gaat dan ook mee met Calvijns onderscheiding tussen de ‘wonderbaarlijke 
genadegaven’, die voor een tijd aan de kerk werden gegeven als tekenen bij de 
prediking van het evangelie, en de ‘gewone gaven’, die blijvend zijn.108

In een andere bijdrage sluit Hendriks zich aan bij de ‘reformatorische visie’ dat de 
Geest bij genadegaven ‘aansluit bij wat in de mens creatuurlijk aanwezig is.’109 Het 
gaat dus niet om een nieuwe schepping die de mens ‘geheel nieuwe mogelijkheden 
geeft’, maar om een herschepping, een ‘herstel van wat door de zonde verworden is.’ 
Dat betekent dat ‘wat de gelovige in aanleg en talent door de Schepper gegeven is, 
door de Geest wordt geheiligd, geaktiveeerd en in dienst gesteld van de gemeente. 
Zó wordt het tot een charisma.’
Hendriks bestudeerde ook de verhouding tussen Christus en de Geest.110 Daarbij 
wijst hij op de kritische vragen die de hervormde theoloog H. Berkhof stelde bij 
de traditionele leer van de Heilige Geest. ‘Overwoekert in deze traditionele leer 
de christologie niet de pneumatologie’, zo vat Hendriks deze kritiek samen. In de 
gereformeerde theologie kwam men altijd vanuit de leer van Christus tot de leer 
van de Geest. De pneumatologie volgde dus de christologie. Hendriks verdedigt 
deze lijn met een beroep op de uitspraak van de kerk van het Westen dat de Geest 
uitgaat van de Vader én de Zoon, het zogeheten filioque.111 Volgens Hendriks heeft 
de kerk met deze belijdenis een ‘grens gesteld aan elke verzelfstandiging van het 
werk van de Heilige Geest ten opzichte van Christus en diens werk.’ Deze belijdenis 
verhindert daarom de ‘volgorde christologie-pneumatologie’ om te keren. Hendriks 
trekt daaruit de volgende conclusie: ‘Wie de heilshistorische verbanden tussen 
Christus en de Geest niet vanuit de eeuwige relatie tussen de Zoon en de Geest ziet 
opkomen, raakt onherroepelijk van het rechte Schriftuurlijke spoor af!’112

7.2.3. Evaluatie
Met Trimp hadden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een hoogleraar in 
huis die volgens zijn collega Douma ‘bleef vasthouden aan de grote waarde van 
een ondubbelzinnige binding aan de belijdenis van de kerk.’113 Tegelijkertijd stond 
Trimp te midden van zijn tijdgenoten bekend om zijn ruimere blik buiten het eigen 
kerkverband. Hij was de eerste hoogleraar die meewerkte aan een programma van 
de EO en kreeg daarop kritiek in eigen gelederen.
Trimp had daarbij de gave om door aansprekende beelden zaken uit te leggen en 
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zo leiding te geven aan het kerkverband. Met name het beeld van de bijzondere 
Geestesgaven als startversterkers vond ingang. Het werd binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) doorgegeven als een gezaghebbende visie op de Geestesga-
ven, totdat er met name in de eenentwintigste eeuw veel ging veranderen in de 
waardering voor de charismatische vernieuwing. Dan komt ook de uitdrukking 
‘startversterkers’ onder vuur te liggen.114

Trimp stemt voor een deel in met de kritiek vanuit evangelische kring dat er in de 
kerken weinig geloofsblijdschap en warmte is. Preken zijn schraal en raken het gevoel 
weinig. De hoogleraar zou dit later uitwerken in zijn boek Klank en weerklank.115

Haakte Hendriks aan bij Trimps gedachte over de startversterkers en wilde hij daar-
mee de groeiende belangstelling voor de Geestesgaven indammen, Francke trok 
juist een andere lijn van Trimp door, namelijk de ruimte die hij liet dat ook in het 
heden Geestesgaven worden geschonken. Wat bij Trimp een voorzichtige nevenlijn 
in zijn betoog is, krijgt bij Francke juist nadruk.
De opinievorming van het drietal Trimp, Douma en Kamphuis draagt het stempel 
van de gereformeerd vrijgemaakte visie op kerk, verbond en sacramenten. Nog in 
2001 noemde Trimp de evangelische beweging een gevaar ‘omdat zij de betekenis 
van de kerk relativeert.’116

Hoewel Douma in de jaren zeventig en tachtig vergeleken met andere gereformeerd 
vrijgemaakte opiniemakers een grotere openheid bepleitte naar de buitenwereld117, 
ligt het accent bij hem toch op de opdracht tot reformatie van de kerk en in die 
weg tot kerkelijke eenheid. Een dergelijke eenheid buiten de gereformeerde belij-
denisgeschriften om was voor de gereformeerd vrijgemaakten in de jaren zeventig 
nauwelijks denkbaar.
Voor Kamphuis is het lezen en uitleggen van de Bijbel onlosmakelijk verbonden aan 
de kerk en haar belijdenis. In dit licht staat ook het streven van de hoogleraar om op 
allerlei gebied kerkelijke instellingen op te richten, waardoor er een gereformeerd 
vrijgemaakte zuil ontstond. Dit streven ging de geschiedenis in als de ‘voortgaande 
reformatie’, waaraan onder meer de naam van Kamphuis is verbonden.118 In later 
tijd blikten verontruste gereformeerd vrijgemaakten met een zeker heimwee terug 
op deze periode, met een ‘hechte eenheid en een grote mate van eensgezindheid’ 
rondom het kerkbegrip en de reformatie van de kerken.119 Deze houding leidde 
wel tot een confrontatie met de eveneens gereformeerd vrijgemaakte Van Delden, 
die zich inzette voor een onderwijsinstituut op basis van de Bijbel, maar zonder 
expliciete verwijzing naar de gereformeerde belijdenisgeschriften. Een dergelijke 
samenwerking met evangelischen is voor Kamphuis nauwelijks denkbaar. De uit-
drukking in zijn lezing waar ‘eventueel de raakvlakken liggen én waar het wezenlijke 
verschil moet worden geconstateerd’120 spreekt boekdelen.

De grote plaats die de Kamper hoogleraren in hun kerkverband innamen en het 
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gezag van hun meningsvorming in De Reformatie blijkt uit de bijdragen van de 
predikanten Cnossen en Smelik. Smelik bijvoorbeeld verwees in zijn toespraak 
‘met nadruk’ naar de genoemde artikelen van Trimp en Kamphuis.121 Bij dit alles 
valt op dat de vraag of de evangelische beweging ook iets waardevols in zich heeft 
voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) slechts terloops aan de orde komt. 
Smelik wil ‘als vriend’ aan de evangelische beweging juist ‘Góds kracht en sterkte’ in 
het gereformeerde belijden laten zien.122

Ook Hendriks sluit aan bij de klassieke lijnen die binnen zijn kerkverband in het 
spoor van de reformatorische theologie worden getrokken. Een sterk accent ligt 
bij hem op de heilsgeschiedenis, die zijn voltooiing kreeg in de persoon en het 
werk van Christus. Voor Hendriks houdt het juiste spreken over de Geestesgaven 
nauw verband met de leer van de Drie-eenheid en in het bijzonder de onderlinge 
verhouding tussen de Zoon en de Heilige Geest.
Hendriks kritiseert in de jaren tachtig daarmee met name de charismatische bewe-
ging. Als na de eeuwwisseling het charismatische element in zijn eigen kerkverband 
sterker wordt, gebruikt hij dezelfde argumenten als voorheen, maar nu niet meer 
extern, maar intern.123

7.3. Opinievorming in de jaren negentig
Lieten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren zeventig en tachtig een 
grote mate van eenheid zien, in de jaren negentig veranderde dit.124 Dit viel ook de 
gereformeerd vrijgemaakten zelf op. Zo stelde de predikant R.H. Bremmer (1917-
1995) bij de vijftigjarige herdenking van de Vrijmaking in 1994: ‘Er is duidelijk 
iets aan de hand in vrijgemaakt Nederland.’125 Bremmer, die een jaar predikant 
was toen hij met de Vrijmaking meeging, vond dat zijn kerkverband lange tijd een 
‘verkerkelijkte en soms krampachtige houding tegenover buitenstaanders’ had 
ingenomen. Ook stemde hij ermee in dat de heilshistorische prediking126, zoals deze 
onder gereformeerd vrijgemaakten gangbaar was, ‘soms een rationele inslag kon 
hebben.’ Hij wilde een ‘open oog hebben voor wat onze jongeren aan opbouwende 
kritiek te berde brengen.’
Met name de geslotenheid van het kerkverband kwam onder druk te staan. Vol-
gens historicus G.J. Schutte dwongen de veranderingen in de omringende wereld 
‘vele vrijgemaakte organisaties en scribenten tot bezinning en herijking van het 
vrijgemaakte intellectuele en organisatorische geloofsgoed.’127 Met name jongeren 
stelden kritische vragen bij de traditioneel gereformeerd vrijgemaakte gemeenschap. 
Daarin werd, aldus Schutte, ‘veel gestreden en weinig geduld’, ook was er weinig 
ruimte voor ‘persoonlijke vrijheid en vroomheid In toenemende mate stelden 
gereformeerd vrijgemaakte organisaties hun deuren open voor leden van andere 
(gereformeerde) kerkverbanden. Historicus R. Kuiper spreekt in dit verband van 
een ‘omwenteling in het kerkelijk-historisch bewustzijn in vrijgemaakte kring.’128
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De open blik richting andere kerken en samenwerking met christenen uit andere 
tradities zorgden er ook voor dat de evangelische beweging meer in beeld kwam. 
Terwijl sommigen veel goeds in deze beweging vonden, bleven anderen een kriti-
sche houding innemen. Daardoor is de opinievorming in de jaren negentig veel 
minder homogeen dan die in de jaren zeventig en tachtig. Sterker nog, we zullen 
in deze paragraaf een forse botsing aantreffen tussen een behoudende visie op de 
evangelische wereld en een meer open houding. Het is een afspiegeling van de 
ontwikkelingen binnen het kerkverband, door Schutte aangeduid als een ‘proces 
van pluriformisering.’129 Hij zag verschillende stromingen en vleugels ontstaan, die 
zich concentreren rondom met name nieuwe periodieken. De meest behoudende 
gereformeerden groepeerden zich vanaf 1990 rondom het periodiek Reformanda, 
waarin een verlangen naar de gesloten gereformeerd vrijgemaakte wereld van de 
jaren zeventig doorklonk en tevens scherpe kritiek op de evangelische beweging. In 
juni 1992 werd het vooruitstrevende opinieblad Bij de Tijd opgericht, met een meer 
open houding richting de evangelischen. Anderhalf jaar later zag het meer behou-
dende blad Nader Bekeken het licht. Daarin wordt de evangelische beweging kritisch 
gevolgd. Bij dit alles zocht De Reformatie, vanouds het leidinggevende gereformeerd 
vrijgemaakte weekblad, leiding te geven aan het kerkverband. In deze paragraaf 
gaan we het decennium van worsteling na binnen de Gereformeerde Kerken (vrij-
gemaakt), toegespitst op de houding ten opzichte van de evangelische beweging.

7.3.1. K. van den Geest
In evangelischen herkennen we bijbelgetrouwe christenen van wie veel te leren is, 
zo stelt de predikant K. van den Geest in Bij de Tijd in een artikel onder de prikke-
lende kop ‘Moeten evangelischen gereformeerd worden, of...?’130 Het persoonlijke 
geloofsgetuigenis van evangelischen en het uitdragen van het evangelie dwingt 
respect af, zo ervaart hij. Sterke punten zijn de werfkracht en de toegankelijke en 
eigentijdse diensten. Ook de nadruk op een persoonlijke keuze voor Jezus heeft 
een sterke kant, net als de blijdschap van het geloof.
Van den Geest vraagt zich wel af of de opgewekte vreugde altijd zo realistisch is. ‘Bij 
evangelische christenen krijg je soms de indruk dat de zonde als een min of meer 
gepasseerd station wordt beschouwd.’ Verder legt hij zijn vinger bij het ontbreken 
van belijdenissen als bescherming van de leer en de ‘neiging om bij de bekering te 
veel aan de mogelijkheden van mensen toe te schrijven (vrije wil).’
Toch wil de predikant allereerst naar zichzelf kijken. Daarom stelt hij onder meer 
de vraag: ‘Wat is een goede leer zonder goede sfeer? De evangelischen presenteren 
ons weer zo’n onbetaalde rekening van de kerk.’ Kennelijk zat het punt de predi-
kant hoog. Een jaar later schreef hij opnieuw over de evangelische beweging en wel 
in een recensie van een proefschrift over de opwekkingstheoloog Ch.G. Finney.131 
Binnen zijn kerkverband ziet Van den Geest enerzijds een afwijzende en veroorde-
lende houding tegenover de evangelische beweging. ‘Evangelisch staat dan voor 
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on-gereformeerd, voor alles wat ‘anders’ is dan wat wij ‘gewoon’ zijn.’ Aan de andere 
kant treft hij bij sommige mensen een ‘argeloze openheid’ aan, met als vrucht kri-
tiek op de ‘gereformeerde bagage die ze van huis uit hebben meegekregen.’
Zelf pleit de predikant voor een derde manier van reageren, namelijk ‘dat we met 
het verschijnsel evangelische beweging ook kunnen omgaan.’132 Vanuit een sterke 
gereformeerde identiteit hoef je niet bang te zijn om open te staan voor andere 
richtingen. In een ‘vruchtbare uitwisseling’ met andere christenen kunnen eigen 
zwakke punten worden weggenomen.
De theologische verschillen tussen evangelischen en gereformeerden zijn ‘best 
ingrijpend’, zo constateert Van den Geest.133 Maar ook nu wil hij een leerhouding 
innemen. ‘Wat hebben wij jongeren te bieden als ze zich aangetrokken voelen tot 
het levendige geloofs- en gemeenteleven dat je bij evangelischen opmerkt?’ Volgens 
Van den Geest zit het gereformeerde kerkelijk leven vast in verstarde manieren van 
doen en zuigen onze voeten zich nog vast in de ‘kleffe klei van het conservatisme.’

7.3.2. Polemiek rond kritiek van W.G. de Vries
7.3.2.1. W.G. de Vries
Een veel kritischer toon treffen we aan bij de predikant W.G. de Vries. In maart 
1994 schreef hij in De Reformatie over de evangelische beweging, na ‘klachten van 
ambtsdragers en gemeenteleden’ over de zuigkracht van deze beweging.134

De kritische kanttekeningen betreffen met name het gebrek aan visie op de zichtbare 
kerk. De evangelische beweging bestrijdt wel dwalingen, maar komt niet tot reformatie 
van de kerk zelf, aldus De Vries. In zijn ogen gaat het volgens Efeze 2 juist over de ‘een-
heid van de gemeente op basis van het apostolische fundament’ en niet over een ‘heel 
andere optie’, namelijk die van bewegingen los van enige kerk.135 Ook heeft De Vries 
kritiek op de leer van het perfectionisme die hij in pinksterbewegingen aantreft.136

Uitgesproken kritisch uitte De Vries zich in november 1994 tijdens een bijeenkomst 
voor gereformeerd vrijgemaakte ouderlingen uit de provincie Gelderland. ‘Jongeren 
die de warmte en het enthousiasme van de beweging zoeken, raken steeds verder 
vervreemd van het gereformeerde erfgoed’, zo tekende de redacteur van het ND 
uit de mond van de predikant op.137 Hij noemde het ‘onthutsend’ dat zijn eigen 
belijdeniscatechisanten zich enthousiast toonden over een programma van de EO 
over lofprijzing. ‘Gesloten ogen, omhoog geheven handen, deinende lichamen en 
extase; de meeste catechisanten vonden het prachtig.’
De reacties die het korte verslag opriepen, deden de redactie van de krant beslui-
ten om een uitvoeriger weergave van de lezing te publiceren. Dit gebeurde door 
de samenvatting af te drukken die de inleider zelf had opgesteld en waaruit de 
redacteur geciteerd had.138 Zeer kritisch is De Vries wanneer tijdens evangelische 
bijeenkomsten een sfeer wordt opgeroepen waarin ‘steeds de naam van Jezus wordt 
herhaald en het refrein steeds lof op God laat horen.’ ‘Het wordt een soort Jezu-
latrie, waarbij Jezus het ideaal van een soort fanclub wordt.’
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7.3.2.2. H. Drost
De samenvatting van de lezing van De Vries riep opnieuw reacties op, onder meer 
van collega-predikant H. Drost.139 Deze kreeg daarop een reactie van J. Schotanus die 
zichzelf een ‘evangelisch christen’ noemde140, waarop ook Drost weer reageerde.141

Volgens Drost wekken evangelische christenen nogal eens de indruk dat ze ‘geen 
mensen van deze wereld zijn. Altijd loven ze de Heer. Nooit drukken hen zonden 
neer. ‘Christus is immers gekomen?!’’ Hij signaleert daarin een ‘doperse trek om 
boven de zondige wereld uit te willen gaan.’ Het beleven van genade is in zijn ogen 
juist een leven lang verbonden met het erkennen van de schuld van de zonde. Dat 
brengt ‘iedere keer weer terug naar het kruis. Alleen zo komen we verder.’
De Vries maakte in zijn lezing kritische opmerkingen over de muziekkeuzes van 
evangelischen. Drost schrijft juist dat er ‘niets’ tegen praise-avonden hoeft te zijn. 
Daar wordt ‘de lof aan God gebracht op eigentijdse manier. Dat is dan in de stijl 
van de popcultuur van onze dagen. Juist als je zo mensen van onze tijd die Christus 
niet kennen, wilt aanspreken, kan dat goed zijn.’
Volgens Drost gaat het gesprek tussen evangelischen en gereformeerden ‘altijd 
over de kerk.’ Enerzijds erkent hij dat de ambtelijke structuur in gereformeerde 
kerken in de hand kan werken dat gemeenteleden ‘geen vinger’ uitsteken om 
mee te werken in hun kerk. Anderzijds mag men in zijn ogen niet blijven staan bij 
geestelijke eenheid op bijvoorbeeld een EO-familiedag. Als het daarbij blijft, vindt 
hij dat ‘oneerlijk tegenover wat de Bijbel ons leert: het gaat om echte eenheid, die 
ook vorm aanneemt in een kerk.’
In zijn reactie merkt Schotanus op dat gereformeerden hun christen zijn vaak 
beleven ‘in het donkere halletje van zondebesef.’ Hij pleit voor een leven uit de 
volheid van Christus’ verzoeningswerk. Drost reageert hierop dat het sterven van 
Christus niet alleen voor hem is gebeurd, maar dat het ook voortdurend in hem 
gebeurt. Dan blijft er een pijn om de zonde.
Schotanus merkt verder op dat een gereformeerde in het contact met evangelischen 
vaak als eerste de kerk ter sprake brengt, terwijl een evangelische allereerst getuige 
wil zijn van Jezus. Drost stelt op zijn beurt juist de vraag: ‘Is alleen hoe je zelf het 
geloof beleeft, doorslaggevend?’ Volgens hem mag er geen tegenstelling worden 
gemaakt tussen het werk van de Heilige Geest en de ambten. ‘Het verschil is of je het 
geloof alleen als een niet te kritiseren persoonlijke uiting ziet, of dat je accepteert 
dat Christus ons geloof via ambtsdragers onder de kritiek van Zijn Woord stelt.’

Het enthousiasme in evangelische kringen prikkelde Drost al langer. In De Reformatie 
beschrijft hij hoe hij het bijwonen van een evangelische eredienst heeft ervaren.142 
Hij was er bewust heen gegaan, omdat ‘de meeste gereformeerden helemaal 
ondersteboven raken van de geloofsblijheid van de evangelischen.’ Zelf voelde hij 
zich niet echt geraakt. ‘Het was zo opgefokt, zo gemaakt enthousiast, zo ontzettend 
blij...’ Drost ziet deze sfeer van altijd blij zijn tegen de achtergrond van de doperse 
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beweging. ‘De dopers-getinte evangelische geloofsbeweging is triumfalistisch: alsof 
de overwinning op zonde en leed door ons al is behaald.’ Daartegenover plaatst hij 
het christelijke leven als een leven met aanvechting en kruis.143

Concluderend merkt Drost op: ‘Wanneer we vanuit de bijbel (!!) deze zaken vast-
houden, dan hebben we de tijd tegen. De evangelische beweging heeft de tijd mee! 
De moderne mens is nl. de mens die zichzelf wil ontplooien. Hij zoekt daarom het 
gezellige van het informele samenzijn en niet het strakke van het instituut kerk. 
Hij voelt zich eerder thuis in de spontane groep dan in de eerbiedige kerk.’144 De 
evangelische beweging spreekt volgens hem aan door duidelijkheid in de leer en 
uitstraling van warmte. Als hij deze zaken zichzelf als een spiegel voorhoudt, bete-
kent dit voor Drost ‘voluit gereformeerd en eigentijds te leven.’

7.3.2.3. C.J. de Ruijter
De reacties die De Vries op zijn inleiding en het verslag daarvan in het ND kreeg, 
weerhielden hem er niet van om zijn uiteenzetting opnieuw te publiceren. Ken-
nelijk zat de zaak hem hoog. De predikant koos hiervoor het jaaroverzicht in het 
Handboek van het jaar 1997, waarvan hij zelf redacteur was.145

Dit riep weer een reactie op in De Reformatie. C.J. de Ruijter, hoogleraar aan de Theo-
logische Universiteit Kampen, vindt de aandacht voor de evangelische beweging op 
zichzelf terecht. ‘Want er is binnen de vrijgemaakte kerken ook veel belangstelling 
voor wat er gebeurt in de evangelische hoek.’146 Ook vindt De Ruijter dat veel van 
De Vries’ argumenten ‘echt hout snijden.’ Maar wel vraagt hij zich af ‘of hij ze op 
een verantwoorde manier gebruikt.’ De Kamper hoogleraar vindt de manier waarop 
De Vries de evangelischen ter sprake brengt ‘nogal confronterend.’ Het beeld ‘kan 
soms een karikatuur worden.’
Daarnaast vraagt hij zich af of de methode van de schrijver van het jaaroverzicht de 
juiste is.147 ‘De Vries signaleert zuigkracht naar de evangelische beweging. Vervolgens 
gaat hij opsommen wat daar allemaal mis is.’ Zuigkracht ziet echter op een bepaald 
gemis aan eigen zijde. Dat gemis moeten we helder krijgen. De Vries wijdt één zin-
netje, zo constateert De Ruijter, aan de noodzaak om onszelf te beproeven of we 
in het geloof zijn. ‘De schraalheid van dat zinnetje bevestigt m.i. het gemis waaruit 
de evangelische zuigkracht opkomt.’ Volgens De Ruijter heeft die zuigkracht alles 
te maken met het gebrek aan werfkracht van zijn kerkverband.

7.3.3. M. te Velde
Binnen de kerken bleef behoefte bestaan aan bezinnend materiaal over de evan-
gelische beweging. De hoogleraar kerkgeschiedenis M. te Velde besteedde in De 
Reformatie in drie uitvoerige artikelen aandacht aan deze beweging.148 Zijn positie 
aan de Theologische Universiteit, een brandpunt in het kerkelijk leven, stelde hem 
in staat om goed zicht te hebben op wat er in de kerken leefde. In zijn historisch 
overzicht vraagt Te Velde aandacht voor wat hij noemt vijf lagen in de voorgeschie-
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denis van de huidige evangelische beweging, namelijk de puriteinen, de opwek-
kingsbewegingen uit de achttiende en die uit negentiende eeuw, de strijd tegen 
de liberale theologie in de eerste helft van de twintigste eeuw en de reactie op de 
ontkerstening na de Tweede Wereldoorlog.149 Als belangrijkste laag noemt hij de 
ontwikkelingen in de negentiende eeuw, wat wel genoemd wordt de ‘evangelische 
Gouden Eeuw.’150

In zijn tweede artikel schetst Te Velde drie opties in het omgaan met de evange-
lische beweging: ‘nieuwe verbintenis’, ‘evangelische aanvulling en verrijking’ en 
‘scherp afzetten.’151 Zelf noemt hij een reeks punten van herkenning op het gebied 
van prediking, geloofsleven en de roeping van christenen. Daar wil hij ‘wezenlijk 
dankbaar voor zijn.’ Te Velde constateert ook dat er ‘in het algemeen in de evange-
lische denktrant een bepaalde eenzijdigheid en versmalling zit, die op verschillende 
punten zich wreekt.’152 Hij brengt deze samen onder zes thema’s: de verhouding 
van individu en gemeenschap, de wilsbeslissing van de mens, de visie op de kerk, 
het perfectionisme, het twee-verdiepingen-christendom en de speerpunten van 
blijdschap en getuigenis.
Aandacht voor persoonlijk geloof vindt Te Velde goed. ‘Maar bij veel evangelischen 
leidt dat tot een individualisme dat beschadigend werkt op andere thema’s uit de 
geloofsleer. Er draait zo veel om de eigen keuze van de individuele gelovige, dat 
(kort gezegd) de bijbelse leer over Gods keuze en over zijn verbond niet tot zijn recht 
komt.’153 Een consequentie hiervan ziet de auteur in de leer van de geloofsdoop. 
Hiermee in verband staat het ‘overaccentueren’ van de wilsbeslissing van de mens, 
wat leidt tot een optimistische mensvisie: hij is zo slecht nog niet. Zo komt Te Velde 
bij de leer over de kerk. Hij benoemt het punt dat Trimp eerder verwoordde, 
namelijk dat de kerk een vrije onderneming wordt, gesticht vanuit de behoefte 
van mensen.154 De nadruk op de heiliging in evangelische kringen leidt tot per-
fectionisme, vervolgt Te Velde.155 ‘Je wordt overwinnaar en je leven komt echt op 
een hoger plan.’ Het bijbelse element in deze leer wil hij honoreren. ‘Als Christus 
in ons leeft, dan wordt ons leven wezenlijk anders.’ Evangelischen brengen echter 
‘onvoldoende tot uitdrukking dat je tot je dood toe werkelijk een zondaar blijft.’ 
De heiligheid van een christen is een heiligheid in Christus, die elke dag door het 
geloof moet worden toegeëigend. Verder blijft de spanning tussen oude en nieuwe 
mens altijd in een christen zitten.
Het accent op heiligheid leidt verder tot een ‘twee-verdiepingen-christendom’, aldus 
Te Velde. Christenen ‘moeten ‘dorsten’ naar meer. En dat meer is: een bepaalde 
‘sprong’ in hun leven, waardoor ze vervuld raken met de Geest.’ De hoogleraar 
noemt ook de kenmerken van blijdschap en getuigen die er bij evangelische chris-
tenen uitspringen.156 Te Velde leest in de psalmen ook andere kenmerken. ‘Er 
klinken ook vragen, bijna wanhopige vragen soms. Er klinken klachten, er is veel 
droefheid, veel zwak geloof, er is ook ernst, zelfbeproeving, verwachting, lering, 
en ga zo maar door.’
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Te Velde beseft dat de evangelische beweging een ‘fris en eigentijds’ imago heeft.157 
Het geloof wordt verder overzichtelijk gepresenteerd in een aantal kernthema’s, 
zodat mensen in een turbulente wereld een ‘‘basispakket’ van zekerheden’ krijgen, 
die ‘krachtig worden gepresenteerd.’ Verder is er alle ruimte voor de ervaringen van 
het individu, zijn keuzes en beleving. De nadruk op de kleine groepen geeft meer 
ruimte voor het spontane. Het is een ‘eenvoudiger en lossere manier van geloven’ 
die goed aansluit bij motieven in de moderne samenleving.
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ziet Te Velde ‘de laatste 15 jaar’ 
parallellen met het evangelisch denken.158 Hij noemt daarbij de aandacht voor de 
persoonlijke ervaring, de relativering van de kerk, prediking en ambt, alsmede 
reserves ten aanzien van de kinderdoop. Volgens hem zijn dit zaken die ‘in de maat-
schappelijke en culturele ontwikkelingen meekomen.’ Dergelijke vragen dwingen 
om oude keuzes opnieuw te doordenken. Dat kan voor een verlevendiging van het 
kerkelijk leven zorgen. Maar ook waarschuwt hij: ‘Zorg dat je niet vervreemdt van 
de gereformeerde confessie en de gereformeerde kerk!’

7.3.4. Opinievorming rond A.E. McGrath
De opvattingen over de kerk van de Engelse evangelicale hoogleraar A.E. McGrath 
trokken de aandacht van vrijgemaakten.159 Zijn visie werd in Nederland met name 
bekend door het boek Toekomst voor het christelijk geloof, dat zeven jaar na de Engelse 
uitgave het licht zag.160

Volgens Trimp is een ‘belangrijk kruispunt’ in het betoog van McGrath het ‘Ame-
rikaanse begrip ‘denominatie’.’161 Dit begrip ziet op een kerk die andere kerken 
naast zich als min of meer gelijkwaardig erkent. Naar de overtuiging van Trimp is het 
begrip denominatie echter ‘voor ons volstrekt onbruikbaar.’ Een christen heeft de 
roeping zich bij de kerk te voegen, en wel een kerk die de kenmerken draagt van de 
ware kerk. Ook de predikant E.A. de Boer toonde zich kritisch over het kerkbegrip 
van McGrath. Hij gelooft er ‘niets van dat een beweging, zoals het evangelicanisme 
(sic) is, de eenheid van kerken kan vervangen.’162 Binnen de Anglicaanse Kerk in 
Engeland is een sfeer gekomen die typerend is voor de evangelische beweging, aldus 
Trimp. Zolang er eenheid is rond fundamentele geloofsopvattingen, is er ruimte 
voor ‘secundaire zaken die meer dan één interpretatie toelaten.’163 Tot deze laatste 
zaken behoren dan onder meer de verschillende opvattingen over doop en ambt. 
Hier wreekt zich volgens hem dat de evangelische beweging de gereformeerde 
belijdenisgeschriften niet voldoende waardeert. Ze worden gezien als een ‘erfenis 
en traditie’, maar tegelijkertijd is er respect als mensen andere keuzes maken. Dit 
sluit naar zijn overtuiging aan bij de geest van de tijd. ‘Het zit in de lucht: ‘We heb-
ben de waarheid niet in pacht.’’
Een ander punt van discussie is het zogeheten Nicodemisme. Deze uitdrukking staat 
voor de opvatting dat iemand lid kan zijn en blijven van een kerk die een dwaalleer 
aanhangt.164 De predikant G. van Rongen is ervan overtuigd dat hier een ‘schar-
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nier’ ligt in het kerkbegrip van McGrath. Het gaat om de geloofsgemeenschap die 
uitstijgt boven kerkverbanden.165 Trimp vat het kernachtig samen met de uitdruk-
king ‘‘rooms’ van buiten, ‘evangelisch’ van binnen.’166 Volgens Van Rongen leidt 
deze houding tot ‘onverschilligheid ten opzichte van de kerk.’167 Zelf komt hij tot 
de conclusie dat het evangelicalisme op dit punt een ‘groot gevaar’ vormt, dat al 
‘klopt aan de deur van onze kerken – als het al niet erger is.’168

7.3.5. Evaluatie
In de jaren negentig gaf een nieuwe generatie opiniemakers hun visie op de evange-
lische beweging. Zij waren opgegroeid in de periode dat de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) een gesloten, hechte eenheid vormden. Duidelijk is dat een predikant 
als Van den Geest deze tijd achter zich wil laten. Kennelijk heeft Van den Geest 
vertrouwen in de leden van zijn kerkverband dat ze het gesprek met evangelischen 
goed aan kunnen, zonder de eigen identiteit los te laten.
De bijdrage van Van den Geest verscheen in de eerste jaargang van Bij de Tijd. 
Het is tekenend dat al in de eerste jaargang van dit vernieuwingsgezinde blad een 
uitvoerig artikel werd geplaatst over de verhouding gereformeerd en evangelisch. 
Kennelijk keek de redactie voor deze gewenste vernieuwing graag in de richting 
van de evangelischen.

De Vries zag juist met toenemende zorg dat jongeren openstonden voor de evange-
lische beweging en de eigen identiteit loslieten. Opvallend is dat hij daarbij weinig 
onderscheid maakt tussen de evangelische beweging en pinksterkerken. Zo verwijst 
hij in een artikel in De Reformatie over de evangelische beweging naar een boek dat 
hij vooral tegen de pinksterbeweging richtte. In het Woord vooraf in dat boek typeert 
De Vries de pinkstergroepen als het ‘zgn. ‘evangelisch’ christendom.’169 Het eerste 
hoofdstuk kreeg als titel mee ‘Wat zijn sekten?’ Daarmee kreeg het onderwerp van 
de pinksterkerken een zware lading, een lading die De Vries volop meeneemt in 
zijn spreken en schrijven over de evangelische beweging.
Uit zijn opinievorming blijkt dat De Vries sterk denkt vanuit de vrijgemaakte iden-
titeit en het kerkbegrip dat daarbij hoort. Hij behoort tot de generatie predikanten 
die gestempeld is door de Vrijmaking. Zelf maakte hij deze als jongen van 17 mee. 
Dit stempel is ongetwijfeld versterkt doordat De Vries door zijn huwelijk schoonzoon 
werd van de hoogleraar K. Schilder (1890-1952), wiens schorsing in augustus 1944 
een belangrijke aanleiding was voor de Vrijmaking. De Vries nam vele jaren een 
vooraanstaande plaats in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in, onder meer 
als redacteur van De Reformatie (1979-1994) en het Handboek (1980-1999), als scriba 
van de synode van 1984 en preses van de synode van 1990.
Zijn geestelijke gezag kon niet voorkomen dat zijn kritische houding ten opzichte 
van de evangelische beweging in zijn eigen kerkverband verzet opriep. Daarbij is 
het opvallend dat in het vanouds gereformeerd vrijgemaakte ND de evangelische 
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christen Schotanus ruimte kreeg om zijn visie te verwoorden. Het artikel verscheen 
in 1994, enkele jaren nadat het ND een statutenwijziging doorvoerde waardoor ook 
niet-vrijgemaakten redacteur van de krant konden worden. Behoudende gerefor-
meerden, onder wie de Kamper hoogleraar Kamphuis, verzetten zich juist tegen 
deze openheid van het ND.
Nog pijnlijker was enkele jaren later de reactie van de Kamper hoogleraar De Ruijter 
op de visie van De Vries op de evangelischen zoals hij die in het kerkelijk jaarboek 
had verwoord. Nu kwam de reactie zelfs vanuit de Kamper universiteit en dan nog 
wel in De Reformatie waarvan De Vries jarenlang redacteur was geweest. In 1994 had 
De Vries, na vijftien jaar, plotseling het redacteurschap van De Reformatie neergelegd. 
Volgens A. Amelink en R. van Haastrecht, redacteuren bij het dagblad Trouw, was 
een aanleiding een ‘verschil van inzicht over de functie van De Reformatie. De Vries 
vond dat De Reformatie geestelijk leiding moest geven, de rest van de redactie meende 
dat in de kolommen verschillende meningen aan bod moeten kunnen komen.’170

Dat De Vries in het Handboek 1997 zijn bekritiseerde uiteenzetting uit 1994 herhaalde, 
lijkt een signaal te zijn dat hij zijn gewicht als gezaghebbend predikant in de schaal 
wilde leggen om het kerkverband te beschermen tegen evangelische invloeden.
De controverse rond de bijdragen van De Vries toont aan dat de generatie na hem 
anders stond tegenover de evangelische beweging en met name tegenover de wijze 
waarop de evangelische beweging vanuit het eigen kerkverband werd beoordeeld. 
Ook Van den Geest, Drost en De Ruijter waren overtuigd van de waarde van de 
gereformeerde belijdenisgeschriften. Ze wilden daaraan vasthouden, maar niet op 
de exclusieve en confronterende wijze van De Vries.
Door dit openlijk aan de orde te stellen, tot in De Reformatie toe, werd voor het kerk-
verband duidelijk dat een nieuwe generatie was aangetreden die de erfenis van de 
Vrijmaking op een onafhankelijke wijze wilde verwerken. De Vries zelf typeerde de 
ontwikkelingen in zijn kerkverband als het ‘probleem van ‘de tweede generatie’.’ 
De oorzaak kan in zijn ogen zowel liggen bij de voorgangers, ‘die op hun lauweren 
zijn gaan rusten’, als bij de nieuwe generatie, ‘die ‘de eerste liefde’ is kwijtgeraakt.’171

Te midden van deze controverses voelde de hoogleraar kerkgeschiedenis Te Velde 
het als een taak om de kerken via De Reformatie toe te rusten over de evangelische 
beweging. Zijn benadering lijkt veel op die van Trimp, die vanuit de historie van de 
evangelische beweging een evaluatie gaf en daarbij kritisch naar het eigen kerkelijk 
leven wilde kijken.172 Opvallend is de aandacht die daarbij uitgaat naar de geloofs-
beleving en in verband hiermee de prediking. De kerkleden die zich aangetrokken 
voelen tot de evangelische beweging leggen hier zelf ook de vinger bij. De gerefor-
meerd vrijgemaakte prediking is in hun ogen vaak te schraal, te weinig gericht op 
het gevoel en de beleving. Bij de tijd vroeg juist voor deze thema’s aandacht. Ook 
Te Velde erkent volmondig dat hier een punt van aandacht ligt. Hij kon zich hierin 
gesteund weten door Trimp die in 1989 in Klank en weerklank aandacht had gevraagd 
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voor de verhouding van prediking en geloofservaring.
Bij dit alles bleef het kerkbegrip onder gereformeerd vrijgemaakten een gevoelig 
thema. Dat blijkt uit de opinievorming rond A.E. McGrath. Zowel Trimp als De 
Boer en Van Rongen lieten zich kritisch uit over het kerkbegrip van de Engelse 
theoloog. Ook de binding van de kerk aan de gereformeerde belijdenisgeschriften 
blijkt een onopgeefbaar thema te zijn.

7.4. Opinievorming in de eenentwintigste eeuw
De ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van de jaren 
negentig zetten zich versterkt door in de eenentwintigste eeuw. Het karakter van 
het hechte en gesloten kerkverband uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
veranderde in een hoog tempo in een kerk die openstond voor andere tradities. 
De gereformeerd vrijgemaakte wereld is ‘haast onherkenbaar veranderd’, zo stelde 
historicus G.J. Schutte in 2004.173 Allerlei signalen bevestigen deze indruk. Zo eiste 
het Greijdanus College in Zwolle, een vanouds vrijgemaakte middelbare school, 
vanaf eind 2014 niet meer dat docenten lid zijn van een gereformeerd kerkgenoot-
schap.174 Dat betekent dat er ook docenten konden gaan werken die lid zijn van 
een evangelische gemeente. Voorzitter Jan Westert van het Landelijk Verband van 
Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) ging volledig mee met de gedachte-
gang van het Greijdanus College.175 Volgens hem vertoont de beleving van identiteit 
op zowel gereformeerde als evangelische scholen ‘sterke overeenkomsten.’ Hij wil 
daarom stoppen met het ‘voortdurende debat over de formele identiteit.’ Dat gaat 
hem te vaak over ‘etiketten gereformeerd, evangelisch, of Bijbelgetrouw.’
Hoofdredacteur Sj. Kuijper van het ND schreef in 2016 dat de EO en het ND ‘steeds 
meer overeenkomst gaan vertonen: onomwonden christelijk, zonder theologische of 
kerkelijke gebiedsafbakening; gericht op iedere Nederlander die in Jezus Christus 
gelooft en Hem wil navolgen.’176

De snelle veranderingen binnen het kerkverband brachten ook spanningen met 
zich mee tussen predikanten enerzijds en kerkenraden of gemeenten anderzijds. 
Dit was mede een oorzaak voor de generale synode van 2005 om de deputaten kerk 
en recht te verzoeken onderzoek te doen naar deze veranderingen. Het resultaat 
hiervan verscheen in december 2007, met het oog op de synode van 2008. Al in 
de eerste zin van de algemene inleiding lezen we dat het kerkverband ‘in allerlei 
opzicht in een veranderingsproces zit.’177 De daarop volgende alinea kreeg het kopje 
mee ‘Paradigmaverandering: van oud naar nieuw.’ De deputaten leggen uit wat ze 
ermee bedoelen: ‘Al meer kerkleden en kerken gaan met al meer zaken anders 
om dan we in de jaren daaraan voorafgaand gedaan hebben.’ De veranderingen 
worden in 22 punten uiteengezet. Een daarvan heeft te maken met de evangelische 
beweging. Volgens de deputaten lag het geestelijke front voorheen vooral tussen 
het eigen kerkverband enerzijds en de andere kerken anderzijds. Inmiddels ligt 
het front vooral tussen ‘de christelijke kerken enerzijds en de geseculariseerde 
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wereld en de islam anderzijds.’ Als gevolg daarvan wordt ‘vooral inclusief gedacht 
en dus gekeken naar wat ons met hen verbindt.’ Dit betekent ook dat ‘andersoortige 
invloeden zoals de evangelische als een verrijking worden verwelkomd.’

Dat evangelische invloeden binnen het kerkverband sterker werden, wordt algemeen 
geconstateerd en tegelijkertijd op een uitleenlopende wijze gewaardeerd. Volgens 
historicus R. Kuiper wijst de ‘aanzienlijke scheut evangelicale geloofsbeleving’ die 
de kerken is binnengekomen op een ‘verlangen naar intenser geloofsbeleving.’178 
Politiek historicus E. Klei179 ziet in hetzelfde RD-artikel juist risico’s in een openheid 
voor evangelische opvattingen. ‘Vroeger stonden God de Vader, de uitverkiezing en 
het verbond centraal, nu zijn dat Jezus Christus en de Heilige Geest en de liefde. God 
is niet meer Degene van boven Die je bevelen geeft, maar Hij is iemand die naast je 
staat. Het autoriteitsargument heeft heel veel aan betekenis ingeboet. Nu gaat het 
er ook om of iets wel goed voelt. Dit werkt secularisatie in de hand.’ Klei verwacht 
dat het individualisme ertoe zal leiden dat het instituut kerk bij vrijgemaakten nog 
meer aan betekenis zal inboeten.

Het vereist zorgvuldigheid wanneer we ontwikkelingen in kerken willen duiden als 
evangelische invloed. Godsdienstsocioloog G. Dekker kreeg kritiek dat hij te wei-
nig oog had voor evangelische invloed in de ontwikkelingen in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) en deze te veel toeschreef aan het proces van secularisatie. 
Het tegenovergestelde risico is ook aanwezig, wanneer de ontwikkelingen eenzijdig 
aan evangelische invloed worden toegeschreven.
Toch zijn er thema’s waar evangelische invloed onmiskenbaar is. We noemen nu 
de liturgie, en met name de behoefte om opwekkingsliederen te zingen tijdens de 
kerkdienst, de moeite die sommigen hebben met de kinderdoop en de groeiende 
aandacht voor de Geestesgaven. In deze paragraaf benoemen we de eerste twee 
thema’s; het onderwerp van de Geestesgaven komt in de volgende paragraaf aan de 
orde. In deze paragraaf komen ook verschillende behoudende opiniemakers aan 
het woord die hun moeite met de evangelische beweging verwoorden. Dit vanuit 
bezorgdheid dat het eigen karakter van de gereformeerd vrijgemaakte traditie 
verder verloren zou gaan.

7.4.1. Ontwikkelingen rond de liturgie
In het jaaroverzicht over 2014 in het Handboek van de Gereformeerde Kerken (vrij-
gemaakt) wijst redacteur J.H. Kuiper op de uitspraak van de generale synode van 
Ede van 2014 om de ‘verantwoordelijkheid voor de liedkeuze in erediensten over 
te laten aan de plaatselijke kerkenraden.’180 Volgens de predikant is hier sprake 
van een ‘compleet andere koers’ van zijn kerkverband. Gedurende tientallen jaren 
was er een ‘sterk gecontroleerd proces’ te zien rond de vraag welke liederen in de 
eredienst mochten worden gebruikt. Nu worden de kerken ‘verstandig genoeg 
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geacht om zelf een keus uit het aanbod te maken.’ Dat betekent dat ze ook uit de 
bundel Opwekkingsliederen kunnen zingen, wat ongeveer de helft van de kerken al 
doet, aldus Kuiper.
Musicus Dirk Zwart spreekt in dit verband over een ‘kerkmuzikale inhaalrace’ die 
het kerkverband maakte.181 Volgens hem was in de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw de strijd om vernieuwing van liturgie en kerklied een ‘zeer moeizame.’ Vanaf 
de tweede helft van de jaren tachtig ziet Zwart een andere wind waaien, mede 
doordat ‘langzamerhand een generatie predikanten en kerkgangers de overhand 
kreeg bij wie het ‘ware-kerk’-idee niet meer leefde.’

In 1983 stelde de generale synode van Ommen al een studiedeputaatschap in om 
te komen tot uitbreiding van de gezangbundel. Tijdens de synode van Berkel en 
Rodenrijs van 1986 lag een uitvoerig rapport voor.182 Volgens deputaten zijn de 
opwekkingsliederen ‘volop favoriet’ en is het ‘gevaar dat dit liedgenre als ‘standaard’ 
voor het lied van de kerk aangemerkt gaat worden niet denkbeeldig.’
Deputaten adviseerden om een aantal gezangen uit het Liedboek vrij te geven voor 
gebruik in de eredienst. Uiteindelijk verscheen in 1997 een lijst van 255 geselecteerde 
gezangen. De kwestie bleek ingewikkeld te zijn. Tijdens de synode van Leusden van 
1999 lagen in totaal 359 reacties op eerdere besluiten ter tafel.183 Onder deze reacties 
waren er honderd die een kritisch artikel hadden gekopieerd van de behoudende 
predikant P. van Gurp.184

Ondertussen vond de bundel Opwekkingsliederen in de kerken steeds meer ingang. 
De synode van Leusden sprak reeds in 1999 uit dat er een bezinning moest komen 
op het gebruik van deze liederen.185 De synode van Zuidhorn van 2002 gaf na een 
lange discussie aan de plaatselijke kerken meer vrijheid om de liturgie naar eigen 
inzicht in te vullen.186 Volgens de gereformeerd vrijgemaakte hymnoloog en musi-
coloog J. Smelik drong het kerkverband met zulke besluiten ‘in sneltreinvaart’ de 
invloed van de synode op de kerkdienst terug.187

De synode van Amersfoort-Centrum van 2005 constateerde een ‘groeiende praktijk 
van het zingen van opwekkingsliederen in onze kerken.’ Daarom sprak de vergade-
ring uit dat het ‘van belang is dat antwoord wordt gegeven of en zo ja, hoe en welke 
opwekkingsliederen geschikt zijn om in onze erediensten gezongen te worden.’188

Ook tijdens de synode van Zwolle-Zuid van 2008 werd uitvoerig gesproken over 
de opwekkingsliederen. Eerder geformuleerde selectiecriteria om gezangen te 
toetsen op bruikbaarheid in de eredienst bleken moeilijk van toepassing te zijn 
op opwekkingsliederen, gezien het ‘eigen karakter’ ervan.189 Toch vond de synode 
het belangrijk deze liederen ‘minstens te toetsen op Schriftuurlijkheid.’ Daarom 
droeg de vergadering aan deputaten kerkmuziek op om op korte termijn een 
‘beperkt aantal liederen uit de bundels Opwekking te selecteren en te toetsen op 
Schriftuurlijkheid en bij het maken van deze eerste selectie alert te zijn op onder-
meer liederen waarin de mens met zijn vroomheid in het middelpunt staat of de 
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onbijbelse overwinningstheologie aan het woord komt of remonstrantse invloeden 
zichtbaar worden.’
De synode sprak ook uit het gebruik van deze geselecteerde liederen ‘in bijzondere 
erediensten en/of op bijzondere momenten in de liturgie aan de verantwoordelijk-
heid van de plaatselijke kerken over te laten.’ Daarbij zou duidelijk moeten blijven 
‘dat de psalmen de belangrijkste bron blijven voor onze gezongen omgang met 
God.’ Voor de volgende synode zouden de deputaten dan werken aan een definitieve 
liturgische en theologische handreiking voor het gebruik van opwekkingsliederen 
in de eredienst.
Tijdens de synodevergadering klonken bezwaren tegen deze handelwijze.190 Volgens 
sommige afgevaardigden is in de opwekkingsliederen de ‘theologie van de overwin-
ning overheersend.’ Ook vroegen ze zich af of in de opwekkingsliederen ‘elementen 
als zonde, lijden, sterven en genade’ voldoende tot hun recht komen. Anderen 
benoemden dat ambtsdragers gebonden zijn aan Schrift en belijdenis. ‘Kunnen 
we in de liederen ruimte geven voor remonstrantse invloeden, die we in de preek 
weren?’ Ook klonk het geluid dat een ‘inmiddels gegroeide praktijk’ moeilijk om 
te buigen is. ‘Er zijn ontwikkelingen in de kerken waar we geen greep op hebben.’
Volgens deputaten kunnen kerkenraden met een ‘voorbeeldlijst’ van schriftuurlijk 
geachte opwekkingsliederen ‘verantwoorde keuzes’ maken. ‘Zouden kerkenraden, 
in trouw aan bijbel en confessie, echt verkeerd kiezen?’ De predikant L.W. de Graaff 
bekende tijdens de vergadering dat hij aanvankelijk van plan was als synodelid de 
opwekkingsliederen tegen te houden. ‘Maar aan tafel zei mijn zoon: Pap, er zitten 
ook móóie liederen tussen. Dat zette mij aan het denken.’191

In 2009 kwam de voorlopige ‘Handreiking voor een evenwichtige plek voor ‘Opwek-
king’ in de liturgie’ gereed. Daarin wordt opgemerkt dat de opwekkingsliederen 
tegen de achtergrond staan van de pinkstertheologie, ‘met accent op het werk van 
de Geest, aanbidding, de gaven van de Geest en genezing. Oppassen dus? Allereerst: 
niet de herkomst van een lied is bepalend, maar de inhoud; veel liederen blijken 
Bijbels-verantwoord te zijn. Tegelijk: wees niet naïef, maar ook alert.’192 De deputaten 
zetten kritische kanttekeningen bij de ‘eenzijdigheden’ in de opwekkingsliederen, 
maar waren tevens van mening dat deze liederen een ‘evenwichtige theologische 
plek’ in de liturgie konden krijgen, met name in bijzondere kerkdiensten. In het 
rapport noemen ze 78 opwekkingsliederen die wat hen betreft konden worden 
vrijgegeven voor de eredienst. De synode nam de selectie over en gaf de deputaten 
tevens de opdracht om voor de volgende synode een nieuwe selectie te maken van 
opwekkingsliederen ‘voor bijzondere diensten en/of bijzondere momenten in de 
dienst.’193

Tijdens de synode van Harderwijk van 2011-2012 lag een nieuw rapport voor van 
deputaten kerkmuziek. Daarin namen ze de paragraaf op ‘voorwerk aanvulling 
selectie Opwekking’194 en een brief aan de kerken waarin de hele procedure rond 
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het selecteren van opwekkingsliederen nog eens wordt toegelicht.195 In deze brief 
wordt erkend dat er in de kerken ‘veel broeders en zusters blij zijn met zoveel 
nieuwe liederen’, anderen zijn verontrust. Naar de overtuiging van deputaten 
hoeven de kerken niet te schrikken van een ‘groeiende diversiteit in liturgieën.’ 
Immers, ‘iedereen kan nog steeds een gereformeerde eredienst herkennen aan de 
kenmerkende elementen waaruit deze diensten bestaan.’
De synode van Ede van 2014 trok deze lijn door, zo zagen we aan het begin van 
deze paragraaf. De vergadering besloot om de verantwoordelijkheid voor de lied-
keuze voortaan over te laten aan de plaatselijke kerkenraden.196 De vergadering 
motiveerde het besluit onder meer door de uitspraak dat ‘kerkenraden die in staat 
worden geacht de prediking van voorgangers te beoordelen, ook liederen moeten 
kunnen beoordelen.’ Verder mag er wat de synode betreft variatie zijn wat er wor-
den gezongen ‘binnen de breedte van wat bijbels en gereformeerd verantwoord is.’ 
Deputaten liturgie en kerkmuziek merkten in een aanvullend rapport op dat vanuit 
de kerken ‘slechts incidenteel’ bezwaren waren ingebracht tegen het gebruik van 
Opwekkingsliederen in de liturgie.197 Daarmee beantwoordden ze een vraag van 
de voorgaande synode om deze bezwaren te inventariseren.

Voordat de generale synode het besluit nam, werden de opwekkingsliederen al in 
tal van gemeenten gezongen, zo stelde J.H. Kuiper op grond van een onderzoek dat 
hijzelf uitvoerde. Deze openheid voor liederen met een evangelische achtergrond 
gaf de nodige discussie binnen het kerkverband. Classicus K. Wierenga uit Zwolle 
merkte in april 2012 in het ND met een kennelijk ongenoegen op: ‘Opwekking, 
kinderliedjes, gezangen, ze rukken onstuitbaar op.’198 In zondagse bijeenkomsten 
raken psalmen volgens hem ‘al in de verdrukking.’ Wierenga ziet dit als signalen 
van een ‘kerkcultuur die het spoor danig bijster is.’
De gereformeerd vrijgemaakte predikant S. Braaksma reageerde daarop dat hij ‘tot 
voor kort’ het standpunt had dat in de eredienst vooral de psalmen moeten worden 
gezongen.199 ‘Maar de laatste tijd begin ik er een beetje anders over te denken.’ 
De predikant vraagt zich af of het zingen van psalmen er wellicht voor gezorgd 
heeft dat ‘ons geloof oudtestamentischer is gebleven dan had gemoeten.’ Psalmen 
zouden dan ‘als groeiremmer hebben gewerkt’, waardoor ‘Jezus niet de plek heeft 
gekregen in onze geloofsbeleving die Hij had moeten krijgen.’
De predikant H.J.C.C.J. Wilschut zag de populariteit van de opwekkingsliederen 
als het ‘puntje van de ijsberg’ van openheid voor het evangelische denken.200 Ver-
baasd toonde hij zich over de ‘soms kritiekloze acceptatie in gereformeerde kring’ 
van deze liederen. Volgens hem ademt de bundel ‘meer de sfeer van de theologie 
van de glorie dan van de bijbels-reformatorische theologie van het kruis.’ In het 
weekblad De Reformatie reageerde de predikant B. Luiten kritisch op het artikel van 
Wilschut.201 Volgens hem geeft Wilschut met zijn kritiek op de geestelijke sfeer van de 
opwekkingsliederen een ‘vooroordeel over ieder lied afzonderlijk, waardoor mensen 
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ook de goede liederen toch niet meer onbevangen kunnen zingen.’ Luiten noemt 
enkele liederen die ‘volledig de genade ademen en de theologie van het kruis.’ 
Volgens hem zijn heel wat psalmen ook ‘glorieus’, hoewel ze dateren uit de tijd van 
het Oude Testament. Daarom vraagt Luiten zich af waarom het direct ‘evangelicaal’ 
moet heten ‘om ronduit te zingen van de glorie die doorbreekt vanuit het kruis.’
In een reactie, eveneens in De Reformatie, nam Smelik het voor Wilschut op.202 Volgens 
hem heeft Luiten de bedoeling van Wilschuts uitspraak over de theologie van de 
glorie en de theologie van het kruis niet goed begrepen. Immers, iedereen erkent 
de overwinning van Christus in het verleden en de toekomst. De theologie van de 
glorie wil juist ‘in het hier-en-nu al vooruitgrijpen op die overwinning, waarbij en 
waardoor het kruis van Christus op de achtergrond verdwijnt.’ In de theologie van 
het kruis daarentegen is de overwinning nog verborgen tot de wederkomst en moet 
ze ‘in geloof aanvaard worden.’
Volgens Smelik is het statistisch aan te tonen dat de opwekkingsliederen ‘expo-
nent’ zijn van de theologie van de glorie. Volgens zijn eigen onderzoek heeft in 
nog geen 8% van de liederen ‘Christus’ verlossingswerk meer dan een marginale 
plaats’, terwijl in 65% van het totaal aantal liederen ‘expliciet gezongen wordt over 
overwinning en triomf.’
De wijze waarop in de opwekkingsliederen met de teksten van de psalmen wordt 
omgegaan, is Smelik ook opgevallen.203 ‘Men beperkt zich tot de psalmgedeelten 
die binnen grote delen van de evangelicale-charismatische beweging acceptabel 
worden geacht.’ Dit houdt in dat ‘allerlei aspecten uit de psalmen die handelen 
over de donkere zijden van het geloofsleven, zijn weggeselecteerd.’
Smelik vindt het teleurstellend dat Luiten niet reageerde op het verband dat Wil-
schut legde tussen de invloed van de evangelicale beweging en de populariteit van 
het evangelicale lied. Het is zijn ‘vaste overtuiging’ dat er tussen die twee een ‘wis-
selwerking’ is. ‘Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat veranderingen in 
de religieuze liedcultuur niet in relatie staan tot meer algemene ontwikkelingen 
op het gebied van geloof, geloofsleer en geloofsbeleving.’

Smelik mengde zich ook op andere momenten in de discussie in zijn kerkverband 
rondom de liturgie. In De Reformatie schreef hij regelmatig kritisch over de evangeli-
sche liedcultuur en uitte hij zijn ongenoegen over verschillende synodale besluiten 
rondom de liturgie. Volgens Smelik heeft de populariteit van het evangelische lied in 
zijn kerken ‘veel te maken met een zich afzetten tegen een verstandelijke geloofsbe-
leving, die men in het verleden nogal eens meende te bespeuren.’ Het evangelicale 
lied blijkt ook ‘volop tegemoet te komen aan de wens om doorlééfd geloof te uiten, 
om Gods liefde emotioneel te ervaren.’204 Smelik doet in dit verband een opval-
lende uitspraak: ‘Trouwens, elk kerkgenootschap krijgt het liedrepertoire dat het 
verdient. Dat wil zeggen: elke religieuze groepering krijgt en wil het liedrepertoire 
dat ingebed is in de daar heersende theologie en spiritualiteit.’205
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Naar aanleiding van het rapport van deputaten kerkmuziek voor de synode van 
Amersfoort-Centrum van 2005 oordeelde Smelik dat de synode in feite gevraagd 
werd ‘de norm (criteria) maar aan te passen aan de praktijk, aan de behoefte en 
wensen die in de kerken leven.’206 Smelik herhaalde drie jaar later deze kritiek op 
deputaten kerkmuziek in zijn beoordeling van hun rapport dat tijdens de synode van 
Zwolle van 2008 zou dienen.207 In De Reformatie stelt hij dat deputaten ‘ongetwijfeld 
de hete adem in de nek voelen van stromingen binnen onze kerken die opwek-
kingsliederen juist wel of juist niet (in ruime mate) wil toelaten in de liturgie.’ Toch 
vindt hij dit geen geldig argument om de opwekkingsliederen in de gereformeerde 
eredienst te gebruiken. Daarom stelde Smelik voor, nog voordat de synode over het 
rapport sprak, om het voorstel van de deputaten niet over te nemen.208

Een dieptepunt in de discussies over de liturgie was wel het ontslag van de inter-
nationaal bekende kerkorganist S. de Vries, na een dienstverband van 25 jaar in 
de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Zuidhorn. Zijn vier collega-organisten 
traden daarop ook terug. Een groep gemeenteleden tekende vervolgens bij de classis 
bezwaar aan tegen het ontslag. Deze oordeelde dat de procedure van het ontslag 
niet zorgvuldig was, maar wilde verder geen inhoudelijk oordeel uitspreken.209 De 
uitspraak leidde niet tot de terugkeer van De Vries als kerkorganist van Zuidhorn.
Redacteur G. ter Horst van het ND brengt in zijn beschouwing het ontslag in ver-
band met de spanningen tussen kerkenraden en kerkmusici ‘zeker nu zich grote 
veranderingen in de liturgie voordoen.’210 Ter Horst meldt dat er in anderhalf jaar 
tijd naast het vijftal uit Zuidhorn nog negen kerkmusici opstapten. Dit had mede te 
maken met de invoering van opwekkingsliederen en de muziekkeuzes die daarbij 
werden gemaakt. Volgens De Vries ziet een deel van het kerkvolk ‘met lede ogen 
aan hoe alles simpeler, leuker en laagdrempeliger wordt.’
De ‘mix van stijlen’ die de invoering van opwekkingsliederen tot gevolg heeft, was 
voor De Vries aanleiding om zelf een ontslagbrief te schrijven, nog voordat hij zijn 
ontslag kreeg.211 Hij ziet liever dat kerkdiensten met een verschillende liturgie 
gescheiden van elkaar worden gehouden.
Op zijn website voegde De Vries hieraan toe dat het beter is om opwekkingsliederen 
als deze ‘toch gezongen moeten worden’ met een combo te begeleiden.212 Volgens 
De Vries beseffen veel voorgangers niet dat ‘zowel de teksten als melodieën een 
totaal ander gedachtegoed en beleving representeren.’ De combinatie van opwek-
kingsliederen met traditionele kerkliederen levert naar zijn oordeel ‘in het beste 
geval vaak een inhoudsloze en smakeloze brij op.’

7.4.2. Bezinning rond de kinderdoop
Onder de gereformeerd vrijgemaakte kerkleden waren er die moeite kregen met 
het laten dopen van kinderen. Binnen het kerkverband werd altijd sterk de nadruk 
gelegd op Gods verbond en de beloften, in de doop verzegeld aan de kinderen. In 
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de evangelische geloofsdoop ligt het accent op de belijdenis van het geloof die de 
dopeling uitspreekt, met daaran verbonden de keuze om voortaan Jezus te volgen. 
Deze evangelische doopvisie staat op gespannen voet met de kinderdoop, zeker zoals 
die in vrijgemaakte kring werd beleefd. Belangstelling voor de evangelische bewe-
ging, inclusief de dooppraktijk, legt dan gemakkelijk een druk op de kinderdoop.
Er zijn verschillende signalen dat de kinderdoop inderdaad onder druk staat binnen 
delen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Tijdens de generale synode van 
Harderwijk van 2011-2012 kwam een punt aan de orde dat de particuliere synode 
van Gelderland had ingediend. Deze synode vroeg ‘om ten aanzien van de gerefor-
meerde leer over de kinderdoop tot een besluit te komen of de kinderdoop tot een 
fundamenteel leerstuk van de gereformeerde leer behoort dat door de kerkenraden 
in de weg van de tucht gehandhaafd moet worden.’ De vraag hield verband met 
het weigeren van de kinderdoop door leden van de kerk.213

De synode besloot niet aan het verzoek te voldoen. Als formele grond werd aange-
voerd dat de vraag voortvloeide uit een appelzaak die tijdens de particuliere synode 
was afgehandeld. Wat de inhoud betreft sprak de synode uit dat de Gelderse synode 
niet aantoonde dat een ‘aanvulling of bevestiging nodig is van wat de kerken over 
de doop van de kinderen uitspreken in hun belijdenis, kerkorde en doopformulie-
ren.’ Tijdens de synodevergadering stelde een predikant voor om uit te spreken dat 
het ‘goed recht van de kinderdoop als opdracht van God duidelijk is vastgelegd in 
onze belijdenis.’ Zijn amendement kreeg steun van 14 van de 36 afgevaardigden en 
werd dus niet overgenomen. De preses van de synode, de predikant P. Niemeijer, 
benadrukte vervolgens wel de ‘noodzaak van schriftuurlijk onderwijs over de doop 
als teken van Gods verbond met de gelovigen en hun kinderen.’
Dezelfde Gelderse synode vroeg ook om een uitspraak te doen over de vraag ‘of over-
dopen een grond is van feitelijke onttrekking’ aan het kerkverband.214 De synodale 
commissie die de bespreking van de vraag voorbereidde, stelde dat overdoop niet 
altijd een bewuste keuze is om zich aan het eigen kerkverband te onttrekken, ‘maar 
soms spontaan opkomt.’ In dat geval geldt dat ‘het gemeentelid ernstig dwaalt en 
daarom is vermaning en onderwijs nodig.’ Een half jaar na de bespreking tijdens 
de generale synode merkte de Kamper docent E.A. de Boer op dat er plaatselijke 
kerken zijn die een ‘ritueel van zegenen van kleine kinderen’ in de eredienst moge-
lijk maken wanneer ouders het kind niet ten doop willen houden.215 Zelf overwoog 
hij om die ruimte te gunnen en tegelijkertijd de doop aan pasgeboren kinderen 
‘hoog te houden.’
In de kerken klonk ook scherpe kritiek op de mogelijkheid die De Boer benoemde. 
De eerder genoemde verklaring van verontruste gereformeerd vrijgemaakten van 
29 september 2012 stelt: ‘Een kerk die de ouders vrijlaat hun kinderen al of niet te 
laten dopen, schendt wat de Schrift ons leert en wat de gereformeerde belijdenis 
nazegt over het verbond dat God met ons en onze kinderen gesloten heeft.’216 In 
het ND raadde de emeritus hoogleraar J. Douma kerkenraden aan om ‘van meet 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 339



af aan te verklaren dat iemand die zich elders laat overdopen daarmee de gere-
formeerde kerk verlaten heeft.’217 Hij wilde zulke mensen niet de naam christen 
ontzeggen, ‘maar ik ben wel zo vrij de naam gereformeerd te ontzeggen aan hen 
die de kinderdoop verwerpen.’
Voor de predikant K. van den Geest lijkt deze grens veel minder hard te zijn. In een 
opiniebijdrage in het ND stelde hij de vraag of de gereformeerden ‘niet een beetje 
meer baptisme’ kunnen gebruiken.218 ‘Zouden we niet in staat moeten zijn in Chris-
tus elkaar de ruimte te geven? Twee dopen op één kussen, met Christus ertussen.’

Het punt van de kinderdoop kwam ook regelmatig ter sprake in relatie tot de 
koers van de Amsterdamse missionaire gemeente Stroom, in 2012 gestart als een 
kerkplantingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).219 Volgens de 
website van Stroom wil de gemeente ‘de vrijheid van Jezus vernieuwend leven.’220 
Daar hoorde bij dat Stroom ruimte bood om kinderen niet te laten dopen ten 
gunste van de praktijk van de geloofsdoop. Op 30 augustus 2012 publiceerde een 
groep met onder meer 26 predikanten een oproep om Stroom de gereformeerde 
belijdenisgeschriften te laten ondertekenen.221 Anders kon Stroom naar hun oordeel 
niet worden toegelaten als zelfstandige kerk binnen het landelijke verband. Initia-
tiefnemers van de oproep waren de emeritus hoogleraar Douma en de predikant 
Wilschut. Douma had zich er al eerder tegen uitgesproken dat Stroom ruimte liet 
om te kiezen voor kinderdoop of volwassendoop.222

De oproep werd gevolgd door een kritisch opinieartikel in het RD van de christelijke 
gereformeerde hoogleraar S. Paas, de gereformeerd vrijgemaakte predikant M. van 
Leeuwen en onderzoeker aan de Kamper universiteit J.H.F. Schaeffer.223 Zij maken 
bezwaar tegen het ‘ongedifferentieerde gebruik’ van het woord gereformeerd in de 
oproep. Zelf maakten ze onderscheid tussen drie niveaus in dit begrip. Het eerste 
is de ‘klassieke gereformeerde traditie, die geworteld is in de theologische ontdek-
kingen van de 16e eeuw.’ Ze noemen daarbij zaken als de rechtvaardiging door het 
geloof alleen, het verbond en het initiatief van God in de redding van de mens. 
‘Dit is de onopgeefbare kern van de gereformeerde traditie; hier klopt haar hart.’
Uit veldonderzoek maakte het drietal op dat er binnen Stroom een ‘overweldi-
gende instemming met het klassieke gereformeerde belijden’ is. Uit vragen over 
de doop bleek dat slechts 4,5% de volwassendoop als de enige bijbelse doop ziet. 
Tegelijkertijd vindt 62% kinder- en volwassendoop gelijkwaardig en 90% dat beide 
dooppraktijken naast elkaar kunnen bestaan.
De auteurs benoemen ook een tweede niveau in de uitdrukking ‘gereformeerd.’ Ze 
wijzen naar kerkelijke beslissingen, bijvoorbeeld rondom de vrouw in het ambt. ‘Die 
beslissingen zijn gebaseerd op Schriftuitleg en zij zijn integer genomen.’ Anderzijds 
worden ze ‘niet unaniem door gereformeerden gedeeld, zelfs niet binnen één 
kerkverband. Het is op deze punten blijkbaar mogelijk de Schrift ook anders uit te 
leggen.’ Daarom roepen ze op om voorzichtig te zijn om ‘dergelijke beslissingen 
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te scharen onder de grondslag van ons gereformeerd-zijn.’ De auteurs zeggen het 
niet ronduit, maar uit de opbouw van het stuk blijkt dat ze de verschillende visies 
op de doop onder dit tweede niveau rangschikken.
Als derde niveau benoemen de drie de afspraken binnen een kerkverband over 
onder meer de te zingen liederen. Volgens hen wordt het woord gereformeerd dan 
‘meer sociologisch gebruikt.’ Zelf vinden ze het ‘van levensbelang’ om het woord 
gereformeerd niet ‘al te losjes te gebruiken.’ Als dat wel gebeurt, worden ‘gemak-
kelijk de verschillende niveaus met elkaar verward, zodat kerkelijke afspraken tot 
‘grondslagen’ worden verklaard.’ Zij zien juist een ‘grote kans’ om het gereformeerd 
zijn opnieuw te doordenken ‘in een seculier, laatmodern, postchristelijk land. En 
dat is cruciaal voor het voortzetten van de gereformeerde traditie.’
In een reactie op de opiniebijdrage maakte de predikant J.R. Visser, mede-onder-
tekenaar van de oproep van 30 augustus, bezwaar tegen de drie niveaus in het 
begrip gereformeerd.224 Het gaat volgens hem om ‘het hele pakket van wat we in 
de belijdenisgeschriften belijden.’
De kinderdoop hoort wat Visser betreft tot ‘de gezonde leer die van God uit de 
hemel komt.’ De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus 
zeggen daarin na ‘wat de Heilige Geest Zelf in de Bijbel, het Woord van God, zegt.’
De predikant gaat ook niet mee met het argument dat sommige zaken verschillend 
vanuit de Bijbel worden uitgelegd. ‘In de strijd met Pelagius en Arius ging het om 
een uiteenlopende uitleg van de Bijbel, en toch mocht wat zij leerden niet in de 
kerk geleerd worden.’
Tijdens de vergadering van de classis Amsterdam-Leiden van 25 oktober 2012 kwa-
men twee voorstellen ter tafel om Stroom als zelfstandige gemeente toe te laten 
tot het kerkelijk verband en tegelijkertijd het gesprek aan te gaan over doop en 
vrouwelijke ambtsdragers. Zo ver kwam het echter niet, omdat tijdens de vergade-
ring bleek dat Stroom zelf het verzoek tot verzelfstandiging introk. Dit gebeurde 
om verdere onrust te voorkomen, aldus een woordvoerder van de gemeente.225 Per 
1 januari 2016 ging Stroom als een zelfstandige gemeente verder.

7.4.3. Bezwaarde gereformeerd vrijgemaakten
7.4.3.1. Reformanda
De meest uitgesproken kritiek op de evangelische beweging treffen we aan in Refor-
manda, van 1990 tot 2007 het orgaan van verontruste leden van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt). Volgens M. Noort gaat er een ‘machtige invloed’ uit van de 
evangelische beweging.226 ‘De kerken worden voluit bedreigd door deze, de kerk-
muren overstijgende, arminiaanse of remonstrantse beweging waarin eigen gevoel 
en geloofservaring centraal staan en waar de kerk er niet toe doet.’
In een serie artikelen over de evangelische beweging stelt A.J. Koekkoek vast dat 
zijn kerkverband ‘geleidelijk onherkenbaar’ is geworden.227 ‘Het beeld van nu wordt 
voor een belangrijk deel mee bepaald door de geweldige invloed van de moderne 
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evangelische beweging.’ Naar zijn gedachte is het ‘grootste probleem’ van de 
evangelische beweging dat er ‘zoveel goeds van te zeggen valt.’ De blijmoedigheid 
en de zendingsdrang trekken aan. Toch wil hij zich ‘niet uit het veld laten slaan 
door uiterlijk vertoon van blijdschap en activiteit.’ Het evangelische leven doet 
hem namelijk denken aan de ‘fraaie bovenbouw van een huis zonder fundament.’
Naarmate Koekkoek zich meer verdiepte in de evangelische beweging werd hij 
kritischer. Al schrijvend groeide bij hem de overtuiging dat ‘we in de evangelische 
beweging te maken hebben met een dodelijk gevaar voor de kerk.’ Het evangelie 
van de vrije genade van God wordt ingeruild voor het evangelie van de vrije keuze 
van de mens, zo licht Koekkoek toe. ‘En dat is geen evangelie.’228 Volgens hem heeft 
‘de arminiaanse of remonstrantse richting vrijwel de hele evangelische wereld in 
haar greep.’229

Volgens Koekkoek hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) er een ‘soort 
dubbele boekhouding’ op nagehouden.230 Aan de ene zijde hield men vast aan de 
gedachte van de ene ware kerk, aan de andere kant werd water bij de wijn gedaan 
om de contacten met andere kerken voort te zetten. ‘En de bereidheid daartoe 
stond zeker niet los van de sterke beïnvloeding vanuit de evangelische wereld.’

7.4.3.2. J. Douma
Emeritus hoogleraar J. Douma signaleerde in zijn kerkverband op diverse fronten 
evangelische invloeden, zo blijkt uit zijn analyse De situatie in de gereformeerde kerken 
(vrijgemaakt).231 Hij ziet veel leden, onder wie ‘honderden jonge mensen’ de kerk 
verlaten, onder meer omdat zij de kinderdoop niet meer aanvaarden en in evan-
gelische gemeenten ‘meer warmte’ voelen. Dat velen overgaan naar evangelische 
groepen is voor Douma niet alleen een bewijs van een ‘crisis in hún leven’, maar 
ook van een ‘geestelijke malaise’ binnen de vrijgemaakte kerken zelf. ‘Hoe sterk 
is de kennis van de gereformeerde religie, met haar nadruk op verbond en doop, 
en op de zekerheid van het geloof in de beloften van God erop achteruit gegaan?’
Zelf zag hij op televisie een kerkdienst van een plaatselijke gereformeerde kerk 
(vrijgemaakt). Uit verbazing bleef hij kijken, ‘want het was helemaal geen gere-
formeerde kerkdienst. Het had net zo goed een uitzending van een evangelische 
groepering kunnen zijn.’
Douma nam op 15 november 2014 publiek afscheid van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt), ‘na een proces van leed en tranen.’232 Het was ‘na lang wikken en 
wegen’ dat hij de uitdrukking ‘verval’ ging gebruiken. Hij kreeg daarop niet veel 
reacties en voelde zich een ‘roepende in de woestijn.’ Door te spreken over verval 
‘heb ik velen tegen de haren in gestreken.’233 In zijn boek Afscheid van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) onderbouwt hij zijn besluit met een analyse van de besluiten 
van de generale synode van Ede van 2014. Een van Douma’s punten van bezwaar is 
de invoering in de eredienst van opwekkingsliederen, ‘vruchten van evangelisch-
charismatische bodem.’234
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7.4.3.3. H.J.C.C.J. Wilschut
Ook H.J.C.C.J. Wilschut behoorde tot de predikanten die uit onvrede over de koers 
van het kerkverband de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verliet.235 Hij uitte met 
grote regelmaat kritiek op de evangelische beweging, onder meer als eindredacteur 
van Nader Bekeken, door andere pennenvruchten en door lezingen.
Het steekt de predikant dat leden van zijn kerkverband in eigen kring willen ‘impor-
teren’ wat men in evangelische bijeenkomsten meemaakt.236 Voor hem is er een 
kloof tussen gereformeerd en evangelisch. Op een ander moment sprak Wilschut 
zijn verbazing uit over de ‘argeloosheid’ waarmee het evangelisch denken tegemoet 
wordt getreden.237 Aanvankelijk was in gereformeerde kring de weerstand tegen 
de evangelische invloeden groot, zo stelt hij. Echter, gaandeweg werd deze invloed 
duidelijker merkbaar, onder meer door de acceptatie van de EO-Jongerendag 
en de Alpha-cursus. Volgens hem gaan ‘bij het hart van het evangelie’ de wegen 
inhoudelijk uiteen. Bij evangelischen ziet hij de leer van de algemene verzoening 
en een accent op de geloofskeus. ‘Het oude conflict met de remonstranten door 
een vergrootglas’, zo luidt zijn commentaar.
Als men het ‘startpunt’ in zichzelf neemt, gaat het volgens Wilschut om een goed 
gevoel, waardoor leerverschillen ondergeschikt worden.238 Die instelling maakt 
‘kwetsbaar voor allerlei charismatische idealen.’ De predikant ziet daarbij veel van 
de aandacht voor het werk van de Heilige Geest als ‘uitvergrote aandacht voor het 
eigen ik.’
De keuze voor de evangelische beweging is naar Wilschuts overtuiging ‘vaak niet 
allereerst principieel, maar emotioneel bepaald.’239 Het begint vaak bij het bijwonen 
van een evangelische dienst, bijvoorbeeld waarin de geloofsdoop wordt bediend. 
‘Wat begint met voorkeur voor een bepaalde sfeer, gaat zich vervolgens uitstrekken 
tot de leer.’240 De evangelische spiritualiteit, gekenmerkt door een ‘subjectivistisch 
optimisme’, werkt volgens Wilschut door in allerlei concrete standpunten. ‘Wij 
hebben gauw de neiging om inhoudelijk het debat aan te gaan. Maar vergis u niet, 
steeds loop je tegen deze mentaliteit aan. En dan zit je een niveau dieper dan het 
vlak van (bijbelse) argumenten. Hoe benader je gevoelsmatig de Schriften?’
Volgens de predikant vallen hier de ‘grote beslissingen.’ Gemakkelijk ontstaan er 
‘allerlei deeldiscussies’, over bijvoorbeeld de doop of de gaven van de Geest. Maar 
naar zijn overtuiging lezen evangelischen en gereformeerden de Bijbel ‘totaal 
anders.’241 Dat is volgens hem ook de oorzaak dat je elkaar ‘vaak zo moeizaam 
begrijpt.’

De predikant werkte zijn gedachten uit in het boek Aan de belofte genoeg?!242 Volgens 
Wilschut komen in de evangelische beweging de ‘drie ‘Sola’s’ van de grote Reforma-
tie’ onder spanning te staan.243 Het sola scriptura wordt ‘aan de ene kant bedreigd 
door een zeker biblicisme (voor alles moet een letterlijke bijbeltekst zijn), aan de 
andere kant door een onmiskenbaar spiritualisme.’ De aandacht verschuift dan van 
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het Woord van de Geest in de Schrift naar het werk van de Geest in het hart. Zo 
komt ook het sola fide onder druk te staan, omdat de aandacht verschuift van Gods 
belofte naar ervaringen in het hart. De nadruk op de heiligmaking zet volgens Wil-
schut het sola fide in de rechtvaarding van de zondaar onder druk. Het sola gratia 
komt in de knel door het appel op een persoonlijke keus. ‘Christus is voor ieder 
gestorven, als je maar wilt! Daarmee wordt de mens een (mee)beslissende factor in 
het heil.’ Dit werkt bijvoorbeeld door in de leer van de doop. ‘De doop is dan niet 
langer een uitroepteken achter Gods belofte, maar achter mijn geloof.’ Wilschut 
acht een grondige kennis van de ‘bijbels-reformatorische argumentatie voor recht 
en plicht van het dopen van kinderen’ hard nodig. Anders blijken gereformeerden 
‘kwetsbaar’ voor de zuigkracht van het baptistische denken.’244

In het hoofdstuk over geloof en gevoel gaat de predikant voor een deel mee met 
de kritiek op de geloofsbeleving in eigen kring. Deze zou ‘te dogmatisch, te koel’ 
zijn.245 Wilschut wijst erop dat in de gereformeerd vrijgemaakte traditie vanouds 
aandacht is voor de ‘objectieve kant van het geloof: Gods Woord, de beloften, het 
verbond.’ Met dat accent is ‘niks mis’, zo oordeelt hij, maar ‘soms was deze nadruk 
ook weleens wat eenzijdig, waardoor de gevoelsmatige kant van het geloof niet altijd 
goed tot zijn recht kon komen.’246

Naar aanleiding van het symposium van de EO over de verhouding tussen evange-
lisch en reformatorisch, in juni 2012, schreef Wilschut een kritische beschouwing 
over de ‘poging om gereformeerd en evangelisch met elkaar te combineren.’247 
De ‘onkritische openheid’ binnen zijn kerk voor het evangelische denken vindt hij 
‘triest genoeg.’ Wilschut stelt vast dat verschillen tussen evangelisch en gereformeerd 
worden gerelativeerd, terwijl het in zijn ogen niet gaat om zaken van ondergeschikt 
belang. Het evangelische denken is in zijn ogen ‘structureel arminiaans’248, wat leidt 
tot een ‘ongeestelijk activisme, dat denkt vanuit de mens.’ Volgens de predikant 
staat bij dit alles ‘niet minder dan de bijbels-gereformeerde vroomheid op het spel.’
Het evangelische verhaal sluit volgens de predikant ook ‘naadloos aan bij het 
postmoderne klimaat van onze tijd’, met de emotiecultuur en het optimistische 
mensbeeld. Dat brengt hem tot de stelling ‘evangelikalisering = secularisering!’249

7.4.4. Evaluatie
Adjunct-hoofdredacteur K. van Bekkum van het ND schreef in september 2005: 
‘Vandaag staat de gereformeerde wereld weer bol van de spanning door de snelle 
evangelicalisering.’250 In dit licht valt het op dat het thema van de evangelische 
beweging in de eenentwintigste eeuw niet zoveel aandacht meer krijgt in de gere-
formeerd vrijgemaakte pers. Het was vooral de charismatische vernieuwing die vele 
pennen in beweging bracht, zo zullen we in de volgende paragraaf zien. Wel zijn 
er discussies over deelonderwerpen zoals de liturgie en de kinderdoop. Ook stel-
len behoudende opiniemakers de evangelische beweging aan de orde, en wel als 
een bedreiging van het oorspronkelijke gereformeerd vrijgemaakte gedachtegoed.
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Is dit alles een signaal dat inderdaad het ‘gros’ van de gereformeerd vrijgemaakte 
achterban is opgeschoven naar gereformeerd-evangelicaal, zoals de historici Van 
Eijnatten en Van Lieburg stelden, of, om de woorden van journalist Amelink te 
gebruiken, ‘en bloc’ voor het evangelicalisme zijn gevallen?251

Duidelijk is in elk geval dat gemeenten en ook predikanten in toenemende mate 
niet meer automatisch het spoor volgden dat de kerk vele jaren uitzette, maar eigen 
keuzes maakten. Zo was er binnen de kerken gedurende een reeks van jaren een 
druk om tijdens de eredienst ook evangelische liederen te zingen. Het langdurige 
en moeizame proces tijdens een aantal synodes om tot uitbreiding te komen van 
het kerkelijke liedrepertoire weerspiegelt wat er op het grondvlak veranderde. Hym-
noloog Smelik stelt dat het liedrepertoire behoort tot de ‘goede seismografen die 
veranderingen op het gebied van theologie en spiritualiteit feilloos signaleren.’252 
Tevens signaleert hij een ‘devaluatie van de kracht van theologische, liturgische en 
kerkhistorische argumenten.’253

Het valt op dat Smelik als medewerker van De Reformatie alle ruimte kreeg om zijn 
kritiek, ook op synodale rapporten en besluiten, te publiceren. Daaraan kwam in 
2008 een einde. Naar eigen zeggen had Smelik gezegd wat hij wilde zeggen.254 Min 
of meer vanaf de zijlijn zag hij toe dat het gebruik van het opwekkingslied in hoog 
tempo doorzette. In feite liep de synode steeds achter de feiten aan. Op plaatse-
lijk vlak rekten vele kerken de synodale richtlijnen op, waardoor de vergadering 
weinig anders meer kon dan het grondvlak van de kerken volgen. De synode van 
Ede van 2014 zette deze stap ook formeel door geen uitspraken meer te doen over 
de liedkeuze maar dit punt geheel aan de plaatselijke kerken over te laten. Dit 
betekende een fundamentele verandering in de manier waarop de kerken worden 
geregeerd. Verschillende opiniemakers gebruiken in dit verband de uitdrukking 
‘independentistisch.’

De druk betreft niet alleen de liedcultuur, maar wordt ook zichtbaar bij het onder-
werp van de doop. Zeker voor gereformeerd vrijgemaakten is dit een aangelegen 
punt, omdat kinderdoop en verbond altijd sterk aan elkaar werden verbonden. 
Vanuit evangelisatorisch oogpunt zet een gemeente als Stroom in Amsterdam juist 
andere accenten. Ook hier ligt de conflictstof aan de oppervlakte. Daarbij valt 
het op dat Van Leeuwen en Schaeffer het onderwerp van de doop niet lijken te 
rekenen tot de ‘onopgeefbare kern van de gereformeerde traditie.’ Dat moeten 
gereformeerd vrijgemaakten met een sterk historisch besef als een ingrijpende 
opmerking hebben gevoeld.
Bezwaarde opiniemakers grepen juist terug op deze klassieke gereformeerde tra-
ditie. Voor Douma is het gebrek aan kennis van deze traditie een van de oorzaken 
van evangelische beïnvloeding.
De theoloog J.M. Burger, onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, 
ziet in hoofdlijnen vier houdingen ten opzichte van de evangelische beweging, name-

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 345



lijk die van kritiek, openheid, aansluiting en gezamenlijkheid.255 Daarbij constateert 
hij dat de neiging bestaat om ‘vooral gelijkgezinden te zoeken: mensen die dezelfde 
opstelling gekozen hebben als wij.’ Als resultaat ziet hij dat het echte gesprek dan 
stokt. Is dat wellicht de oorzaak dat er in de kerkelijke periodieken weinig echte 
discussie meer was over de evangelische beweging? De verschillende stromingen 
hadden zo hun eigen opiniërend kanaal waarin vanuit de eigen groepsvoorkeur 
en -kleur de eigen achterban werd bediend.

7.5. Opinievorming over de charismatische vernieuwing
J.H. Kuiper, redacteur van het Handboek van de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt), constateerde in het jaaroverzicht over 2005 dat de discussies rond de 
Geestesgaven ‘niet meer weg te denken’ zijn.256 Volgens de emeritus predikant 
J.T. Oldenhuis kwam deze aandacht voor de Geestesgaven ‘zomaar, ineens was 
het er.’ Er wordt ineens van alles georganiseerd, aldus de predikant. ‘En het lijkt 
geweldig. En de mensen worden meegesleept.’257

Met name in de periode tussen 2004 en 2008 is de hoeveelheid opinievorming in 
kerkelijke periodieken opvallend. Daarnaast verschenen er boeken over het werk 
van de Heilige Geest, terwijl de Theologische Universiteit Kampen zowel in maart 
2006 als in april 2008 een congres belegde over thema’s uit de charismatische ver-
nieuwing. Journalisten van het ND signaleerden deze belangstelling al in een vroeg 
stadium. Vele kolommen van het dagblad werden gevuld met opinieartikelen en 
andere bijdragen rondom het onderwerp van de Geest en de Geestesgaven.
Kennelijk was er behoefte om na te denken over het werk en de gaven van de Geest. 
Deze behoefte lijkt niet helemaal overeen te komen met de enquête die CV.Koers in 
2005 hield over de Geestesgaven.258 Daarin valt op dat gereformeerd vrijgemaakte 
predikanten meer dan hun collega’s uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, 
de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond aangeven de 
Geest ‘krachtig’ in hun leven te ervaren, zonder bijzondere gaven aan te kunnen 
wijzen. Een op de drie gereformeerd vrijgemaakte predikanten geeft aan dat hun 
kerk alle ruimte biedt aan het werk van de Geest, maar dat daar in onze tijd niet 
de bijzondere gaven bij horen. Van de Nederlands gereformeerde en christelijke 
gereformeerde predikanten is slechts een op de zeven deze mening toegegaan, 
in de Gereformeerde Bond zelfs een op de twaalf. Veel minder dan hun collega’s 
uit de drie andere kerken zeggen ze in tongen te spreken, profetische woorden 
of beelden te ontvangen of te ervaren dat God tot hen spreekt door middel van 
dromen of gezichten.
Overigens spreken de resultaten van de enquête de hoeveelheid opinievorming ook 
weer niet tegen. Deze lijkt namelijk verband te houden met het grote enthousiasme 
waarmee bepaalde predikanten en kerkleden hun liefde voor de charismatische 
vernieuwing verwoorden. Dit enthousiasme roept automatisch reacties op van hen 
die deze vernieuwing als een gevaar voor de kerken zien.
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Verschillende predikanten willen openstaan voor wat zij noemen de verrijking vanuit 
de charismatische vernieuwing. De predikant S. Braaksma bijvoorbeeld noemde 
het ‘hoog tijd dat gereformeerde christenen gaan leren van charismatische christe-
nen.’259 Anderen voelen zich juist geroepen daar ernstig tegen te waarschuwen. Een 
derde groep probeert een middenpositie in te nemen. In de kerkelijke periodieken 
vallen predikanten elkaar verschillende keren aan.

In deze paragraaf gaan we de opinievorming rondom de charismatische vernieuwing 
na. Een eerste signaal is de Alpha-cursus, die ook onder gereformeerd vrijgemaak-
ten opgang maakte. Spoedig daarna volgde de belangstelling voor New Wine. De 
werkgroep Gods Geest Werkt was gedurende enkele jaren een exponent van de 
belangstelling voor het werk en de gaven van de Geest. In de jaren dat deze werk-
groep actief was, kwam er ook een tegengeluid in The Candlestand Statement. Al met 
al kunnen we spreken over een kerk in beroering rond de Geestesgaven.

7.5.1. Alpha-cursus en Geestesgaven
In april 1997 werd in Nederland de Alpha-cursus geïntroduceerd. Ook binnen de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vond de laagdrempelige evangelisatiecursus 
breed ingang. Hierdoor kwam als vanzelf de bezinning op gang op het charismati-
sche karakter van de cursus. Het deed J.A. van Delden, die aan de wieg stond van 
de Evangelische Hogeschool, een opinieartikel schrijven in het ND.260 Het spreekt 
hem ‘zeer’ aan dat de cursus zich beperkt tot de kern van het christelijk geloof en 
allerlei punten laat liggen waarop christenen onderling verschillen. In dat licht 
betreurt hij het wel dat Alpha een ‘versmalde, eenzijdige eigen visie’ uitdraagt, door 
het werk van de Geest zo nauw te verbinden aan tongentaal. Dit ‘over-benadrukken’ 
gaat volgens hem ten koste van een ‘evenwichtige kijk op alle gaven van de Geest.’
Op de bijdrage van Van Delden ontving de redactie van het dagblad verschillende 
reacties over met name tongentaaal. Ze kregen in de twee maanden daarna een 
plaats op de opiniepagina. Zo plaatste de redactie op 23 mei een bijdrage van 
J. Westerkamp-Stegeman, de vrouw van de Nederlands gereformeerde predikant 
D.A. Westerkamp uit Houten.261 Vanuit deze kerk was de Alpha-cursus in Nederland 
geïntroduceerd. Westerkamp gaf aan dat haar man en zij aanvankelijk ook tegen het 
onderwerp tongentaal aanhikten. Vanuit persoonlijke ervaringen ermee raakten ze 
ervan overtuigd dat de Geest ook in het heden deze gave schenkt.
Van Delden zelf vindt verschil van mening over tongentaal geen probleem, als er 
maar op basis van de Bijbel en in een geest van liefde wordt gesproken.262 Hij ‘verzet’ 
zich ook tegen een ‘te afwerende houding, tegen de onvoldoende onderbouwde 
stelling dat tongentaal niet meer voorkomt.’263

Ook de Nederlands gereformeerde predikant L.G. Compagnie mengde zich in 
de discussie.264 Volgens hem is tongentaal een ‘heilshistorisch bepaald teken’, dat 
gericht is op de Joden in de overgangstijd van het oude naar het nieuwe verbond.265 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 347



Daarom vindt hij het ‘helemaal niet vreemd, dat deze gave door God is teruggeno-
men, toen ze namelijk niet meer nodig was.’
Opvallend is de bijdrage van de gereformeerd vrijgemaakte neerlandica Th. Boer.266 
Ze gaf aan dat haar ‘altijd geleerd’ werd dat tongentaal, met andere tekenen en 
wonderen, bij de dood van de apostelen ophielden. De argumenten voor deze 
visie, die ze bij de hoogleraar J. van Bruggen en de predikant A.N. Hendriks las, 
overtuigden haar ‘altijd al niet.’ Ze werden naar haar waarneming weersproken 
door de miljoenen christenen wereldwijd die in tongen spreken. Ze vraagt zich af 
wat zwaarder moet wegen, de ‘zintuiglijke waarneming’ dat talloze christenen in 
tongen spreken of een ‘exegetische constructie.’ Wat Boer betreft wordt de exegese 
aangepast, al beseft ze dat ze met het beroep op de ervaring een ‘heel nieuw soort 
argument’ gebruikt.
In een slotartikel stelt Compagnie dat Boer ‘terecht de ervaring een plaats in het 
geheel wil geven.’267 Een ‘zekere relativering van de theologie’ is op zijn plaats, 
maar hij heeft ‘behoorlijk veel moeite’ met de stelling dat de exegese moet worden 
aangepast als ze niet klopt met de werkelijkheid. Volgens hem wordt het lezen van 
de Bijbel daarmee ‘naar de rand gedreven.’

De predikant E.A. de Boer is onder de indruk van de ‘methode van evangeliseren’ 
van Alpha.268 Tegelijkertijd lopen er naar zijn overtuiging door de cursus ‘lijnen die 
geen recht doen aan de geloofsleer, zoals die naar de Bijbel moet zijn.’
Volgens de predikant geeft de cursus een evangelische leertype met charismatische 
trekken.269 Evangelisch, omdat de Bijbel ‘zo letterlijk wordt gelezen dat elke tekst 
ook zonder tekstverband directe, persoonlijke waarheid is.’ De cursus maakt zo geen 
onderscheid in de geschiedenis van Gods openbaring, ofwel de heilsgeschiedenis. 
Charismatisch, omdat de nadruk wordt gelegd ‘op het werk van de Heilige Geest 
nu, identiek aan zijn uitstorting op Pinksteren, met gelijke tekenen en werkwijze.’
De predikant ziet in de evangelische en charismatische beweging ‘geen punten die 
direct strijden met gereformeerd belijden.’270 Immers, ‘over deze punten spreken 
de gereformeerde kerken zich niet uit in belijdenisvorm.’ Tijdens de vergadering 
van de generale synode van 2008 klonken ook kritische geluiden richting de Alpha-
cursus, die volgens een afgevaardigde ‘meer dan eens tot meer schade dan zegen 
in de gemeente leidt.’271 Daarom uitte hij de wens om ‘nadrukkelijker in kritische 
zin over de cursus te spreken.’ In een reactie zegden de deputaten toe ‘nogmaals 
bij de kerken onder de aandacht te brengen dat de Emmaüscursus272 een beter 
alternatief is voor de Alphacursus.’

7.5.2. Discussies rond New Wine
Het predikantenechtpaar Westerkamp introduceerde niet alleen de Alpha-cursus, 
maar ook de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine in Nederland.273 
In januari 2000 had de eerste gemeenteconferentie over New Wine plaats.274 Drie 
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jaar later, op 1 juli 2003, werd de Nederlandse tak van New Wine opgericht. In 
november van dat jaar kreeg Westerkamp de ruimte om zijn visie te ontvouwen in 
twee artikelen in het ND.275 In beide gevallen volgde een aantal opiniebijdragen 
in het dagblad. Daarvoor leverden diverse predikanten hun aandeel, terwijl New 
Wine ook in andere periodieken aandacht kreeg. Kennelijk leefde het onderwerp 
in gereformeerd vrijgemaakte kring.

7.5.2.1. J. van Benthem en K. de Vries
In het ND waren het vooral de predikanten J. van Benthem en K. de Vries die 
samen diverse artikelen schreven. Ze stelden daarin de vraag of er in de visie van 
Westerkamp sprake is van een ‘twee-wegenleer’, dat wil zeggen dat er naast het 
Woord een andere ‘meer onmiddellijke’ weg is waardoor God Zich openbaart.276 
Ze doelen daarmee op het ministrygebed waarin stiltes worden ingebouwd om 
naar God te luisteren. De predikanten vragen zich af of God Zich niet voldoende 
duidelijk gemaakt heeft in Zijn Woord en of Hij niet genoeg gesproken heeft in 
de Zoon. Ook krijgen ze in deze voorstelling de gedachte dat er een ‘soort concur-
rentiepositie’ kan ontstaan tussen het Woord en de bijzondere ervaringen en dat 
deze zelfs ‘boven het Woord’ en ‘boven het geloof in Christus’ komen te staan.
Van Benthem en De Vries kregen veel reacties op hun artikel277, waarom de redactie 
van het ND hun de gelegenheid gaf om hun gevoelens nader uiteen te zetten.278 
In het eerstvolgende artikel leggen ze opnieuw de vinger bij de ‘alternatieve open-
baringsleer’ in het ministrygebed. Ze wijzen in dit verband op het voorbeeld van 
Jezus, die ‘steeds met de Schriften is beziggeweest.’ Nergens lezen ze in de Bijbel 
ook een ‘aansporing om een bijzondere openbaring naast de Schrift te zoeken, of 
jezelf daar bewust en methodisch voor open te stellen.’
In de tweede bijdrage wijzen de predikanten erop dat ingevingen en gedachten 
tijdens een stille tijd nog niet de openbaring van God zijn. Wie dat wel stelt, bekleedt 
‘eigen ideeën met goddelijk gezag.’
Het verlangen naar bijzondere ervaringen verbinden de auteurs aan het moderne 
levensgevoel, waarin ‘we willen geraakt worden in onze emoties.’ De twee predi-
kanten willen ook kritisch kijken naar de eigen kerken. Ze voelen zich bijvoorbeeld 
‘niet thuis’ bij de overtuiging die Trimp verwoordde dat de bijzondere charismata 
‘alleen maar startversterkers’ waren in de tijd dat de canon nog niet voltooid was, 
zo schrijven ze in hun eerste bijdrage. In het tweede artikel leggen ze hun vinger 
bij ‘een zekere verstarring die onmiskenbaar in ‘traditionele’ kerkdiensten kan 
binnensluipen.’
Zes jaar later gingen de twee predikanten opnieuw in discussie met Westerkamp.279 
Van Benthem en De Vries stellen dat de kern van het verschil tussen gereformeerd 
en charismatisch een verschillend bijbelgebruik is. Ze bedoelen daarmee dat Wes-
terkamp het spreken over genezing in de Bijbel bijvoorbeeld rechtstreeks betrekt 
op de eigen tijd. Volgens hen ziet Westerkamp, en de beweging van New Wine, 
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ook over het hoofd dat er een verschil is tussen de uitstorting van de Heilige Geest 
in het boek Handelingen en de oproep van Paulus in de brief aan de Efeziërs om 
vervuld te worden met de Geest. Ze vragen zich daarom af of ‘begeleidende ver-
schijnselen’ uit het boek Handelingen ‘verwacht moeten worden bij een latere, 
diepere vervulling met de Geest.’ Volgens de predikanten worden van historische 
gebeurtenissen, ‘zonder nadere verantwoording, opdrachten en beloften voor alle 
christenen vandaag gemaakt.’
In een reactie op het antwoord van Westerkamp op hun artikel stellen Van Benthem 
en De Vries kritische vragen bij de christologie van de predikant uit Houten.280 Ze 
kunnen hem ‘beslist niet’ volgen als deze de navolging van Christus ook betrekt op 
het doen van wonderen. In hun ogen gaat het om een navolging ‘in liefdebetoon, 
kruisdragen, gehoorzaamheid aan de Vader.’ Ook wijzen ze op de ‘unieke positie’ 
van de apostelen. Daarbij tekenen de twee aan ‘geen aanhangers’ te zijn van de 
streeptheologie, de overtuiging dat God alleen wonderen deed in de tijd van de 
apostelen.

7.5.2.2. W. Wierenga
De emeritus predikant W. Wierenga liet zich vanaf december 2005 een jaar lang 
horen over de Geestesgaven in het algemeen en New Wine in het bijzonder. Hij 
deed dit door middel van opiniestukken in het ND281, artikelen op zijn website282, 
twee bijdragen die hij samen met zijn zoon voor De Reformatie schreef283 en een 
boekje waarin hij zijn visie nog eens uitvoerig verwoordde.284

De oorzaak van Wierenga’s schrijven lag mede in de ‘ernstige onenigheid’ die hij 
binnen zijn kerkverband waarnam over de Geestesgaven.285 Kerkenraden zijn ‘inner-
lijk verdeeld’, terwijl er predikanten zijn die niet weten welke positie ze moeten 
innemen of dat niet willen ‘en iedereen te vriend willen houden.’
In een reactie op het artikel schreef Westerkamp dat Wierenga zijn ‘kruistocht’ beter 
kon laten varen om open te zijn voor het ‘nieuwe dat de Geest vandaag wil geven.’286 
Wierenga was merkbaar verontwaardigd over de uitdrukking ‘kruistocht’, zo blijkt 
uit een reactie in het ND die hij op zijn website plaatste onder de titel ‘Een filippica 
(=een strenge strafrede).’287 Naar zijn overtuiging is het juist New Wine die een kruis-
tocht voert voor eigen standpunten. Hij wijst op de ‘ernstige moeilijkheden’ die in 
de kerk van Zuidlaren ontstonden als gevolg van het optreden van sympathisanten 
van New Wine. Naar zijn overtuiging neigde dit optreden naar ‘subversief uithol-
len van het gereformeerd karakter van de GKV.’ Ook andere plaatselijke kerken 
verkeren in zijn ogen in ‘ernstige nood’ door het ‘opdringende, charismatische 
geweld.’288 De zaak zat Wierenga zo hoog dat hij zich in het najaar van 2006 in 
een uitvoerige Open Brief tot alle kerkenraden van zijn kerkverband richtte.289 Hij 
neemt het de stichting kwalijk dat ze mensen traint voor het ministrygebed, terwijl 
de voorbede een taak van de kerk is. Het vormen van groepen van gelijkgezinden in 
een gemeente die voorstanders van zijn van vernieuwing is in de ogen van Wierenga 
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een ‘uitermate gevaarlijke ontwikkeling.’ Door dergelijke activiteiten van New Wine 
vindt er volgens hem een ‘geruisloze beïnvloeding’ van de gemeente plaats, die de 
leiding van een kerkenraad op een ‘individualistische wijze’ omzeilt.

Volgens de predikant is er in het boek Handelingen ‘geen enkel verhaal of mel-
ding van een genezing verricht door een niet-apostel (Stefanus en Filippus daarbij 
gerekend).’ Wierenga wijst ook op de uitspraak van Paulus uit 2 Korinthe 12:12, 
namelijk dat hij de kenmerken van de apostel draagt. Een typisch kenmerk van 
een apostel is het doen van tekenen en wonderen. Dit betekent voor hem ook dat 
er na het sterven van de apostelen niemand meer is ‘die de belofte of opdracht 
heeft genezingen te (kunnen) verrichten, doden op te (kunnen) wekken en boze 
geesten uit te (kunnen) werpen.’
Bij de gave van de profetie merkt Wierenga op dat in het Nieuwe Testament ‘al 
Gods mensen’ profeten zijn. Zij hebben de roeping zich de boodschap van de Bij-
bel eigen te maken en op grond daarvan te spreken. ‘Meer hoef je niet te willen 
en te begeren.’
De wonderen in het Nieuwe Testament waren bedoeld ‘ter identificatie en legiti-
matie’ van Jezus van Nazareth als Messias en van de apostelen, zodat de mensen 
konden zien dat zij ‘ambassadeurs van deze Koning-Redder’ waren.290

De brief van Wierenga kreeg steun in Nader Bekeken. Eindredacteur H.J.C.C.J. Wil-
schut gaf in de rubriek ‘Kroniek’ een samenvatting van de brief.291 Wilschut dacht 
overigens dat kerkenraden de brief niet officieel konden behandelen. Toch hoopte 
hij dat kerkenraden de brief zouden meenemen in hun bezinning. Die bezinning 
vond hij nodig, omdat hij de tegenstellingen rond de bijzondere Geestesgaven zag 
‘groeien.’

7.5.2.3. Generale synode van 2008
Tijdens een vergadering van de generale synode van Zwolle-Zuid van 2008 kwam 
het gesprek ook op New Wine. Een afgevaardigde wees op het rapport van depu-
taten kerkelijke eenheid.292 Daarin uitten dezen hun zorgen over charismatische 
ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maar, zo vroeg het 
synodelid, de Nederlands Gereformeerde Kerken dan? ‘Daarbinnen bevindt zich het 
centrum van waaruit het gedachtegoed van New Wine Nederland binnenstroomt. 
De invloed daarvan is groot. Is daar voldoende aandacht voor?’ Uit de Acta van de 
synode blijkt niet dat de opmerking van het synodelid door anderen werd opgepakt.

7.5.2.4. Generale synode van 2011-2012
Tijdens de synode van Harderwijk van 2011-2012 kwam vanuit de vergadering het 
onderwerp New Wine naar voren in de bespreking van de verhouding van de kerken 
ten opzichte van de Nederlands Gereformeerde Kerken. In gezamenlijkheid waren 
twee notities opgesteld, waarvan er een de titel kreeg: Notitie over de leer van de doop, 
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de heilige geest, de kerk en het avondmaal. Daarin werd uitgesproken dat beide kerken 
leden kennen ‘die blij zijn met de charismatische vernieuwingsbeweging, terwijl 
andere leden in beide kerken daar juist kritisch tegenover staan.’293

Volgens het rapport is er ‘alle reden om positief te staan tegenover het verlangen 
van kerkleden naar geestelijke vernieuwing en naar de ervaring van Gods presentie 
in hun leven.’ In de gereformeerde traditie is dit element ‘onderbelicht geraakt’ 
en verdient het daarom ‘meer aandacht.’
De deputaten zien tegelijkertijd de dreiging van de ‘dwaling dat er twee soorten 
christenen zouden zijn: christenen die alleen Christus hebben en christenen die 
Christus en de Geest hebben.’ Ook merken ze op dat er met de charismatische 
bewegingen een ‘sfeer van ongeduld en van een hang naar instant-ervaringen en 
-oplossingen – het moet hier en nu gebeuren –’ kan meekomen.
In de gereformeerde traditie zullen de antwoorden op de ‘legitieme verlangens 
van kerken en christenen vaak wel aanwezig zijn’, aldus het rapport, maar ze liggen 
‘onder een laag stof.’ De ontmoeting met ‘‘charismatisch gereformeerde’ christenen’ 
kan leiden tot ‘herontdekking en herbronning.’
Volgens het rapport is er een ‘gedeelde behoefte aan een gereformeerd beoorde-
lingskader’ voor verschijnselen vanuit charismatische bewegingen. Als toetsingscri-
teria noemen ze vragen als: Wordt Christus erdoor verheerlijkt? Worden Geest en 
Woord dicht bij elkaar gehouden? Wordt de soevereiniteit van God in het uitdelen 
van zijn gaven erkend?

7.5.3. Werkgroep Gods Geest Werkt
Tussen 2002 en 2006 functioneerde binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
de werkgroep Gods Geest Werkt, bedoeld om meer aandacht te vragen voor het 
werk van de Heilige Geest. Volgens redacteur R. Wiskerke van het ND was de werk-
groep eerder een uiting van het verlangen naar charismatische vernieuwing dan 
een aanjager ervan.294 Werkgroeplid G. van den Bos, met wie Wiskerke sprak, zei de 
typering van Trimp van de Geestesgaven als startversterkers te kennen. Maar die zijn 
nu ‘heel hard nodig’, reageerde hij. Verschillende grootschalige themacongressen 
waren de meest in het oog lopende activiteiten van de werkgroep. Ze werden jaarlijks 
vanaf 2003 tot 2006 in Zwolle gehouden. Het bezoekersaantal liep op van ruim 1600 
tot zo’n 2500. Tijdens het eerste congres hielden de gereformeerd vrijgemaakte 
predikanten J.R. Douma en H.J.D. Smit een toespraak, het jaar daarna opnieuw 
Douma en zijn collega G.H. Hutten. Douma en Hutten hielden samen met jour-
nalist A. Kamsteeg ook een toespraak tijdens het vierde en laatste congres in 2006.
Tijdens het eerste congres op 10 mei 2003 stelde Douma dat er een verlangen is 
naar de vervulling met de Geest.295 ‘We willen niet alleen de Geest hebben, we wil-
len ook door Hem beheerst worden.’ Dit betekent dat je ‘open staat voor alles wat 
de Geest wil geven.’ Zelf had hij een jaar eerder de ‘volheid van Christus’ ontdekt.
Douma zei het gevoel te hebben dat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
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een ‘‘gewoon christendom’ wordt gepropageerd.’ Volgens Douma is de norm in de 
Bijbel echter ‘volheid, heerlijkheid, schoonheid, pracht.’
In een interview met CV.Koers verwoordde Douma zijn vragen bij de ‘zogeheten 
heilshistorische prediking, die in onze traditie veel voorkomt.’296 In die prediking 
wordt vanuit de tekst de lijn getrokken naar Christus als middelpunt van de heils-
geschiedenis. Volgens Douma zet zo’n prediking ‘als het ware een boog over mijn 
leven: Christus ver vóór mij, vér boven mij en vér na mij.’ De predikant wil juist de 
‘oerreformatorische noties, Christus voor mij en in Christus in mij’ centraal stellen. 
Voor zijn ‘bekeringservaring’ van 2002 was de ‘levende relatie met Jezus Christus’ 
voor hem nog een ‘vaag verhaal.’

In 2005 was naast Hutten de vrije baptistenpredikant O. Bottenbley uit Drachten 
uitgenodigd voor het congres van de werkgroep. De toespraak van Bottenbley over 
‘Vrij zijn in Christus’ werd in de gereformeerd vrijgemaakte Kerkbode Groningen, 
Friesland, Drenthe integraal afgedrukt.297

De deelname van Bottenbley lag binnen de kerken gevoelig. De vrije baptistenge-
meente van Drachten groeide snel, mede door overkomst van leden uit reforma-
torische kerken.298

In Nader Bekeken bekritiseerde Wilschut de deelname van Bottenbley aan het con-
gres.299 Diens afwijzing van de kinderdoop leidde ertoe dat Wilschut Bottenbley 
‘gemeten met de maat van de schriftuurlijke gereformeerde belijdenis’ op het punt 
van verbond en doop als een ‘dwaalleraar’ zag. Ook noemde hij het een ‘klap in 
het gezicht’ van kerken in het noorden van het land die ‘geplaagd worden door de 
zuigkracht’ van de gemeente van Bottenbley.
Het plaatsen van de toespraak van Bottenbley in de Kerkbode Groningen, Friesland, 
Drenthe was voor Wilschut een van de oorzaken om een ‘publiek protest’ aan te 
tekenen.300 Diens deelname aan het congres kan in zijn ogen gemakkelijk de sug-
gestie wekken dat de verschillen tussen gereformeerd en baptist ‘van ondergeschikt 
belang’ zijn. In wat Bottenbley sprak, zag hij de ‘oerdoperse grondfout’ van het 
ontbreken van de eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Wilschuts conclusie luidt 
dan ook: ‘Onderwijs à la Bottenbley hoort niet thuis in een gereformeerde kerkbode.’
Het stak hem ook dat twee gereformeerd vrijgemaakte predikanten in dezelfde Kerk-
bode de deelname van Bottenbley aan het congres verdedigden. Volgens hen bleef 
de toespraak van Bottenbley ‘binnen de lijnen van Schrift en belijdenis.’ Volgens 
Wilschut spitsten de tegenstellingen binnen de kerken zich toe. ‘Want charismatisch 
en gereformeerd gaan echt niet samen. Dat vraagt om eerlijkheid en duidelijkheid. 
Voordat de onderlinge verwijdering onherstelbaar is geworden.’

7.5.4. G.H. Hutten
De predikant G.H. Hutten hield tijdens drie van de vier congressen van de werkgroep 
Gods Geest Werkt een toespraak, zo zagen we. Zijn openheid voor de evangelische 
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beweging blijkt onder meer duidelijk uit zijn bijdrage aan de tiende Nederland 
Zingt-dag van de EO op 16 april 2011.301 Per 1 januari 2015 werd de predikant 
algemeen directeur van Stichting Tot Heil des Volks, een evangelische organisatie 
met wortels in het negentiende-eeuwse Réveil.302 In hetzelfde jaar hield hij ook een 
toespraak tijdens de jaarlijkse zomerconferentie van New Wine.303

De benoeming van Hutten luidde overigens een periode van onrust bij Stichting 
Tot Heil des Volks in. Diverse personen die jarenlang het gezicht van de organisatie 
bepaalden, trokken zich uit de organisatie terug.304 Historicus O.W. Dubois schreef 
daarover in een opinieartikel in het RD: ‘Wie geen vreemdeling is in theologisch 
Jeruzalem weet dat de ligging van het vrijgemaakt gereformeerde theologisch 
gedachtegoed, dat de afgelopen decennia overigens een verbazingwekkende en 
ook wel verontrustende ontwikkeling naar de moderniteit heeft doorgemaakt, een 
andere is dan de orthodox-evangelische van het Heil.’305 F. van der Duijn Schouten, 
voorzitter van de raad van toezicht van Tot Heil des Volks, meldde op 8 mei 2017 in 
het RD dat intern de rust was weergekeerd.306 RD-columnist en historus B.J. Spruyt 
hield daartegenover staande dat de stichting een nieuwe koers was ingeslagen die 
‘een breuk met de traditie van het Heil’ inhoudt. ‘De aloude boodschap van zonde, 
bekering en verlossing maakt plaats voor een boodschap van bevrijding van lijden 
en onrecht.’ ‘Die trend past misschien wel goed in de lijn van neo-evangelicale 
stromingen, maar staat ver af van het Reveil en van de geest die het Heil altijd heeft 
gekenmerkt.’307

Hutten kreeg in 2002 een vraag van zijn uitgever om een boek te schrijven over 
de Heilige Geest. In de inleiding van het bewuste boek bekent de predikant dat 
hij weinig wist over de Geest. Twee jaar lang verdiepte hij zich in het werk van de 
Geest door ‘uitgebreid literatuuronderzoek, intensieve bijbelstudie en veldonder-
zoek.’308 Er ging een wereld voor hem open. Hutten was ‘uitermate verrast’ door 
wat hij leerde, wat blijkt uit de titel van zijn boek: Verrast door de Geest.309 Naarmate 
zijn onderzoek vorderde, voelde de predikant een drang om het gesprek over de 
Heilige Geest op gang te brengen. Daarvoor kreeg hij ruimte als lid van de redactie 
van de Kerkbode Groningen, Friesland, Drenthe van de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt).310 In het licht van de ‘geweldig grote plaats’ voor de Geest in de Heidelbergse 
Catechismus vraagt de predikant zich af hoe het mogelijk is dat de Geest ‘zo naar 
de achtergrond is verdwenen.’ Zij die vervuld raken van de Geest komen ‘in een 
spagaat’ terecht, zo merkt Hutten. Ze willen aanbidden, getuigen en hun beleving 
en ervaring doorgeven, maar zij ‘missen die beleving in onze kerk.’ Hij wil daarom 
ruimte bieden aan zowel de psalmen met hun ‘diepte, emotie en beleving’ als aan 
de opwekkingsliederen waarin God ‘rechtstreeks’ wordt toegezongen.
In het slot van zijn bijdrage spreekt Hutten zijn overtuiging uit dat ‘we in staat zijn 
om een gezonde en krachtige spiritualiteit te ontwikkelen zonder charismatische 
uitwassen.’ Daarin is wat hem betreft ruimte voor ‘gebrokenheid, ziekte, aanvech-

7. GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT)354 



ting.’ Daarom wil hij ook een ‘gezonde opvatting over gebedsgenezing’ ontwikkelen.
In hetzelfde nummer schreef Hutten een uitvoerig artikel met als kop ‘Hoe komt 
het dat de Geest te weinig ruimte krijgt?’311 Hij vraagt daarin aandacht voor het 
door Trimp bedachte beeld van de gaven van de Geest als startversterkers. Hut-
ten vindt het ‘te goedkoop’ om deze uitdrukking aan de kant te ‘vegen’, omdat 
wonderen in de Bijbel inderdaad het ‘hoofddoel’ hadden om een ‘nieuwe fase te 
bevestigen.’ Toch vindt hij de conclusie ook ‘te gemakkelijk’ dat God in onze tijd 
‘minder wonderen zal doen’, omdat we de Bijbel hebben. De predikant constateert 
dat wonderen als genezingen, spreken in tongen en de gave van profetie ‘nu een 
werkelijkheid’ zijn. Het kan volgens hem goed zijn dat de Geest daarmee inspeelt 
op de tijdgeest, ‘waarin zoveel nadruk ligt op ervaring.’
Hutten vindt het uiteindelijk toch verkeerd om te spreken over de Geestesgaven als 
startversterker. Volgens hem heeft deze visie ook ‘verregaande gevolgen gehad en 
rationalisme en ongeestelijkheid versterkt.’ Hij heeft binnen zijn kerkverband vaak 
het idee dat de Geest achter het Woord verdwijnt. Ook vindt hij dat de vervulling 
van Gods beloften over Zijn komst ‘te eenzijdig’ naar de toekomst wordt geschoven. 
‘Daar zit ook iets veiligs in. Het is fijn dat God zoveel belooft maar stel je voor dat 
Hij het ook echt gaat doen.’ Toch is hij ervan overtuigd dat de Geest ‘genezing en 
heelheid’ werkt, dwars door gebrokenheid heen. ‘Zo brengt Hij iets van de hemel 
op aarde. Het koninkrijk begint hier.’ In zijn latere boek Verrast door de Geest uit 
Hutten zich nog kritischer richting de uitdrukking startversterker, die hij nu ‘zeer 
misleidend’ noemt. ‘Als de Geest slechts een startmotor is, vraag ik me af wie de 
motor draaiende houdt.’312

Tijdens het schrijven van zijn boek deed Hutten heel tegengestelde ervaringen op.313 
Aan de ene kant sprak een ‘gewaardeerde broeder’ een profetie over Hutten uit, 
wat hem bemoedigde in het schrijven. Ook gebeurde het vaker dat mensen hem 
dromen vertelden. ‘Het is alsof de schellen van je ogen vallen en of je ineens gaat 
zien wat je jaren over het hoofd hebt gezien.’ Aan de andere kant merkte Hutten 
‘hoeveel verzet er is tegen het werk van de Geest. Herhaaldelijk werd ik in gesprek-
ken met grote namen en publicaties om de oren geslagen.’
Zelf staat Hutten ‘van harte overtuigd in de traditie van de Reformatie.’314 Ook wijst 
hij op de Nadere Reformatie met woorden als ‘devotie, zeer ouderwets gezegd ‘de 
praktijk der godzaligheid’, toewijding, bereidheid, het leven met Jezus, godsvrucht 
en de vrucht van de Geest.’

In Nader Bekeken gaf A.N. Hendriks een uitvoerige en kritische bespreking van het 
boek van zijn collega Hutten.315 Zijn ‘hoofdbezwaar’ is dat Hutten zijn boek geschre-
ven heeft ‘zonder eerst een studie op tafel te leggen waarin hij zich geargumenteerd 
exegetisch/theologisch verantwoordt.’ Hij vraagt zich af wat zijn collega heeft gedaan 
met de publicaties van de hoogleraren C. Trimp, J. van Bruggen en J.W. Maris en 
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met Hendriks’ publicatie over profetie. ‘Hutten weerlegt onze uitleggingen niet. 
We worden eigenlijk gewoon genegeerd.’

Hutten reageerde op de bijdrage van Hendriks in twee artikelen in de Kerkbode 
Groningen, Friesland, Drenthe. Hij vindt het ‘goed om te verwijzen naar de traditie, 
maar dan graag ook compleet en eerlijk en niet eenzijdig.’316 Het valt hem op dat 
er ‘steeds weer’ wordt teruggegrepen op Calvijn die volgens Hutten ‘zonder enige 
argumentatie beweert dat de gave der gezondmaking is verdwenen, evenals de ove-
rige wonderen.’ Hij noemt hierbij het voorbeeld van Luther die ‘op verschillende 
plaatsen schrijft over genezing door gebed en over duiveluitdrijving.’ Hutten wijst 
ook op ‘zoveel oude kerkvaders die in de jaren na de apostelen schrijven over de 
wondergaven die ze hebben gezien en meegemaakt.’ Volgens hem worden ‘deze 
feiten de mensen in de kerk vaak onthouden.’
Voor Hutten zijn de kenmerken van de ware kerk ‘niet alleen theologisch van aard. 
Een kenmerk van de ware kerk is ook dat Gods kracht zichtbaar wordt.’ Graag gaat 
Hutten ‘samen met Hendriks’ op zoek naar een ‘eigen gereformeerde spiritualiteit en 
naar een evenwichtige visie op de Geest.’ Een gemeenschappelijke basis ziet hij in het 
‘besef dat de Geest onmisbaar is voor ons geloof en dat Christus centraal moet staan.’
In het tweede artikel wijst Hutten op de situatie in de kerken.317 Hij ziet kerken die 
‘wanhopig op zoek zijn naar hun identiteit.’ Daarom zou hij Hendriks willen uitnodi-
gen om mee te gaan als hij visie-trainingen aan kerkenraden geeft. Hutten vindt het 
een ‘logische reactie’ als ‘sommige mensen willen terugvallen op oude zekerheden 
omdat ze daar veiligheid vinden.’ Toch is hij ervan overtuigd dat dit niet de weg is, 
maar dat het ‘zeer nodig is dat de Geest meer ruimte moet krijgen in onze kerken.’
Volgens Hutten heeft er in zijn kerkverband lange tijd ‘een eenzijdige nadruk gele-
gen op wat Christus voor ons gedaan heeft.’ Te weinig was er aandacht voor ‘wat Hij 
door zijn Geest met ons doet en voor het leven met Jezus nu.’ Hij spreekt daarom 
over een ‘soteriologische versmalling.’ Mooie dingen zijn er daardoor ‘verloren 
gegaan’, terwijl er anderzijds ‘veel rommel is aangekoekt dat het schip traag maakt.’ 
Daarom verlangt Hutten naar ‘het eenvoudige, simpele en pure christendom zoals 
dat bijvoorbeeld beschreven wordt in Handelingen 2.’

7.5.5. Twee opstellenbundels
In 2004 en 2006 verschenen twee bundels met opstellen over de Geest en Zijn werk, 
waaraan negen gereformeerd vrijgemaakte predikanten een bijdrage leverden.318 
Drie medewerkers behoorden tot de Christelijke Gereformeerde Kerken.319

In het eerste boek ligt het accent op het ‘waarschuwen tegen een charismatische 
invulling van het verlangen naar ‘meer van de Geest.’’ De auteurs zagen namelijk 
mensen met een ‘oprecht verlangen naar een Geestrijk leven soms in een charis-
matisch spoor terechtkomen.’320

Volgens E.A. de Boer, preses van de generale synode van 2002, ervoeren lezers het 
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boek ‘als een rem, als een stopbord.’ Om die reden kondigde hij een vervolgstudie 
aan met een positief kritische bezinning op de betekenis van de gaven waarover het 
Nieuwe Testament schrijft.321 ‘Nu willen we graag een Geestrijk leven beschrijven 
en aanprijzen. Als antwoord op een terecht verlangen naar meer van de Geest, in 
het persoonlijke leven en in het leven van de gemeente’, zo is te lezen in het Woord 
vooraf.322 In de vervolgbundel schreef De Boer zelf hoofdstukken over tongentaal, 
profetie, demonie en bevrijdingspastoraat.323

In de eerste opstellenbundel signaleert H. ten Brinke binnen kerken van gerefor-
meerde belijdenis een ‘misverstand’ dat de doop met de Heilige Geest een ‘unieke, 
onherhaalbare heilshistorische gebeurtenis’ op de pinksterdag is.324 Tegelijkertijd 
noemt hij het een misverstand dat er een geestesdoop zou zijn als een ‘aparte gebeurte-
nis (ervaring) naast en na de waterdoop.’ Ten Brinke ziet zelf de doop met de Geest 
als een ‘voortdurende werkelijkheid’ van het vervuld worden met de Heilige Geest. 
A.N. Hendriks verdedigde in een recensie van het boek juist wat Ten Brinke het 
misverstand aan gereformeerde zijde noemde. Hendriks blijft bij zijn overtuiging 
dat de doop met de Heilige Geest inderdaad een heilshistorische aanduiding is.325

In zijn bijdrage heeft E. Brink kritiek op de praktijk van het ministrygebed.326 Het 
‘methodisch contact zoeken met Gods Geest’ stuit hem tegen de borst. Ook is de 
verbinding tussen Woord en Geest in het ministrygebed zwakker geworden, zodat 
Brink het gevaar ziet dat de Schrift in de praktijk een tweede bron wordt, naast de 
bijzondere ervaring waarop mensen gaan koersen.327

J. van Benthem en K. de Vries, die eerder samen in het ND schreven, nemen in 
het boek de onderwerpen tongentaal en gebedsgenezing voor hun rekening.328 Ze 
grijpen terug op de overtuiging die binnen gereformeerd vrijgemaakte kring lange 
tijd leidend was, dat tekenen en wonderen ‘dienden als bevestiging en getuigenis 
bij de boodschap van Christus, die bezig was de wereld te veroveren.’329 Daarbij is 
de apostolische tijd ‘een andere fase in de geschiedenis dan de tijd waarin de kerk 
zich heeft uitgebreid.’
Het tweetal maakt in een slothoofdstuk de balans op van het verlangen naar meer 
van de Geest.330 Volgens hen is het verlangen naar geestelijke vernieuwing ‘voor 
een belangrijk deel’ een compensatie van verschillende ontwikkelingen in de cul-
tuur.331 Materialisme en kilheid doet namelijk verlangen naar een ‘nieuwe impuls’ 
voor het geloof. Ook het rationalisme had zijn weerslag op gereformeerden; over 
het persoonlijk geloof werd weinig gesproken. De secularisatie bracht veel kerk-
mensen in grote verlegenheid. ‘Wanhopig gaan zij op zoek’ om God te vinden. De 
twee predikanten concluderen dat ervaring, gevoel en beleving de ‘toverwoorden 
van deze tijd’ zijn. ‘Het is geen wonder dat juist in dat klimaat de charismatische 
beweging gemakkelijk wortel schiet...’
Voor hen is het juist een ‘fatale ontwikkeling, wanneer de aandacht van christenen 
steeds meer verschuift van Gods onverdiende gunst voor zondaren naar Gods kracht 
en macht in mensen.’332
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De vervolgbundel bedoelde een antwoord te geven ‘op een terecht verlangen naar 
‘meer van de Geest.’’333 Zo schrijft E. Brink, die in de eerste bundel kritiek leverde 
op het ministrygebed, nu een bijdrage onder de titel ‘Bidden onder leiding van 
Gods Geest.’334 De christelijke gereformeerde hoogleraar J.W. Maris schreef in de 
eerste bundel de kritische bijdrage ‘Charismatisch signalement’, terwijl hij nu een 
positief gesteld hoofdstuk schrijft: ‘De drie-enige God in gemeenschap met ons.’335

In zijn bijdrage over de vrucht en de gaven van de Geest schrijft K. de Vries over 
twee uitdrukkingen die in de discussie rond de Geestesgaven vaak voorkomen, 
namelijk de door C. Trimp geïntroduceerde uitdrukking ‘startversterkers’ en de 
term ‘streeptheologie.’336 Volgens De Vries wordt Trimp op grond van zijn uitdruk-
king soms ‘ten onrechte’ een aanhanger van de streeptheologie genoemd. Hij vindt 
het niet juist om de uitdrukking streeptheologie toe te kennen aan ‘iedereen die 
kritisch tegenover de huidige manier van streven naar de bijzondere gaven staat.’ 
De medewerkers aan Meer dan genoeg herkennen zich ook niet in een streeptheo-
logie als dit betekent dat na de dood van de apostelen wondergaven ophouden te 
bestaan. De Geest kan ‘in alle tijden de (wonder)gaven geven die Hij nodig vindt.’
Aan de andere kant vindt De Vries dat ‘iedereen die beweert dat de bijzondere 
gaven van de Geest vandaag wel moeten voorkomen’ de Geest ook aan banden legt. Het 
zou ook een ‘negatief, afwijzend oordeel’ betekenen over ‘miljoenen christenen 
uit vorige eeuwen’ die niet getuigden van wondergaven. Van de beschrijving van 
zulke gaven in het bijbelboek Handelingen ‘mag je niet zomaar een voorschrift voor 
alle tijden maken’, vindt De Vries. Ook valt het hem op dat er ‘met name één brief 
favoriet is in charismatische kringen’, en wel de eerste brief aan de gemeente van 
Korinthe. Echter, zo stelt de predikant, ‘in die brief is de apostel juist druk bezig om 
de beoefening van de wondergaven (vooral het spreken in vreemde talen) terug te 
dringen, in te dammen en allerlei beperkende bepalingen op te leggen.’
Ook valt het hem op dat Paulus het spreken in vreemde talen in de opsommingen 
in 1 Korinthe 12 twee keer ‘helemaal achteraan’ zet.337 ‘Kennelijk om te laten zien 
dat het een vrij onbelangrijke gave betreft. Dat is in overeenstemming met het feit, 
dat over het spreken in vreemde talen verder in geen enkele nieuwtestamentische 
brief meer gesproken wordt.’
In een slotbeschouwing schrijft Ten Brinke dat de auteurs van Geestrijk leven meer 
zijn gaan zien ‘hoe veelomvattend het werk van de Geest is.’338 Daarom stelt hij de 
vraag: ‘Wie lijdt er niet aan blikversmalling?’ Dit gebeurt in zijn ogen wanneer het 
‘niet-spectaculaire’ werk van Gods Geest over het hoofd wordt gezien, of juist de 
vruchten van de Geest in het persoonlijke leven, of anderzijds als men de ‘opval-
lende geschenken’ van een plotselinge bekering of een genezing ‘haast niet zo 
durft te benoemen.’

7.5.6. Candlestand Statement
In de laatste weken van 2004 ontvingen alle gereformeerd vrijgemaakte kerkenraden 
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The Candlestand Statement, een uitgave van veertien kerkleiders uit zeven landen, 
waarin zij hun bezorgdheid over de invloed van de charismatische beweging ver-
woordden.339 Het document was, aldus de titelpagina, bedoeld als een ‘geschenk 
van wederkerigheid uit het werkveld van gereformeerde oecumene.’ Het werd 
volgens het Woord vooraf aangeboden aan ‘aan alle gereformeerde gelovigen, en 
aan allen die prijs stellen op gezond Bijbels onderwijs.’ In deze paragraaf staan we 
nader stil bij het document.

7.5.6.1. Ontstaan
De basis van The Candlestand Statement ligt in de toerusting van de Intercultural Refor-
med Theological Training (IRTT). De IRTT maakt deel uit van De Verre Naasten, 
het gereformeerd vrijgemaakte instituut voor zending, hulpverlening en training. 
Het geeft onder meer trainingen aan kerken in het buitenland. De IRTT kreeg een 
verzoek van een presbyteriaans kerkgenootschap in Zimbabwe om toerusting over 
de charismatische beweging. Na een eerste seminar organiseerde de IRTT twee 
internationale ontmoetingen rondom de relatie tussen de gereformeerde theologie 
en charismatische bewegingen. Een groep van in totaal vijftig kerkleiders was daarbij 
betrokken. Verschillenden van hen hadden zelf ‘het charismatische genoten’, in 
tongen gesproken en wonderen meegemaakt.
Een kernpunt tijdens de ontmoetingen van de groep van vijftig was de hermeneutiek, 
ofwel de vertaling naar de eigen tijd van wat de Bijbel over de Geest zegt. Moeten 
de kerken ‘toe willen geven aan een principieel andere manier van Bijbellezen’, zo 
formuleert de predikant G. Riemer in De Reformatie.340 Discussies rond de charisma-
tische beweging raken volgens hem ‘het wezen van het gereformeerde.’
Uit de groep van vijftig kwamen er in 2004 veertien samen om de laatste hand te 
leggen aan een werkdocument, waarvan de naam The Candlestand Statement verwees 
naar het kerkgebouw waar ze samenkwamen, de Kandelaarkerk in Amersfoort.341 
De veertien kwamen uit Kenia, Indonesië, Nederland, Oeganda, Zuid-Afrika, India 
en Zimbabwe. Uit Nederland waren het de gereformeerd vrijgemaakte theologen 
C.J. Haak, A.S. van der Lugt, B. van der Lugt en G. Riemer. Laatstgenoemde merkte 
daarbij op dat ze ook gebruikmaakten van de ‘inzichten van een aantal Nederlandse 
predikanten en hoogleraren.’342 De vier verzorgden ook een Nederlandse vertaling van 
het document, dat naderhand ook in het Hongaars, Russisch en Indonesisch het licht 
zag.343 De Nederlandse vertaling verscheen onder verantwoordelijkheid van De Verre 
Naasten, die het document aanbood aan de gereformeerd vrijgemaakte kerkenraden.
De theologen namen op zich om het document via de kerken in Nederland verder 
te verspreiden. De tijd was daar ook rijp voor, vond Riemer. Hij verwees daarvoor 
naar een enquête die werd gehouden tijdens de tweejaarlijkse zendingsdag van De 
Verre Naasten. Onderzocht werd het ‘charismatiseringsgehalte’ van met name de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het resultaat was volgens Riemer ‘behoorlijk 
verbluffend.’
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7.5.6.2. Inhoud
De ondertitel van The Candlestand Statement maakt duidelijk wat de insteek is: ‘Gere-
formeerde overwegingen bij de charismatische beweging.’ De opstellers laten in 
het voorwoord weten dat ze bezorgd zijn over de ‘groeiende invloed van de cha-
rismatische beweging wereldwijd, en over het feit dat onze kerken niet voorbereid 
zijn om de impact ervan te verwerken.’344

The Candlestand Statement bestaat uit de hoofdstukken ‘Openbaring en Bijbel’, ‘God 
de Heilige Geest’ en ‘Christelijk leven.’ Elke paragraaf begint met artikelen waarin 
het geloof wordt beleden. Daarna volgen steeds weerleggingen, waarin de positie 
ten opzichte van de charismatische beweging duidelijk wordt.
In het eerste hoofdstuk belijdt het document dat Gods openbaring in Jezus Chris-
tus ‘zijn hoogtepunt en middelpunt’ ontvangt.345 God heeft daarbij ‘zijn werk van 
betrouwbare openbaring voltooid en vastgelegd in de Schrift.’ Deze is daarmee de 
‘meest uitnemende gave’ van de Heilige Geest. Daarom is het ook ‘niet te verwach-
ten dat God nog steeds spreekt tot speciale mensen’ om zoiets aan Zijn openbaring 
toe te voegen. Het bidden om ‘directe boodschappen van God’ buiten de Schrift 
om is dan ook ‘niet meer van deze tijd.’ Een ‘voorliefde voor en nadruk op directe 
persoonlijke ervaringen’ staat volgens de auteurs het ‘normale gebruik van de 
Bijbel in de weg.’
De opstellers vinden het ook van ‘groot belang dat wij in rekening blijven brengen 
dat elke tekst ingebed is in een bepaalde fase van het éne samenhangende verhaal 
van Gods heilsopenbaring.’ Dat betekent dat de boeken van het Nieuwe Testament 
‘onderdeel zijn van een specifieke overgangssituatie in de verwerkelijking van Gods 
plan.’
In het hoofdstuk over God de Heilige Geest maken de auteurs onderscheid tussen 
de manifestatie van de Heilige Geest in het bijbelboek Handelingen en het geloof 
dat ‘Jezus doorgaat met het dopen met de Heilige Geest en met vuur.’346 De mani-
festatie van de Geest door tekenen was bedoeld om ‘de buitengewone problemen’ 
van de overgangstijd in de nieuwtestamentische eeuw te overwinnen, met name om 
de ‘Joodse gelovigen te laten accepteren dat het evangelie zich verbreidde over de 
Joodse grenzen heen.’
Het gebeuren met Pinksteren was dan ook ‘eenmalig in de heilsgeschiedenis.’ Het 
document verwerpt daarmee de ‘leer dat Pinksteren model staat voor elke gelovige’ 
en ook een doop met de Heilige Geest als een aparte ervaring, een tweede zegen 
voor de gelovigen.
De verklaring rekent de ‘apostelen, profeten, ooggetuigen, woorden van wijsheid, 
tekenen als klanktaal en wonderen’ tot de ‘gaven voor de grondlegging van de 
kerk.’ Ze spreken ook uit dat de Heilige Geest gaven schenkt aan wie Hij wil. Zo 
kan Hij ook genezen in antwoord op gebed. Tegelijkertijd noemen ze het spreken 
in tongen een ‘vrij onbelangrijke gave.’ Ook verwachten ze niet dat in het profe-
tisch spreken als ‘uitleg en toepassing van het apostolische woord’ nog iets wordt 
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toegevoegd aan Gods openbaring.
In het derde hoofdstuk over het christelijke leven verwerpt het document ‘de leer 
die suggereert dat wij in staat zouden zijn om in dit leven volmaaktheid te berei-
ken.’347 Aparte aandacht krijgt het onderwerp van gebed om genezing. Volgens de 
opstellers richt de Bijbel de ‘volle aandacht’ niet op genezing en ‘belooft al hele-
maal niet genezing aan ieder die gelooft.’ Gods heilsplan kent ook ‘geen belofte 
van complete genezing van alle ziekten tijdens ons leven op deze aarde, ook geen 
belofte van bevrijding van alle kwade machten.’ Als er genezing plaatsheeft, is dat 
eerder een teken van de komst van het Koninkrijk. Verder richt de Bijbel ‘de volle 
aandacht op de hoop die wij mogen hebben op een toekomstige aarde waar geen 
lijden meer is.’
Over de kerk belijdt het document dat ‘institutionalisering van de kerk teruggaat op 
de Bijbel.’348 De opstellers erkennen dat de kerk van Handelingen 2 en 4 speciale 
gaven ontving ‘om het fundament te kunnen leggen voor de kerk die nog in de fase 
van haar ‘kindertijd’ was.’ Maar, ‘om te volharden, en om de waarheid te bewaren, 
moet de kerk zich organiseren en zijn ambtsdragers nodig zoals ouderlingen en 
diakenen om tucht te oefenen, om te vermanen en te versterken, en om tegen het 
verkeerde te waarschuwen.’
De opstellers verwerpen ook de ‘gedachte dat het beschrijven van de leer in dogma’s 
als zodanig een hinderpaal vormt voor de ontwikkeling van kerkelijk leven.’ Zelf 
zien ze dogma’s, bijvoorbeeld in de vorm van belijdenisgeschriften, juist als ‘onop-
geefbare middelen om bijbelse gehoorzaamheid te bevorderen.’

7.5.6.3. Ontvangst
G. Riemer typeerde The Candlestand Statement als ‘werkdocument in een omvangrijke 
discussie.’349 Hoewel het stuk niet aan de kerken werd aangeboden met het doel om 
een officiële status te krijgen, dacht hij dat het wel kon dienen als een basis voor 
een eventuele standpuntbepaling van zijn kerkverband.350

Driekwart jaar na de verspreiding van The Candlestand Statement noemde Riemer 
in het ND de ontvangst van het document goed.351 Het veroorzaakte volgens hem 
‘geen hype’, maar werkte meer ‘als een stille kracht.’ Zelf hield de predikant samen 
met een collega ruim tien lezingen tijdens gemeentevergaderingen.
Bijna tegelijkertijd met de bijdrage in het ND schreef de predikant J.M. Haak in 
de Kerkbode Groningen, Friesland, Drenthe dat hij ‘niet zoveel’ meer hoorde over de 
verklaring.352 Dat was de reden dat hij The Candlestand Statement nog eens onder de 
aandacht bracht.
Eerder dat jaar noemde Haak in hetzelfde periodiek The Candlestand Statement 
een ‘bijzonder actueel geschenk.’353 De predikant pleit ervoor om de ‘groeiende 
charismatische invloed’ niet te negeren, maar vast te stellen.354 Vervolgens zoekt 
hij naar de ‘achterliggende oorzaak’ waarom het charismatische invloed wint. Hij 
komt daarbij uit op het kernpunt van een ‘zeer legitiem verlangen’ naar geloofs-
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ervaring. Gereformeerden zeggen vaak dat het spreken over de Geest in de eigen 
traditie genoeg is, maar waarom, zo vraagt Haak zich af, ervaren velen in de kerken 
dat juist niet als genoeg.
Het tweede en derde artikel in de serie van Haak waren bedoeld als een hulpmiddel 
om The Candlestand Statement zelf te lezen. Deze artikelen kregen in januari 2006 een 
plaats in De Reformatie.355 Ook Haaks typering en evaluatie van het geschrift kreeg, 
zij het wat uitgebreid, een plaats in hetzelfde periodiek.356 Haak oordeelt het als 
positief dat het document de vragen rondom de charismatische beweging in een 
groter perspectief van de bezinning op de Drie-enige God plaatst. Als kritische kant-
tekening noemt hij dat de verwijzingen naar de Schrift ‘niet altijd even sterk’ zijn. 
Ook vond hij in het document geen verantwoording hoe het Nieuwe Testament 
wordt gelezen, terwijl dit volgens hem juist gevolgen heeft voor het toepassen van 
de Geestesgaven uit die tijd in de eigen tijd.

In Nader Bekeken reageerde de predikant J.W. van der Jagt uiterst positief op de 
verklaring.357 Een ‘belangwekkend’ punt vindt Van der Jagt dat er onder het 
internationale gezelschap van vijftig kerkleiders ook waren die het charismatische 
genoten hadden. ‘Dat maakt de bestrijding van het charismatische denken alleen 
maar waardevoller’, aldus de predikant.
Het onderwerp kwam ook aan de orde tijdens de openingstoespraak van de generale 
synode van Amersfoort-Centrum van 2005. De plaatselijke predikant H.J. Boiten 
wees daarin op ‘de actie ‘meer van de Geest’’ die hij waarnam.358 ‘Schuiven we als 
kerken op in de richting van de evangelisch-charismatische beweging met diensten 
van genezing, tongentaal en duiveluitbanning?’ Hij vroeg zich af of de kerken op dit 
punt in synodaal verband ‘tot onderwijs’ konden komen. Daartoe wees Boiten op 
The Candlestand Statement die binnen de muren van zijn kerkgebouw was ontstaan.
Tijdens de synode zelf bood voorzitter L.J. Joosse van deputaten zending aan 
de vergadering The Candlestand Statement aan.359 Namens de synode sprak preses 
P. Niemeijer uit dat de kerken ‘dankbaar’ kennis hebben genomen van het 
document, ‘een duidelijk voorbeeld van oecumenische samenwerking.’
In De Reformatie prees de predikant B. Luiten in januari 2006 het ‘leerzame en 
waardevolle’ document aan.360 Zijn slotvraag over The Candlestand Statement luidde 
dan ook: ‘Een uitgangspunt voor verder gesprek?’
Tijdens de synode van Harderwijk van 2011-2012 bracht een afgevaardigde het 
gesprek nog een keer op het document.361 Tijdens de synodebespreking over de 
contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken wees de afgevaardigde op de 
beweging rond New Wine. ‘Waarom niet The Candlestand Statement samen besproken 
en aanvaard?’ zo vroeg hij. De deputaten Kerkelijke eenheid antwoordden hierop 
dat de inhoud van het bewuste document binnen het eigen kerkverband ‘evenmin 
onomstreden is.’
Inderdaad stuitte het document binnen de kerken op kritiek. Het lijkt erop dat dit 
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ook voorzien was. In het voorwoord van het stuk schrijven voorzitter L.J. Joosse van 
deputaten zending en directeur M.J. van Hulst van De Verre Naasten dat The Can-
dlestand Statement een ‘gedegen en voor velen prikkelend document is geworden.’362

Een van de critici van het document is de predikant Ph. Troost. In het boek Chris-
tus ontvangen pleit hij voor een open houding ten opzichte van de charismatische 
beweging en zet hij kritische kanttekeningen bij The Candlestand Statement.363 Het 
‘mooie van dit documentje’ vindt Troost dat het ‘weer eens heel scherp en compact 
het eigene van gereformeerd geloven onder woorden brengt tegenover allerlei uit 
de bocht vliegerij in de charismatische wereld.’ Maar verder helpt de brochure 
‘toch niet echt om verder te komen in de zoektocht rond gereformeerd en/of 
charismatisch.’ Troost mist namelijk een bezinning op de vraag hoe de Geest het 
verkondigde Woord laat doordringen in iemands hart en ‘wat wij moeten doen om 
die Geest daarbij ruim baan te geven.’

7.5.6.4. C.J. Haak
C.J. Haak, verbonden aan de IRTT en medewerker aan The Candlestand Statement, 
koos in het jaar na de publicatie ervan opnieuw positie ten opzichte van de cha-
rismatische vernieuwing. De docent missiologie aan de Theologische Universiteit 
Kampen deed dit op verzoek van de redactie van CV.Koers, die hem bevroeg over 
een artikel van de hervormd-gereformeerde predikant J. Hoek.364

De oorzaak van de geestelijke armoede in veel protestantse kerken ligt volgens 
Haak ‘echt niet aan Calvijn, de theoloog van de Geest, of aan de gereformeerde 
belijdenissen.’ Hij is er eerder van overtuigd dat ‘juist het afwijken van dat calvinis-
tische spoor’ de oorzaak is. Volgens Haak trof Calvijn in de Bijbel het ‘betrouwbare 
bericht aan van de eenmalige geschiedenis van het heil.’ Ook las Calvijn in de Bijbel 
‘over de al even eenmalige, historische vorming van de nieuwtestamentische kerk.’ 
Haak trekt hieruit de conclusie dat een kerk die zich door de Geest laat regeren 
de ‘grens’ trekt bij het ‘apostolische Nieuwe Testament.’ Als belangrijkste gave van 
de Geest in het heden ziet Haak het ‘telkens weer christocentrisch leren lezen van 
het door Hem geïnspireerde Woord.’
Haak en ook de christelijke gereformeerde hoogleraar J.W. Maris woonden in 
november 2005 het congres over de Geestesgaven aan de Christelijke Hogeschool 
Ede zelf niet bij. Ze motiveerden dit in een opinieartikel in het ND.365 In een inter-
view met hetzelfde dagblad zei Haak later dat in het congres een ‘wissel richting 
charismatische vernieuwing’ omging.366 In het opinieartikel gaf het tweetal aan dat 
ze bij het congres de indruk kregen van een ‘strak geregisseerde opzet’, met als 
doel om openheid te creëren voor alle Geestesgaven. Volgens hen moet juist ook 
worden gevraagd naar de bron van de charismatische inspiratie. ‘De gave van het 
onderscheiden van de geesten kon wel eens de gave zijn die de hoogste urgentie 
heeft.’ De twee eindigden hun artikel met de wens dat ‘de Geest op het congres, 
door zorgvuldig lezen van de Bijbel, die afgeronde Gave van Hem, de ogen zal 
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openen dat de teerling geworpen is, maar dat het niet te laat is om ‘ten halve te 
keren.’ Mogen de kerken bewaard blijven voor het ‘ten hele gedwaald.’’
In het interview in het ND zegt Haak zich niet te herkennen in de zogeheten 
streeptheologie. Volgens hem gebeuren er nog steeds wonderen, en ook genezing 
op het gebed. ‘Er is in de kerk altijd voor zieken gebeden. Maar er is wel een streep 
gezet. De canon is afgesloten. Er komen geen gezaghebbende woorden van God 
meer bij, boven de Bijbel uit.’
Op de tegenwerping van de ND-redacteur dat de gereformeerde voorstanders van 
de charismatische vernieuwing dat ook niet beweren, reageert Haak dat ze naar 
zijn overtuiging de Bijbel wel op een ‘ahistorische manier’ lezen door het Nieuwe 
Testament ‘als een plaatje over de kerk van vandaag’ te leggen en zo de ‘specifieke 
historische situatie’ te vergeten.
Haak wil er ruimte voor laten dat de Geest ‘spontaan’ werkt, maar leest ‘nergens in 
de Bijbel dat je de gaven moet afsmeken.’ Volgens hem is ‘nuchter kerk zijn juist 
een sterke manier waarop de Geest werkt. Via christelijk onderwijs, in de geloofsop-
voeding.’ Volgens hem brengt charismatische vernieuwing ‘altijd tweespalt en het 
verloopt ook weer. Maar intussen is de kerk uit elkaar getrokken. De charismatische 
chaos achtervolgt de kerk alle eeuwen door.’

7.5.6.5. A.S. van der Lugt
A.S. van der Lugt, die ook aan The Candlestand Statement meewerkte, hield na de 
verschijning een aantal maal een lezing over het document.367 Volgens hem had het 
stuk ook 25 jaar eerder geschreven kunnen worden. In het begin van de jaren tach-
tig bezocht hij een dienst van een evangelische gemeente waar pinkstervoorganger 
K. Goedhart voorging. ‘Het was de tijd waarin wij het kringgebed ontdekten en de 
EO Jongerendag gingen bezoeken en Opwekking leerden zingen.’ Toch ziet Van 
der Lugt verschillen met de jaren tachtig. Gevoel en beleving zijn in de cultuur veel 
belangrijker geworden. De gereformeerd vrijgemaakte kerkvisie is ook verdwenen, 
waardoor er een opener kijk ontstond op andere kerken en tradities.
Enerzijds constateert Van der Lugt bij zichzelf dat hij dergelijke ontwikkelingen ‘met 
blijdschap’ begroet, zodat hij zich bijvoorbeeld zelf inzette om ziekenzalving een 
plaats te geven in de plaatselijke kerk die hij diende. Tegelijkertijd is hij zich ‘steeds 
meer gaan realiseren, dat er meer aan de hand is dan het verruimen van praktijk-
mogelijkheden en het bevorderen van expressie en gevoel.’ De predikant ziet in de 
discussies over de liedcultuur en Geestesgaven zich ‘opnieuw de worsteling, zo u wilt 
de confrontatie tussen gereformeerden en dopersen’ voltrekken, met het accent op 
de geloofsbeslissing van de individuele christen. Naar zijn overtuiging zijn de gere-
formeerde en de doperse stroming in hun uitgangspunten ‘complementair.’ Na de 
scheiding tussen deze twee in de zestiende en zeventiende eeuw blijft de doperse 
stroming de gereformeerde traditie ‘als een schaduw’ begeleiden en haar bevragen. 
Van der Lugt lijkt meer dan Riemer en Haak open te staan voor de Geestesgaven. In 
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een rondetafelgeprek met Opbouw sprak hij uit ‘blij’ te zijn met de ‘nieuwe dingen 
van de Geest die we als gereformeerden ontdekken.’368 In de kerk, zo vertelde hij, had 
hij gedankt voor een gebedsgenezing door J. Zijlstra. ‘Dan denk ik: dat is misschien 
bij ons een leerproces, want wij waren in het verleden zo royaal niet.’
Tegelijkertijd wilde hij zijn gemeente duidelijk maken dat God niet pas aan het 
werk is als Hij geneest. ‘Dan vind ik ook een stukje gereformeerd Schriftverstaan en 
geloofsbeleven in Zondag 10, dat Gods hand in gezondheid én ziekte aanwezig is.’ 
Hij vindt het ‘prachtig als mensen vertellen over de mooie en nieuwe dingen die de 
Geest doet.’ Tegelijkertijd ziet hij de Geest ook aan het werk ‘midden in het lijden.’

7.5.6.6. G. Riemer
Mede-auteur G. Riemer liet zich vaker kritisch uit richting de charismatische ver-
nieuwing. In een reactie op D.A. Westerkamp stelde Riemer in november 2003 in 
het ND dat de bereidheid om te luisteren naar mensen die de charismatische ver-
nieuwing tegenspreken ‘snel’ afnam.369 De predikant ziet de Alpha-cursus als een 
‘soort paard van Troje voor de charismatische beweging.’ Volgens hem zijn er ‘nog 
veel gereformeerde en presbyteriaanse theologen’ die de overtuiging uitdragen 
dat bepaalde Geestesgaven beperkt zijn tot de begintijd van het Nieuwe Testament. 
Daarom kritiseert hij de suggestie ‘dat je wel tot een vreemd en achterlopend soort 
theologen behoort’ als je dit standpunt inneemt.
Drie weken later ging Riemer opnieuw in op de vraag of er in gereformeerde 
kerken ruimte kan zijn voor het charismatische denken.370 Volgens hem hebben 
de Geestesgaven een ‘specifieke functie in een bepaalde periode van het werk van 
de Geest.’ Die fase werd voltooid bij het op Schrift stellen van Gods Woord. ‘De 
werkwijze van de Heilige Geest is nu het verkondigen van dat Woord, zoals dat tot 
ons komt, ingebed in een boek.’

In 2008 kwam Riemer in De Reformatie terug op het onderwerp van de charismati-
sche vernieuwing. Hij verwoordt daarin zijn overtuiging dat veel inzichten van de 
charismatische vernieuwing ‘het hart raken van gereformeerd kerkelijk leven.’371 
Daarom spreekt hij het liefst van ‘charismatische verándering’ van de kerken, omdat 
de charismatische vernieuwing ‘tal van zaken, die wij confessioneel en theologisch 
als kernwaarden koesterden, anders zal gaan toonzetten.’ Riemer noemt een hele 
rij met onderwerpen: openbaringsleer, schriftvisie, exegese, verbondsleer, heilshis-
torie, christologie, pneumatologie, ambtsleer, kerkleer, het christelijke leven en de 
gebedspraktijk. Alle genoemde zaken hangen met elkaar samen, zo argumenteert 
hij. Daarom ziet hij op al deze terreinen veranderingen ‘die uitgaan boven het 
niveau van correctie of oog krijgen voor blinde vlekken.’ De gevolgen zijn dan ook 
‘niet marginaal maar centraal. Het zal gaan om het afstand nemen van inzichten 
die langs de lijnen van een bijbelse theologie zich ontwikkeld hebben.’
Volgens de predikant mag een ‘theologische beoordeling (en wat mij betreft ook ver-
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oordeling) van een structureel charismatisch probleem’ niet achterwege blijven. Dit 
probleem ziet hij in charismatische openheid voor bijzondere openbaring buiten de 
Schrift om. Zo komt het gezag van de Heilige Schrift ‘stelselmatig onder druk’ te staan.
Riemer spreekt in dit verband over een ‘dubbele hermeneutiek’ in charismatische 
kringen. Hij wijst op het zogeheten ‘rhema-argument’ dat hij karakteristiek acht 
voor de charismatische manier van omgang met de Bijbel. Dit argument gaat uit van 
een onderscheid tussen de Griekse termen ‘logos’ en ‘rhema’, die beide ‘woord’ 
betekenen. ‘Logos’ verwijst dan naar het ‘geschreven objectieve Woord van God’, 
‘rhema’ naar het ‘door de Geest beademd woord van God.’ Door de Geest wordt 
een ‘logoswoord een rhemawoord, dat een verborgen boodschap in een objectieve 
tekst openbaart.’
Een week later ging Riemer in een vervolgartikel uitvoeriger in op het ‘rhema-logos 
onderscheid.’372 Volgens hem is de conclusie ‘onvermijdelijk’ dat de Geest binnen 
deze opvatting de Bijbel op twee manieren gebruikt. Volgens hem leidt dit tot een 
‘hermeneutiek om bijbelwoorden direct, één op één en los van hun oorspronkelijke 
verband toe te passen.’ Naar zijn overtuiging wordt er zo ‘radicaal een ándere weg 
ingeslagen die zal leiden tot een ándere spiritualiteit en levensstijl.’

Riemers kritische houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing botste in 
2007 met de veel positievere houding van zijn collega Ph. Troost. De sterk uiteenlo-
pende standpunten kwamen aan het licht in een discussie tussen twee predikanten 
naar aanleiding van het boek Tegenwoordigheid van Geest van C. van der Kooi. In 
het gereformeerd wetenschappelijk tijdschrift Radix toonde Riemer zich kritisch 
tegenover het theologische concept van de Amsterdamse hoogleraar.373

Riemer ziet dit concept als een voorbeeld van het ‘theologisch herstel van directe 
openbaring’ in de charismatische vernieuwing. Daarmee zitten we volgens hem 
‘echt op een ander spoor dan voorheen.’ Het botst ook ‘onvermijdelijk met het 
‘voldoende’ en ‘volkomene’ van de bijbel.’ Charismatische vernieuwing is voor Rie-
mer daarom niet een zaak van ‘integratie in traditionele patronen.’374 Hij ziet juist 
‘ándere patronen.’ Daarom is integratie met de gereformeerde leer niet mogelijk.375 
‘Charismatische vernieuwing vindt zijn wortels in ánder grondwater.’ Daarom is het 
‘een leer die vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn momenten kende, maar 
steeds werd afgewezen.’

7.5.7. Rondom het congres te Ede (2005)
Aan het congres over de Geestesgaven in november 2005 aan de Christelijke Hoge-
school Ede werkte ook de gereformeerd vrijgemaakte predikant R.F. Telgenhof 
mee. Binnen zijn kerkverband ontmoet hij twijfels rondom het onderwerp van de 
Geestesgaven.376 Die twijfels worden volgens hem ‘gevoed door een theologisch 
geweten, dat decennialang sterk is gevormd door de eigen opleiding tot predikant.’ 
Daar klonk het onderwijs van onder meer C. Trimp dat de gaven startversterkers 
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waren en dat de openbaring is afgerond. Volgens Telgenhof kwam de ‘notie dat 
die ‘streeptheologie’ zelf een toevoeging aan de bijbelse openbaring is’ niet in de 
gedachten op.
Tijdens het congres verwoordde Telgenhof zijn overtuiging dat de alomtegenwoor-
dige God ook in Zijn kinderen tegenwoordig is.377 ‘Wij zijn zelfs tempels van de 
Heilige Geest! En dan is het helemaal geen wonder dat we Hem vervolgens ook 
gaan ervaren.’
De predikant was ook kritisch over het besluit van het duo Haak en Maris om het 
congres niet te bezoeken. In een opinieartikel in het ND schrijft hij over ‘valse 
dilemma’s’ in de discussies over de Geestesgaven.378 Zo’n dilemma ziet hij als Gods 
Woord tegenover het verlangen naar meer van de Geest wordt gezet. Daarmee 
wordt de discussie naar zijn overtuiging al snel ‘beslist’, terwijl de vraag openblijft 
hoe de Geest werkt in het leven van mensen. Volgens Telgenhof gebruikt de Geest 
juist het Woord, ‘inclusief alle beloften en toegezegde vervullingen daarvan’, om te 
bemoedigen. ‘Kortom: ‘meer van de Geest’ en sola scriptura sluiten elkaar niet uit.’
De predikant ziet het gesprek ook doodlopen op de ‘schijnbaar onoplosbare tegen-
stelling: geloof of ervaring’, waarbij ervaring dan wordt gezien als ‘subjectivisme.’
De ‘spraak- en begripsverwarring’ hangt volgens Telgenhof samen met het ontbreken 
van een goede en evenwichtige leer over de Heilige Geest en over de mens ‘binnen 
gereformeerd theologisch kader.’ Met zo’n goede pneumatologie en antropologie 
kunnen ‘al die charismatische en evangelische invloeden met een gerust hart’ 
tegemoet worden getreden.

7.5.8. Rondom het congres te Kampen (2006)
7.5.8.1. Opzet
De Theologische Universiteit Kampen verwerkte de discussies binnen het kerkver-
band over de charismatische vernieuwing door op 17 en 18 maart 2006 een congres 
over dit onderwerp te beleggen. De Kamper hoogleraar praktische theologie C.J. de 
Ruijter en assistent in opleiding J.M. Burger379 namen het initiatief tot het congres. 
Ze vormden een werkgroep met onder anderen de predikanten A.S. van der Lugt, 
mede-auteur van The Candlestand Statement, en Ph. Troost, die juist positief tegenover 
de charismatische vernieuwing stond.380 Zo waren in de werkgroep de verschillende 
posities binnen het kerkverband vertegenwoordigd. Het was de bedoeling dat Van 
der Lugt het congres zou voorzitten, maar door ziekte verhinderd werd hij vervan-
gen door universitair docent ethiek A.L.Th. de Bruijne.
In de bundel met de lezingen van het congres schrijft redacteur E.A. de Boer dat 
het doel van het congres was de ‘herbronning van het denken over het werk van 
de Geest in de gereformeerde traditie.’381 Deze herbronning richtte zich zowel 
op het ‘katholiek-christelijke denken’ van de kerkvaders als op de ‘gereformeerd-
theologische traditie.’ Bewust koos de werkgroep voor het uitnodigen van sprekers 
uit de breedte van The Candlestand Statement tot New Wine. Deze breedte was ook 
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aanwezig onder de 150 congresgangers. Dit bleek uit de groepsdiscussies, die volgens 
de verslaggever van het ND soms een scherp karakter hadden.382 Als gemeenschap-
pelijke noemer van de sprekers noemt De Boer ‘de gereformeerde theologie, en 
de wil tot verantwoording en ontwikkeling.’ Bij dit alles was er de hoop om allerlei 
dilemma’s te overstijgen. Een ‘antithetische benadering’ zou juist niet leiden tot 
een vruchtbaar gesprek. Zo’n aanpak past naar de overtuiging van De Boer ook 
niet bij het feit dat het gesprek ‘nu binnen de kerken van gereformeerde belijdenis 
gevoerd wordt.’
De predikant verantwoordt in zijn introductie ook de keuze voor een wetenschap-
pelijk congres aan de universiteit van het kerkverband. ‘Het wetenschappelijke 
aspect geeft ruimte aan onbevangen bezinning en een frisse aanpak.’
De Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi hield tijdens het congres een hoofd-
lezing over ‘Theologie van de Geest en triniteit.’ Daarnaast hield De Boer zelf 
een referaat, terwijl Ph. Troost daarbij aansloot in een co-referaat. In workshops 
werden diverse gaven van de Geest verder belicht. Sprekers tijdens de workshops 
waren onder meer de Nederlands gereformeerde predikant D.A. Westerkamp, de 
christelijke gereformeerde J.G. Brienen, de hervormde M.J. Paul en gereformeerd 
vrijgemaakte Ph. Troost. Dit viertal staat hoofd voor hoofd positief tegenover de 
charismatische vernieuwing.383 De meeste lezingen verschenen in de bundel Levend 
water, waarin zowel de redacteur van de bundel De Boer als dagvoorzitter De Bruijne 
vanuit het congres verder denken richting de toekomst.

7.5.8.2. E.A. de Boer
In zijn referaat stelt De Boer de vraag hoe ver het werk van Christus, in ‘verkondi-
ging en genezing’ en het ‘levendmakend werk van de Geest’ in de mens zichtbaar 
wordt.384 Voor hemzelf is het een ‘ontdekking geweest te zien hoezeer de Geest de 
Here Jezus vanaf het begin vervult.’385 Zo kon Hij Zijn taak tot het einde toe vol-
brengen. De predikant werpt als vraag op ‘hoever het strekt dat wij geestelijk mens 
worden zoals Jezus Christus is.’386 Hij stelt deze vraag in verband met de gaven van 
Jezus Christus ‘als de geestelijke mens bij uitstek.’ Hij bezat de gave van de profetie 
‘op unieke wijze’, waarmee profetie voor De Boer direct de ‘hoogste van de gaven’ 
is. Profetie is voor De Boer de ‘actuele openbaring van God door de Geest.’ Met dit 
accent lopen we naar zijn overtuiging ‘minder gevaar nieuwe openbaringsinhoud 
of actuele informatie te verwachten.’ Een ‘open vraag’ voor hem is in hoeverre ‘de 
Geest ook vandaag, los van het Schriftwoord staande, openbaring geeft.’
De Boer neemt afstand van het onderscheid tussen natuurlijke en bovennatuur-
lijke gaven van de Geest.387 ‘De Geest sluit aan bij wat God ingeschapen heeft.’ Hij 
maakt liever onderscheid tussen ‘creatuurlijke en wonderlijke’ gaven. ‘De Geest van 
Christus heiligt de creatuurlijke gaven en wakkert die aan tot geestelijk gebruik. 
Het wonderlijke geeft tijdelijk herstel in de gebroken werkelijkheid. En is teken 
van de vernieuwing van alle dingen.’
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Het nadenken over de charismata moet volgens De Boer beginnen ‘bij Jezus Christus 
en zijn zending.’388 Christenen worden niet nu al aan Christus gelijk, maar worden 
‘in zijn lichaam ingelijfd’ en delen zo in zijn zending. Dat betekent dat Christus de 
gaven schenkt, ‘aan zijn gemeente als geheel’, dat ze bedoeld zijn tot ‘opbouw van 
de gemeente’ en geen ‘gegeven of bezit van de enkeling’ zijn, maar ‘actuele gave.’

In zijn slotbeschouwing als redacteur van de congresbundel Levend water389 vertelde 
De Boer dat zijn belangstelling voor de gaven van de Geest in de jaren zeventig en 
tachtig van de twintigste eeuw groeide. ‘Het was wel zo rustig dat je er in de kerk niet 
mee geconfronteerd werd.’390 In die jaren lagen de zaken binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) nog helder. Vandaag komt de vraag naar charismatische ver-
nieuwing ‘dichter op de huid’, merkt De Boer. Hij ziet in het debat over het werk 
van de Geest een ‘wederzijdse beïnvloeding’ tussen kerk en theologie. ‘De theolo-
gie reageert op geestelijke ontwikkelingen in de gemeenten én kan die aanjagen.’
Vooruitblikkend vanuit het congres zet De Boer verschillende punten op de ‘theolo-
gische agenda.’ Als eerste noemt hij de pneumatologie, de leer aangaande de Heilige 
Geest.391 Hij benoemt de vraag of daarin het geloof in de kracht van Gods Geest 
niet teveel ontbroken heeft. Tegelijkertijd wil hij vasthouden aan de ‘unieke beteke-
nis van de Christusopenbaring, het apostelschap en daarmee van de apostolische 
schriften.’ Ook het punt van de voltooiing van de canon wil hij hierin meewegen.
De Boer denkt dat ‘verder exegetisch onderzoek naar de verschillende charismata 
weinig perspectief biedt.’392 Hij concludeert dit bij de vergelijking van de workshops 
over de Geestesgaven tijdens het congres in Kampen en de hoofdstukken over deze 
gaven in de opstellenbundels Meer dan genoeg en Geestrijk leven, die in 2004 en 2006 
verschenen.393 De laatste ‘blijven strikt bij de gegevens uit de Bijbel’, in de work-
shops spelen ook persoonlijk opgedane ervaringen een rol. ‘Is dat de kern van het 
verschil in benadering?’ zo vraagt De Boer zich af.
In de christologie, de leer aangaande Christus, ziet De Boer ‘beslissende vragen’ 
liggen.394 ‘Hoever strekt het dat de gelovigen delen in Christus’ zalving en dat de 
kerk zijn zending voortzet’, zo formuleert De Boer zijn vraag. Daaraan verbonden is 
de vraag hoe ‘uniek’ de persoon van Jezus Christus is en daarmee ook de ‘bevoegd-
heid tot het doen van zijn werken’ die Hij aan de apostelen gaf.
De Boer wil graag de ecclesiologie, de leer van de kerk, verder doordenken in 
relatie tot de christologie.395 De kerk is immers het lichaam van Christus, waarbij 
geldt dat ‘de ziel van het lichaam is de Geest van de Heer.’ Samengevat is de taak 
van de theologie volgens hem om ‘het gebeuren van de Geest te bewonderen en 
in het licht van de Schriften te duiden.’396

7.5.8.3. Ph. Troost
In zijn co-referaat tijdens het congres benoemt Troost als kern van de gereformeerde 
spiritualiteit het begrip ontvankelijkheid.397 Een houding van ontvankelijkheid kan 
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volgens hem uittillen ‘boven het dilemma van geestelijke luiheid (‘verbondsauto-
matisme’ zo u wil) en geestelijk idealisme en perfectionisme ( ‘geestdrijverij’ zo u 
wil).’ In dit verband merkt Troost op dat zijn kerkverband ‘het trauma’ van de strijd 
rond het verbond ‘nog nooit helemaal’ te boven is gekomen. De tweeslag ‘objectief 
geopenbaarde waarheid’ en ‘subjectief toegeëigende waarheid’ is daardoor ‘nogal 
beladen.’ Het gevolg is dat subjectief de kleur kreeg van subjectivistisch waardoor 
‘we voor het gemak de ervaring an sich maar in de verdachtenbank hebben gezet.’
Ook rond de uitdrukking ‘sola scriptura’ pleit Troost voor bezinning. De uitdrukking 
betekent volgens hem ‘niet een ontkenning van bijzondere openbaringen buiten 
de Schrift’, maar een uitspraak over de ‘positie van die bijzondere openbaringen 
ten opzichte van het geschreven Woord.’398

In zijn bijdrage verwijst Troost naar zijn al genoemde boek Christus ontvangen. Daarin 
spreekt hij de verwachting uit dat charismatische en gereformeerde christenen 
‘steeds meer op elkaar gaan lijken.’ Dat zal gebeuren wanneer ‘de heilige Geest 
en Jezus Christus maar dicht bij elkaar gehouden worden’ en gereformeerde en 
charismatische christenen zich ‘werkelijk laten omvormen door Gods Geest.’399

De predikant schreef zijn boek na 25 jaar ervaring met de charismatische geloofscul-
tuur.400 In die periode groeide bij hem de ‘diepe overtuiging’ dat gereformeerden 
‘de geestelijke bevruchting van onze charismatische geloofsgenoten hard nodig 
hebben.’ Zijn openheid voor het charismatische ontstond tijdens een conferentie 
voor geloofsopbouw.401 De conferentie, met een charismatische inslag, raakte hem 
in zijn gevoel ‘devotioneel én emotioneel.’ Hij nam ook ‘echt een paar andere 
kinderen mee naar huis’, zodat ‘al dat gediscussieer over gereformeerd of charis-
matisch’ hem opeens niet zoveel meer kon schelen. ‘We kunnen er nog jaren over 
vergaderen en schrijven, maar voor mijn kinderen ben ik blij dat ik niet eerst de 
uitkomst van die discussie heb afgewacht.’
Voor Troost is er sprake van een ‘zeer onvruchtbaar en onterecht schema’ als gere-
formeerd zijn staat voor ‘Woord, buitenkant, controle, hoofd, leer, structuur, regels, 
objectivisme’, waartegenover charismatisch dan zou staan voor ‘Geest, binnenkant, 
overgave, gevoel, leven, warmte en spontaniteit, subjectivisme.’402

De predikant is ervan overtuigd dat de tekenen en wonderen die Jezus liet zien alle 
gelovigen zullen volgen.403 Zij zullen het ‘nieuwe leven niet alleen verkondigen, 
maar ook demonstreren.’ In de Vroege Kerk ziet Troost ook deze ‘dubbele lijn van 
evangelieverkondiging én de zichtbare demonstratie.’ Naar zijn overtuiging zal dit 
ook vandaag de dag vruchtbaar zijn. ‘Een kerk waar het weer aanwijsbaar wordt 
hoe Jezus Christus herstelt, geneest, bevrijdt, reinigt, overwint, dat is een kerk met 
uitstraling en aantrekkingkracht.’
Hij stemt in met de uitdrukking van Trimp dat er bij het eerste begin van de 
‘christelijke beweging’ ook ‘extra indrukwekkende en overtuigde startversterkers’ 
hoorden.404 Maar deze versterkers mogen wat hem betreft niet worden beperkt tot 
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de startperiode. Tijdens het congres verzorgde Troost ook een workshop over het 
ministrygebed.405 Hij ziet dit gebed als een ‘vorm van persoonlijke voorbede en pas-
torale begeleiding met twee kenmerken: je treedt als voorbidder op met de autoriteit 
van Jezus en in de kracht van de heilige Geest.’406 Troost ziet dit in het verlengde van 
de uitzending van de discipelen door Jezus en de zalving van hen door de Geest. 
Nog altijd hebben alle gelovigen deel aan die zalving en moeten we er niet van 
opkijken als ‘in het kielzog van de evangelieverkondiging’ ook nu tekenen volgen.

Het ligt voor de hand dat Troost, zoals we reeds zagen, kritiek had op The Candlestand 
Statement.407 Ook zijn discussie met collega-predikant G. Riemer, die aan het bewuste 
document meewerkte, staat tegen deze achtergrond. Toen Riemer een kritisch 
essay schreef over een publicatie van de Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi 
reageerde Troost daarop.408 Volgens Troost maakt zijn collega de gereformeerde 
theologie ‘bij voorbaat normatief’ voor wat Van der Kooi naar voren brengt, terwijl 
deze ‘in het licht van de charismatische vernieuwing juist het paradigma van de 
gereformeerde theologie opnieuw wil doordenken.’409 Troost bestrijdt dan ook de 
methode van Riemer die het ‘ene grondwater (een specifieke theologische visie 
plus bijbehorende spiritualiteit) gebruikt als testcriterium voor het andere.’ Zelf 
wil hij de optie van integratie van charismarisch en gereformeerd ‘op z’n minst’ 
onderzoeken, omdat er ‘ook nog iets bestaat dat aan beide grondwateren voorafgaat.’
Troost vindt de ‘theologische zoektocht naar het openbaringsmoment in de men-
selijke ervaring’ juist een waardevol element in het werk van Van der Kooi, omdat 
deze het wil onderzoeken ‘onder het primaat van de bijbel.’410 Hij stemt met Riemer 
in dat de ‘beslissingen in de hele discussie over charismatisch en gereformeerd uit-
eindelijk zijn terug te voeren op de vraag hoe je de bijbel ziet en hanteert.’411 Zelf 
vindt hij het waardevol om ‘onze vertrouwde uitlegmethode (met de dominantie 
van het heilshistorische aspect plus het daaruit volgend cessationisme) opnieuw te 
doordenken.’

7.5.8.4. J.M. Burger
In een andere workshop van het congres in Kampen belichtte J.M. Burger de aan-
duidingen theologie van het kruis (theologia crucis) en theologie van de glorie 
(theologia gloriae).412 Deze uitdrukkingen worden gebruikt om er respectievelijk de 
reformatorische en charismatische theologie mee aan te duiden. Zelf stelt Burger 
voor om deze aanduidingen niet meer te gebruiken, omdat ze een ‘onvruchtbaar 
dilemma’ oproepen.413 Liever spreekt hij daarom over het ‘tegelijk delen in kruis, 
opstanding en verheerlijking van Christus.’ Dat betekent dat de christen, tot de 
wederkomst, alleen kan delen in de verheerlijking van Christus ‘onder de gestalte 
van het kruis.’
Burger hield zich al eerder bezig met de verhouding tussen gereformeerd en cha-
rismatisch. In een opinieartikel in het ND414 kritiseerde hij onder meer de visie van 
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G. Riemer die het streven naar bijzondere gaven haaks vindt staan op de kernzaken 
van het gereformeerde belijden.415 Voor Burger staan gereformeerd en charismatisch 
alleen haaks op elkaar bij een bepaalde invulling van deze begrippen. Als voorbeeld 
noemt hij die invulling van gereformeerd waarin er geen aandacht is voor het voor-
schot op het Koninkrijk van God dat de Geest in onze tijd geeft. ‘Maar dan staat 
het gereformeerde op dit punt voor onwaarheid.’ Als charismatisch zou betekenen 
dat het voorschot van de Geest ‘iets extra’s wordt, bovenop een lager stadium van 
christen-zijn’, dan is er voor Burger ook geen combinatie met het gereformeerde 
mogelijk. Zelf ziet hij wel perspectieven voor zo’n combinatie in de lijn van het 
denken van de Amsterdamse hoogleraar C. van der Kooi, die de drie Personen 
in God zeer nauw op elkaar betrekt. Als binnen zo’n kader ruimte komt voor de 
Geestesgaven als het voorschot van de Geest kan daar ‘in een gereformeerd kader 
zonder veel moeite ruimte aan gegeven worden.’
Het onderwerp bleef Burger boeien. Inmiddels docent in Kampen schreef hij een 
uitvoerige bijdrage in een themanummer van De Reformatie over gereformeerd en 
charismatisch.416 
Burger benoemt een ‘aantal goede vragen die charismatische christenen stellen aan 
de gereformeerde traditie.’ De eerste vraag is of gereformeerden niet een gesloten 
wereldbeeld hebben, waardoor ze niet echt openstaan voor ‘de dynamiek van het 
werk van de Geest.’ Charismatische christenen willen juist ‘radicaal openstaan 
voor God’ en wat Hij doet, ook tegenover de macht van de duivel. Burger vraagt 
daarom aandacht voor het bevrijdingspastoraat. Hij vraagt zich af of ‘vrijgemaakt-
gereformeerden daar werkelijk mee rekenen en iets heilzaams te bieden hebben 
aan mensen die in de greep van de duivel geraakt zijn.’
Als tweede vraag benoemt Burger of we de ‘aanwezigheid van God in het gewone 
leven en in dat van onszelf’ zien. Volgens hem helpen zaken als het ministrygebed, 
ziekenzalving, handoplegging en zegening ‘om Gods aanwezigheid tastbaar te 
maken.’
Charismatischen stellen ook de vraag of gereformeerden voldoende aandacht heb-
ben voor de overwinning van Christus en de betekenis voor de christen van het 
delen in die overwinning. Ook vragen ze aandacht voor genezing en bevrijding, 
terwijl de gereformeerde theologie spreekt met woorden als schuld, voldoening 
en rechtvaardiging, die ‘gestempeld zijn door de discussie rond de biecht en de 
roomse rechtvaardigingsleer.’
Te midden van een ‘cultuur van lichamelijkheid’ hebben charismatische christenen 
ook oog voor het eren van God met het lichaam. Burger pleit er daarom voor om 
het lichaam een plek te geven in de aanbidding van God. Wie zingt over het knielen 
voor God, zonder te knielen is volgens hem ‘seculariserend bezig: het spreken van 
het geloof verliest realiteitswaarde.’ Als laatste punt wijst de docent op de vraag of 
de eredienst er vooral is om te leren of ook om te vieren, wat in de gereformeerde 
kerkdienst ‘minder ontwikkeld’ is. Volgens hem mag een ‘blok van aanbidding met 
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muziek waarin je meegenomen wordt’ niet worden afgedaan met de kritiek dat het 
een inspelen is op een ‘verkeerde behoefte aan beleving.’
Al deze vragen wil Burger graag overwegen, zonder een pleidooi te voeren om 
‘charismatisch te worden, maar om de gereformeerde traditie fris en Bijbels te 
blijven houden.’

7.5.8.5. A.L.Th. de Bruijne
Aan het einde van de twee dagen beloofde congresvoorzitter A.L.Th. de Bruijne dat 
er een vervolg op het congres zou komen. Zelf loste hij deze belofte in door in De 
Reformatie een nabeschouwing te publiceren417, gevolgd door een meer algemene 
evaluatie over de charismatische interesse in gereformeerde kring in Kontekstueel.418

In de nabeschouwing in De Reformatie merkt De Bruijne op dat het congres ‘zeker’ 
iets heeft opgeleverd.419 Hem viel de verbondenheid op rondom gereformeerde 
overtuigingen, bijvoorbeeld dat de Geest nooit kan worden losgemaakt van de Vader 
en de Zoon, dat we het werk van de Geest vooral in de werkelijkheid van elke dag 
moeten zoeken, dat Woord en Geest dicht bij elkaar horen, dat er een spanning 
blijft tussen het volbrachte werk van Christus en de gebrokenheid die er nog is, dat 
God soeverein is in het uitdelen van gaven en dat deze gaven in de eerste plaats aan 
de gemeente worden gegeven en in dat kader ook aan ieder afzonderlijk.
Daarnaast waren er volgens de Kamper ethicus ook ‘stevige inhoudelijke botsin-
gen’, vooral in de gespreksgroepen en de workshops over onder meer genezing 
en bevrijding, tongentaal, profetie en ministry.420 Volgens critici is er meer aan de 
orde dan de ‘integratie van enkele losse charismatische elementen in een blijvend 
gereformeerd kader.’ Volgens hen komt met de charismatische vruchten ook de 
‘achterliggende plant’ mee, inclusief ‘onbijbelse accenten.’
Het congres geeft De Bruijne ook ‘veelbelovende aanzetten’ om verder door te 
denken over de charismatische vernieuwing.421 Over het verlangen naar vernieu-
wing is De Bruijne positief, zeker in het licht van het gevaar van ‘schraalheid’ in de 
gereformeerde traditie.
Tegelijkertijd ziet hij vanuit charismatische kringen een ‘dwaling’ de gereformeerde 
kerken binnendringen, namelijk dat er twee soorten christenen zijn, waarbij de 
doop met de Geest het markeringspunt is.422 De Bruijne ziet daarbij vruchten van 
een ‘onaangetaste geestelijke en zelfs vrome hooghartigheid’, waarbij de eigen 
geestelijke ervaring altijd sterker is dan kritische vragen of tegenargumenten. 
Daarbij constateert hij een ongeduld onder mensen die enthousiast zijn over wat 
ze aan vernieuwing hebben gevonden, maar in hun kerk stuiten op ‘traagheid of 
op vragen.’ Het vraagt van kerkenraden een ‘heel zorgvuldige reactie’ om het ver-
langen naar geestelijke vernieuwing te ondersteunen en tegelijkertijd de dwaling 
te weerspreken. De Bruijne ziet verder de ‘intuïtie dat de gereformeerde traditie 
op bepaalde punten open plekken vertoont en vanuit de bijbel verrijkt zou kunnen 
worden.’423 Op ‘exegetische en bijbels theologische gronden’ kan blijkbaar profetie, 
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tongentaal en ziekenzalving worden verdedigd. Daar komt het besef bij dat er voor 
de Reformatie ‘een eeuwenlange kerkgeschiedenis’ geweest is, waarin zeker in de 
eerste eeuwen charismatische verschijnselen voorkwamen. Dit alles wordt versterkt 
door getuigenissen van bekeerde moslims, die spreken hoe God hen tot Christus riep 
via dromen en visioenen. Gereformeerden spraken ook uit dat God de bijzondere 
gaven ‘eventueel wel zou kunnen geven in een zendingssituatie.’ Wel, vraagt De 
Bruijne, kan verdwijnen van bepaalde gaven samenhangen met het ‘vergeten van 
die missionaire spits van het kerk zijn?’ Dat betekent dat in de huidige zendings-
situatie van Europa er een ‘nieuwe openheid’ zou moeten zijn.
De Bruijne ziet in de gereformeerde traditie ook ‘open vragen.’424 Hij benoemt er 
twee, namelijk de verhouding tussen de Geest, het Woord en de Bijbel, alsmede 
de verhouding tussen Christus en de Geest. Enerzijds draait het werk van de Geest 
om Christus, anderzijds is de eenheid met de mensgeworden Christus de weg om 
de Geest te ontvangen. Het eerste is in de gereformeerde traditie altijd benadrukt, 
volgens De Bruijne is de tweede beweging juist onvoldoende uitgewerkt. ‘Zij zou 
wel eens kunnen leiden tot een sterker besef dat je levenslang de doop of vervulling 
met de Geest nodig hebt.’

In Kontekstueel dacht De Bruijne verder na over de visie die de gereformeerde tra-
ditie wil verrijken met charismatische elementen. Volgens de docent ethiek is het 
de taak van de gereformeerde theologie om de ‘waardevolle deelinzichten’ van de 
charismatische beweging los te maken uit hun charismatische context.425 Vervolgens 
kunnen ze ‘op een gereformeerde manier gehonoreerd worden.’ Zo’n inzicht is 
wat De Bruijne betreft de overtuiging dat de Geestesgaven niet beperkt zijn tot de 
apostolische tijd. Als de gereformeerde theologie dat wel verdedigt, loopt ze ‘zowel 
historisch als exegetisch’ vast. Volgens hem lijkt eerder ‘de overgang van de Vroege 
Kerk naar de gevestigde kerk dan de overgang tussen apostolisch en na-apostolisch 
een afname van bepaalde verschijnselen te markeren.’ Hij vraagt zich ook af of 
de ervaring dat bepaalde verschijnselen verdwenen zijn in de theologie over het 
Woord is gaan heersen.
Tegelijkertijd wil De Bruijne kaf van koren onderscheiden en de kritische vraag 
stellen hoe de bijbelse profetie en het spreken in tongen zich verhoudt tot heden-
daagse verschijnselen in charismatische kringen.426 ‘Veel charismatici lijken voor deze 
wezenlijke hermeneutische vraag blind te zijn.’ Het ‘koesteren en zelf opwekken van 
religieuze ervaringen’ ziet hij ook als een ‘klassieke dwaling’, waarbij ‘manipulatie 
van de kracht van Gods Geest’ dreigt.
Een ander charismatisch gevaar is naar zijn overtuiging een ‘modernistisch opti-
misme.’427 Daarbij verdwijnen reformatorische accenten als ootmoed, een ‘steeds 
dieper wordende kennis van de zonde’ en een ‘groeiende gelijkvormigheid aan 
het kruis van Christus’ ten gunste van een ‘vanzelfsprekend bereikbaar’ zijn van 
bepaalde geloofservaringen.
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De Bruijne wil ook graag verder doordenken over de second blessing, een tweede 
zegen van een doop met de Heilige Geest.428 Hij ziet in de Bijbel namelijk een ‘aan-
vullend model’ ten opzichte van het ‘calvijnse model’ van de tweevoudige genade. In 
dat model staat centraal dat de Geest geloof werkt en het geloof Christus ontvangt 
met de tweevoudige genade van rechtvaardiging en heiliging. Het aanvullende 
benadrukt dat wie tot Christus komt, met de Geest wordt gedoopt. De doop met de 
Geest is daarmee een uitdrukking van het ‘onder beslag van de Geest komen.’ Zo’n 
doop is ‘telkens weer’ nodig. Tegenover de leer van de tweede zegen, moet de kerk 
zich daarom niet ‘krampachtig terugtrekken’ op een eerste zegen, maar openstaan 
voor een derde, vierde en zelfs een tiende zegen. ‘Alleen de ‘tiende zegen’ breekt 
de betovering van de tweede’, zo besluit De Bruijne.
De bijdrage van De Bruijne kreeg een kritische evaluatie in Nader Bekeken.429 
A.N. Hendriks heeft vooral bedenkingen dat De Bruijne de doop met de Heilige 
Geest ‘identificeert’ met de vervulling met de Geest. Dat brengt tot de ‘aanvecht-
bare uitspraak dat het geloven in Christus ‘voert’ tot het ontvangen van de Geest.’ 
Volgens Hendriks rust de voortdurende vervulling met de Geest – een heilsordelijk 
gegeven – op de eenmalige heilshistorische doop met de Geest op de pinksterdag. 
De predikant heeft er geen moeite mee wanneer De Bruijne de vervulling met de 
Heilige Geest een nieuwe realiteit noemt, maar wel als hij stelt dat deze realiteit 
nog altijd kan worden gemarkeerd door bijzondere Geestesgaven. Hendriks vindt 
dat er ‘meer reserve’ nodig is ten opzichte van bijzondere Geestesgaven.

7.5.8.6. G. Gunnink
Een week na het congres blikte de predikant G. Gunnink in het ND ‘met voldoe-
ning’ terug op de bijeenkomst.430 Volgens hem komt de kerk niet uit boven een 
sfeer van polarisatie zolang de uitdrukking charismatische vernieuwing in gebruik 
blijft. Daarom pleitte hij tijdens het congres al voor de uitdrukking ‘geestelijke 
vernieuwing.’431 Gunnink vraagt zich af of de gereformeerde traditie aan de Heilige 
Geest, in vergelijking met de Vader en de Zoon, niet een te bescheiden plaats op de 
achtergrond heeft gegeven. Daardoor komt de ‘overvloed’ van de Geest en de ‘veel-
kleurigheid’ van het werk van de Geest niet voldoende in beeld. Een half jaar later 
werkte Gunnink zijn pleidooi voor geestelijke vernieuwing uit in een gezamenlijk 
nummer van De Reformatie en Opbouw.432 Gunnink maakt bezwaar tegen de ‘theologie 
van de verticale streep: na de afsluiting van de canon zou er een einde gekomen 
zijn aan de ‘bovennatuurlijke’ gaven van de Geest.’ Volgens hem is dat een gebrek 
aan respect voor Gods soevereiniteit. Om diezelfde reden maakt hij bezwaar tegen 
wat hij noemt de ‘charismatische theologie van de horizontale streep’, waarin in 
de eigen tijd dezelfde gaven moeten voorkomen als in Korinthe.
Ook heeft hij bedenkingen tegen een oproep om naar alle gaven van de Geest te 
streven, ‘zonder enige differentiatie tussen de verschillende gaven.’ Uit de drie 
teksten waarin Paulus de g emeente van Korinthe oproept om te streven naar 
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(1 Kor. 12:31, 14:1 en 14:39) trekt Gunnink de ‘verrassende conclusie’ dat Pau-
lus niet oproept om naar alle gaven te streven, maar naar de hoogste, dat is de 
profetie, als het ‘levende spreken van God.’ Gunnink maakt zich daarom zorgen 
over een ‘verschraling’ van het werk van de Geest als Zijn aanwezigheid wordt 
‘beperkt tot bijzondere ervaringen.’

7.5.8.7. J.H. Kuiper
Als redacteur van het Handboek 2007 kwam J.H. Kuiper in het jaaroverzicht over 
2006 ook terug op het congres in Kampen.433 Het was voor hem een winstpunt dat 
openstaan voor charismatische vernieuwing niet direct betekent dat er aanvullende 
openbaringen zijn. ‘De helderheid die er op dit punt kwam, bleek velen over de 
streep te trekken naar openheid om dit veld te verkennen’, zo viel hem op. De 
‘ontvankelijkheid’ voor wat God geeft, een uitdrukking die Troost gebruikt, was 
voor Kuiper een ‘rode draad door het congres.’ Dat betekent ook ruimte om in ‘alle 
onbevangenheid te krijgen wat de Geest geeft.’ In Kuipers visie heeft het congres 
het onderwerp van charismatische vernieuwing ‘duidelijk een plaats gegeven binnen 
de kerken.’ Het onderwerp kwam dit keer niet aan de orde tijdens ‘een toogdag 
buiten de kerkelijke kanalen om, maar op een studiecongres van de universiteit 
van de kerken.’ Daarmee kunnen de kerken verder, zo schat hij in.

7.5.8.8. C. van Dijk
Kritischer ten opzichte van het congres was de predikant C. van Dijk in Nader Beke-
ken.434 Hij had vertrouwen in het congres dat de eigen universiteit had belegd en dat 
zou worden voorgezeten door Van der Lugt. Deze werkte mee aan The Candlestand 
Statement dat in Nader Bekeken welwillend was ontvangen. Toch was het congres voor 
Van Dijk min of meer een teleurstelling. De keuze voor Van der Kooi als hoofdspre-
ker maakte voor hem het streven van de organisatoren helder: ‘De agenda wordt 
bepaald door de charismatische vernieuwing. Geen opzet vanuit de gereformeerde 
dogmatiek, waarin duidelijk wordt wat de bron is waarin we herbronnen.’ De insteek 
van het hele congres was in zijn ogen juist het ‘zoeken naar een verbinding tussen 
het charismatische en het gereformeerde.’

7.5.9. Rondom het congres te Kampen (2008)
Op 4 april 2008 had aan de Kamper universiteit opnieuw een congres plaats, nu 
over bevrijdingspastoraat. De titel was ‘Drijf demonen uit!?’ Het congres trok ruim 
tweehonderd bezoekers en had een ‘intensief elf-uur-durend dagprogramma’, 
aldus P.W. van de Kamp, universitair docent Praktische theologie te Kampen in een 
nabeschouwing in De Reformatie.435 Evenals M.J. Paul hield hij tijdens het congres 
een coreferaat. Hoofdsprekers waren de hervormde predikant T.H. van der Hoeven 
en de gereformeerd vrijgemaakte psychiater en hoogleraar G. Glas. De inleidingen 
werden, samen met de nabeschouwing, gebundeld uitgegeven.436
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In deze paragraaf gaan we niet breedvoerig in op de inhoudelijke argumenten die 
voor of tegen bevrijdingspastoraat zijn ingebracht. Dat vraagt een studie apart. We 
richten ons nu met name op enkele theologische argumenten. Daarnaast letten we 
op het verband dat wordt gelegd tussen bevrijdingspastoraat en de charismatische 
vernieuwing en op de plaats van bevrijdingspastoraat binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt).

In zijn nabeschouwing merkt Van de Kamp op dat de naam bevrijdingspastoraat niet 
eenduidig wordt gebruikt.437 In zijn toegespitste vorm gaat het om bevrijding van 
demonische gebondenheid. Meestal gebeurt dit in een ritueel van schuldbelijdenis, 
gebed en het uitdrijven van demomen, het zogeheten exorcisme. In een bredere 
betekenis wijst de uitdrukking ook op het bijstand verlenen in geestelijke strijd, door 
de zonden en de pijn van mensen bij Jezus te brengen, zodat Hij ze overneemt en 
wegstuurt. Zelf ziet Van de Kamp het als een punt op de ‘theologische agenda’ om 
meer duidelijkheid te krijgen over deze definities.
Als belangrijke hermeneutische kwestie benoemt Van de Kamp de vraag naar de 
bevoegdheid om demonen uit te drijven.438 Vaak worden de woorden uit Markus 
16:17-18 aangehaald waar Jezus het uitdrijven van duivelen een van de tekenen 
noemt die de gelovigen zullen volgen. Daarbij gaat het volgens Van de Kamp om 
‘missionaire situaties waar middenin de duistere wereld van satanische leugen de 
waarheid van God over Jezus Christus doorbreekt.’ Daarom vindt hij het een ‘onver-
antwoorde sprong’ om vanuit deze tekenen te komen tot ‘gezag en autoriteit voor 
alle gelovigen om demonen uit te drijven.’
Meer dan voor bevrijdingspastoraat lijkt Van de Kamp te voelen voor de dienst der 
genezing, zoals deze was verwoord in de verklaring ‘Gebed en genezing’ van de 
Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Nederlandse Lucasorde.439 
In een hoofdartikel in De Reformatie introduceert Van de Kamp deze verklaring en 
drukt hij hem integraal af.440 In een tweede artikel spreekt Van de Kamp over een 
‘gelovig-nuchtere verklaring’, waarin een ‘goede balans’ te vinden is tussen het 
‘reeds’ van Gods koninkrijk en het ‘nog niet’ van Gods koninkrijk.’441

Een samenvatting van het referaat van Glas stond de dag na het congres in het 
ND.442 Daarin verwoordde hij verschillende bezwaren tegen bevrijdingspastoraat, 
onder meer het ‘theologisch-filosofische’ bezwaar dat dit pastoraat uitgaat van een 
‘misplaatst soort concreetheid.’ Glas bedoelt daarmee dat het kwaad aanwijsbaar 
wordt en zich ‘materialiseert’ in demonen.
Het artikel riep een fors aantal instemmende en kritische reacties op, waarin ook 
veel emotie doorklonk. Een van de personen die reageerde, was de Nederlands 
gereformeerde predikant W. Smouter. Deze wilde uitgaan van de drieslag brood, 
vergeving en bevrijding in het Onze Vader en noemde in dit verband bevrijdings-
pastoraat een ‘natuurlijk onderdeel van de zorg die een gemeente haar leden 
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heeft te bieden.’443 De predikanten J. van Benthem en K. de Vries, die vaker over 
de charismatische vernieuwing schreven, stemden in met wat Van de Kamp schreef 
over de bevoegdheid om demonen uit te drijven.444 ‘Bevrijdingspastoraat zet in feite 
een isgelijkteken tussen Christus en de apostelen enerzijds en de bevrijdingspastor 
anderzijds.’
Volgens Ph. Troost wordt bevrijdingspastoraat bij Spectrum in Hattem, waaraan hij 
zelf verbonden is, aangeboden ‘ingebed in professionele deskundigheid.’445 Vanuit 
zijn eigen ervaring vindt hij het ‘gek’ dat er een ‘hype’ rond bevrijdingspastoraat 
lijkt te zijn. Elk werk in Gods Koninkrijk betekent voor hem ‘in de autoriteit van 
Christus staan en dan met gezag spreken, vertrouwend dat Christus zelf dan zijn 
kracht zal tonen.’ Vanuit dit gegeven is hijzelf begonnen met het wegsturen van 
demonen in Jezus’ naam.
In het ND van 23 april formuleerde Glas een antwoord op de reacties op zijn arti-
kel.446 Daarin verduidelijkt hij dat hij uitgaat van het type bevrijdingspastoraat dat 
zich richt op het doorbreken van demonische gebondenheid. Hij weet zich voor 
deze ‘beperkte definitie’ gesterkt door de literatuur over bevrijdingspastoraat. 
Volgens hem moet een predikant door middel van scholing op het gebied van de 
psychotherapie geen ‘minipsychiater’ willen worden.

Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gaf het thema bevrijdingspastoraat 
inmiddels al enkele jaren discussiestof. Op 17 maart 2005 stelde de hervormd-
gereformeerde predikant M.J. Paul het thema aan de orde tijdens een congres van 
gereformeerd vrijgemaakte studenten.447 Tijdens hetzelfde congres verzorgde W. 
van de Kamp een workshop over bevrijdingspastoraat. Van de Kamp is voorganger 
van de charismatische-evangelische Euregio Christengemeente in Aalten448 en 
auteur van een achthonderd bladzijden tellend boek over bevrijdingspastoraat.449 
In 2017 verzorgde hij tijdens de zomerconferentie van New Wine een seminar over 
gebed en genezing.450 Hij ziet zichzelf tussen de pinksterbeweging en de gevestigde 
kerken in staan. Ook de evangelische theoloog W.J. Ouweneel hield een lezing.451

Een maand later verschenen in de Kerkbode Groningen, Friesland, Drenthe twee artikelen 
van de predikant Jac. Ophoff over bevrijdingspastoraat.452 Tijdens een opleiding tot 
pastoraal medewerker kwam zijn vrouw Hettie in 2004 met het onderwerp in aan-
raking toen een medestudent door een gebed om bevrijding van een diepe depres-
sie werd verlost.453 Hettie had op dat moment nog nooit van bevrijdingspastoraat 
gehoord. Samen met haar man ging ze er boeken over lezen van onder meer de 
charismatische bijbelleraar D. Prince. Deze boeken overtuigden hen, waarna Hettie 
zelf gebruikmaakte van het bevrijdingspastoraat en zo werd bevrijd van demoni-
sche belasting. De predikant kreeg samen met zijn vrouw en acht andere mensen 
een training voor bevrijdingspastoraat, waaruit een team voor bevrijdingspastoraat 
voor het noorden van het land ontstond. Het team volgde nadien een training bij 
stichting Geboren om vrij te zijn van W. van de Kamp.
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Het echtpaar Ophoff wilde bevrijdingspastoraat graag een plek geven in protes-
tantse kerken, zo verklaarden ze tegenover het ND.454 Maar het wachten tot het een 
kerkelijke inbedding zou krijgen, duurde hen te lang. De nood die ze tegenkwa-
men, bracht hen tot de overtuiging dat ze God meer moesten gehoorzamen dan 
mensen. Via een eigen website biedt het echtpaar nu pastorale zorg aan, waarvan 
bevrijdingspastoraat een onderdeel is.455 Dit pastoraat gaat volgens Ophoff uit van 
de overwinning van Jezus Christus op satan. ‘Hij heeft geen rechten meer!! En de 
demonen worden daar in het bevrijdingsgebed mee geconfronteerd.’456

In Nader Bekeken reageerde H.J.C.C.J. Wilschut kritisch op de artikelen van Ophoff.457 
Hij ervoer ze als ‘schokkend’, omdat ze geschreven waren door een gereformeerd 
predikant. Voor Wilschut is het helder dat het bij bevrijdingspastoraat doorgaans 
gaat over een ‘toegespitste vorm van pentecostaal denken’, zo verklaarde hij drie 
jaar later, toen het onderwerp door het congres in Kampen opnieuw in de schijn-
werpers stond.458 Dat verklaart voor hem de verwijzingen naar mensen als Prince 
en Van de Kamp. Wat hem betreft is men dan ‘kilometers van het gereformeerde 
huis verwijderd.’
Wilschut is ervan overtuigd dat het aanvaarden van bevrijdingspastoraat tot gevolg 
heeft dat men ‘geen enkel verweer meer heeft tegen de rest van het charismatische 
denken en handelen, tongentaal en profeteren incluis.’ Daarom staat de kerk naar 
zijn inschatting voor een ‘ingrijpende wissel.’ Zonder een ‘ronduit ‘Nee’ vanuit de 
Schriften’ ziet de predikant binnen de kerken een ‘voortschrijdende evangelicalise-
ring, waardoor een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en ambtsdragers steeds 
meer in gewetensnood komt en vervreemdt van eigen kerkelijke gemeenschap.’
De voorzitter van de kerkenraad van Zwolle-Noord, de gemeente waaraan Ophoff 
als predikant verbonden was, reageerde door een ingezonden artikel in het ND 
op de uitingen van Wilschut.459 Volgens hem slaat Wilschut het gesprek neer en 
vergroot hij verschillen uit.
Volgens Wilschut is een gesprek ‘feitelijk een gepasseerd station’, als de kerkenraad 
van Zwolle-Noord het als zijn taak ziet om het bevrijdingspastoraat uit te dragen.460 
Hij wijst op The Candlestand Statement waarin hij een waarschuwing tegen het bevrij-
dingspastoraat ziet. Wat hem betreft krijgt het document alsnog een zekere status, 
waarna kerkenraden en predikanten hun positie kunnen bepalen. Dit alles om niet 
langer een situatie te hebben waarin ‘de één bevrijdingspastoraat als een goddelijk 
moeten aanprijst, terwijl de ander het afwijst als dwaalleer.’
In Nader Bekeken voegde Wilschut eraan toe dat hij uit de hoeveelheid reacties 
opmaakt ‘hoe breed de zorg over het oprukken van het evangelicale/charismatische 
denken onder ons leeft.461 Tegelijk zijn er die het heftig verdedigen.’
In de discussie over bevrijdingspastoraat nam E.A. de Boer in 2006 een middenpo-
sitie in door zijn bijdrage aan de bundel Geestrijk leven.462 Uitgaande van Markus 16 
stelt hij dat het ‘niet zomaar iedere gelovige’ is aan wie de volmacht wordt gegeven 
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om demonen uit te drijven.463 Hij durft Jezus’ voorzegging dat de gelovigen boze 
geesten zullen uitwerpen niet ‘voor altijd en overal te claimen’ en anderzijds ‘niet in 
te perken.’ De Boer merkt verder op dat er in de brieven in het Nieuwe Testament 
‘niet afzonderlijk sprake is van een charisma om demonen uit te drijven.’
Alles overwegend pleit De Boer niet voor een bijzondere organisatie van bevrij-
dingspastoraat, maar voor een inbedding daarvan in het reguliere pastoraat.464 Dat 
betekent ‘in naam van de bevrijder meeleven en bidden.’
Tijdens het congres in Kampen reageerde Paul op de positie van De Boer.465 Paul 
ziet daarin geen praktijkervaring doorklinken, waardoor het gevaar bestaat om te 
snel conclusies te trekken. Echter, ‘lang niet al onze praktijksituaties staan in de 
Bijbel beschreven en dan gaat het erom dat wij, binnen de kaders van de Schrift, 
met wijsheid toepassingen maken in onze eigen situatie.’ Paul erkent dat er in het 
Nieuwe Testament geen apart charisma wordt benoemd om demonen uit te werpen. 
Tegelijkertijd valt het hem op dat de lijsten van charismata in het Nieuwe Testament 
‘erg open zijn geformuleerd.’ Daarom kan het wat hem betreft ‘niet uitgesloten 
worden dat er mensen zijn met speciale gaven op dit gebied.’

7.5.10. Verontrusting
Naarmate de charismatische vernieuwing binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) meer invloed kreeg, groeide ook de onrust, met name onder hen 
die wilden vasthouden aan de traditionele opvattingen die binnen het kerkver-
band altijd gezaghebbend waren geweest. In Nader Bekeken uitten de predikanten 
A.N. Hendriks en H.J.C.C.J. Wilschut tussen 2004 en 2008 hun verontrusting over 
de charismatische invloeden in hun kerken. Hun kritische recensies en reacties 
werden hen niet altijd in dank afgenomen. Verschillende malen kreeg het tweetal 
forse kritiek vanuit het eigen kerkverband.

7.5.10.1. A.N. Hendriks
Na alles wat A.N. Hendriks al geschreven had over de Geest, Zijn werk en gaven466 
ligt het voor de hand dat hij de publicaties die binnen zijn kerkverband over deze 
onderwerpen verschenen nauwkeurig volgde. Dit deed hij met name door middel 
van recensies in Nader Bekeken. Daaraan voorafgaand verscheen in 2002 onder de 
titel Die in de waarheid leidt een bewerking van artikelen over de Heilige Geest uit 
De Reformatie. Uit het Woord vooraf, gedateerd oktober 2001, blijkt nog niets van 
verontrusting over de charismatische invloeden binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt).467 Ruim twee jaar later is dit totaal anders.
In januari 2004 schrijft Hendriks in Nader Bekeken dat hij ‘met verontwaardiging’ het 
‘hartstochtelijk pleidooi’ van zijn collega G.H. Hutten voor meer van de Geest las.468 
Hij vindt dat iemand als Hutten ‘de gemeenten opzadelt’ met zijn ideeën. Hendriks 
wijst op het ‘christologisch kader’ waarin de Heidelbergse Catechismus over de Geest 
en Zijn werk spreekt. Vanwege dit kader vindt hij het ‘gevaarlijk te pleiten ‘voor meer 
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van de Geest.’’ In het Nieuwe Testament vindt hij dit niet terug, wel een verlangen om 
meer van Christus te kennen. Hij vraagt zich af of bij dit verlangen de belijdenis dat 
de Geest ook uitgaat van de Zoon – het filioque – echt functioneert.
Juist vanwege dit bezwaar vond Hendriks het positief dat Hutten ‘sterk het filioque 
laat fungeren.’469 Desondanks laat het boek volgens Hendriks zien dat de kerken 
‘in een impasse’ zijn geraakt, doordat er over het belangrijke punt van het werk 
van de Heilige Geest ‘tegen elkaar in’ wordt geschreven. Dit raakt ‘de prediking, 
het geloofsleven, de spiritualiteit, het pastoraat en wellicht nog meer.’ Hardop 
stelt Hendriks de vraag of hij te ver gaat met zijn mening dat de ‘eenheid van geloof 
hierbij in geding is.’ Daarom vindt hij het tijd dat de ‘kerken gaan spreken en dat 
het komt tot een kerkelijke onderwijzing.’
De suggestie om als kerken tot een uitspraak te komen, bleef niet onopgemerkt. Een 
gematigde kritische reactie verscheen in De Reformatie van de predikant B. Luiten, 
lid van de redactie van het weekblad.470 Veel kritischer was adjunct-hoofdredacteur 
K. van Bekkum van het ND. Volgens hem is Hendriks reactie een ‘treffende illustra-
tie’ dat er een kloof is ontstaan binnen de kerken.471 ‘Terwijl de jongere zich niet 
eens lijkt te realiseren dat de ander vroeger gold als een verplichte gesprekspartner, 
roept de oudere collega hem tot de orde in een taal die herinnert aan het oude 
groepsgevoel.’ Hendriks stuurde vervolgens een ingezonden artikel naar de redactie 
van het ND.472 Daarin verdedigt hij zijn vraag om een kerkelijke uitspraak, omdat 
‘verschillende kerkenraden tobben met charismatisch bevlogen broeders en zusters 
en de verwarring in onze kerken hier toeneemt.’ Volgens hem is er veel meer aan 
de hand dan dat men elkaar niet goed begrijpt, zoals Van Bekkum suggereerde. 
Hendriks denkt dat Hutten en hij elkaar goed begrijpen, maar dat ze ‘heel duidelijk’ 
verschillen over wat in deze tijd van de Geest mag worden verwacht.
Hendriks merkt dat veel christenen hunkeren naar ‘tekenen van Gods aanwezig-
heid en bezigheid.’473 Volgens hem vergeten zij echter dat geloven is: ‘Aannemen 
wat de Here in zijn Woord zegt.’ Volgens hem komen met een openheid voor het 
charismatische gedachtegoed ‘diepingrijpende theologische en pastorale zaken’ 
mee.474 In een tijd waarin zijn kerkverband ‘sterk’ te maken heeft met invloed van 
het charismatisch gedachtegoed wil hij juist aandacht vragen voor de belijdenis-
geschriften als ‘rijke bronnen waaruit wij voor een ‘vitalisering’ van ons geloof 
kunnen putten.’475

In zijn bijdragen verwijst Hendriks verschillende malen naar de hervormde theoloog 
H. Berkhof. Deze bepleitte, volgens Hendriks als eerste, de vervulling met de Geest 
als een derde werk van de Heilige Geest.476 Berkhof nam dit over van de pinksterbe-
weging, aldus Hendriks. Berkhofs leer over Christus schoof naar Hendriks’ oordeel 
steeds meer op naar een ‘pneumatische christologie’, waarin Jezus Gods Zoon is 
doordat Hij als mens op een unieke manier vervuld was met de Geest.477 Hendriks 
vindt dat Berkhof ‘wel wat gelijk’ had als deze stelde dat de lijn van de Geest naar 
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Christus in de traditie van kerk en theologie verwaarloosd was.478 Daarom vindt hij 
het ‘te waarderen’ dat de charismatische beweging aandacht vraagt voor deze lijn.
Tegelijkertijd dreigt in charismatische kring ‘soms vergeten te worden’ dat Christus 
niet alleen voor de vergeving, maar ook voor de heiliging van het leven onmisbaar 
is.479 Aan het verlangen naar meer van de Geest kleeft wat hem betreft het gevaar dat 
‘men uit het oog verliest dat het gaat om de Geest van Christus.’ Dit kan tot gevolg 
hebben dat het geloof in de Here Jezus van zijn centrale plaats wordt gedrukt door 
een vurig ‘verwachten’ van wat de Geest allemaal wil bewerken.’

We zagen reeds dat Hendriks stelt dat de Geest de genadegaven in het kader plaatst 
van de vernieuwde schepping. Daarbij sluit de Geest aan bij wat in de schepping al 
gegeven is.480 Vanuit dit gezichtspunt staat Hendriks positief tegenover de hoofdlijn 
van het boek Herstelwerk van de Nederlands gereformeerde predikant W. Smouter, 
dat de gaven van de Geest te maken hebben met het herstel van de schepping.481 
Volgens hem geeft dat een goed tegenwicht tegen de ‘oude pinksterbeweging’ die 
de gaven in de lijn van de doperse beweging als een totaal nieuwe schepping ziet. 
Hendriks vindt wel dat Smouter ‘te hard van stapel’ loopt als deze al de Geestesga-
ven tot de herstelde schepping rekent en daarmee als gaven voor alle christenen 
ziet. Ook vindt hij dat Smouter te weinig oog heeft voor de ‘unieke functie’ van de 
wonderen van Jezus, als tekenen van de waarheid van Zijn prediking, en voor het 
‘heilshistorisch moment’ van de uitzending van de apostelen. Kritiek heeft hij ook op 
Smouters overtuiging dat Jezus de wonderen deed als mens die door de Geest werd 
vervuld. ‘Nooit mogen we bepaalde daden van Christus isoleren van zijn goddelijke 
of van zijn menselijke natuur: de eenheid van zijn Persoon staat hier op het spel!’
Hendriks ontdekte in Smouters benadering twee lijnen. Enerzijds is er veel aandacht 
voor de schriftgegevens, ‘anderzijds horen we telkens weer wat de auteur van iets 
ervaart, vindt of gelooft.’ Smouter is in Hendriks oog niet ontkomen aan het gevaar 
van ‘subjectivisme en belevingshype.’ Daarom geeft het boek geen ‘verantwoord 
bijbels-theologisch model’ om de Geestesgaven te verstaan.
In november 2008 verscheen een laatste recensie in de reeks over de charismatische 
vernieuwing.482 Daarin stelt hij dat het de ‘hoogste tijd wordt dat men ook vanuit 
Kampen en Apeldoorn de taxatie exegetisch en dogmatisch krachtig aanvat.’ 
Hendriks wijst op het congres aan de Kamper universiteit over de charismatische 
vernieuwing, maar zoekt nog altijd naar ‘gerichte publicaties die dieper boren dan 
wat tot op heden verscheen.’ Hij ziet de ‘grote uitdaging voor de gereformeerde 
theologie in de confrontatie met de charismatische opmars’ in de hermeneutiek 
liggen. De vraag hoe de Schrift moet worden gelezen met het oog op het heden is 
daarom ‘van de hoogste urgentie.’

7.5.10.2. H.J.C.C.J. Wilschut
Verschillende keren zagen we reeds hoe H.J.C.C.J. Wilschut zich mengde in de 
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discussies rond de thema’s evangelisch en charismatisch.483 In een reactie op het 
congres over de Geestesgaven aan de Christelijke Hogeschool Ede vraagt de predi-
kant zich af waarom de gereformeerde gezindte ‘zo kwetsbaar’ is voor het charis-
matische denken.484 Volgens hem ligt dat niet aan de inhoud van de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Wilschut noemt als voorbeeld de Dordtse Leerregels, die 
‘bloedwarm en existentieel betrokken’ spreken over de weg van de Geest naar en 
in een mensenhart!
De predikant wil de mogelijkheid openlaten dat zijn kerkverband met een ‘al te 
grote nadruk op het objectieve (het Woord, de belofte)’ een tijdlang op een ‘te smal 
theologisch spoor’ zat, waarvan nog steeds de rekening wordt betaald. Hij wijst in 
dit verband op de ‘correctie’ die de hoogleraar Trimp aanbracht toen deze in zijn 
boek Klank en weerklank aandacht vroeg voor de ervaring van het geloof.
Wilschut stelde zich ook van harte op achter de keuze van het tweetal Haak en Maris 
om het congres niet bij te wonen.485 Wel viel het hem op dat er weinig discussie 
kwam over hun besluit en de motivering daarvan in het ND.
Rondom de charismatische vernieuwing raakte Wilschut ook in discussie met zijn 
collega-predikant B. Luiten. Deze kritiseerde in De Reformatie de wijze waarop in Nader 
Bekeken ‘vrijwel maandelijks’ werd gewaarschuwd tegen charismatische invloeden in 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).486 Luiten wilde juist een poging doen om 
de ‘gesignaleerde tegenstellingen tot kleinere proporties terug te brengen.’ Wilschut 
zag deze zaken anders. Wat hem betreft is er ‘iets beslissends mis’ in de verhouding 
Woord en Geest als profetieën worden aanvaard als rechtstreekse openbaringen 
van God. Voor hem is dat een ‘grondfout’ in het spreken over Gods openbaring. 
Het gesprek over het charismatische denken wordt er dan ook ‘niet mee gediend 
wanneer de werkelijke verschillen geminimaliseerd worden.’ Ook Wilschut hoopte, 
net als Hendriks, op een kerkelijke positiebepaling ten opzichte van de charismati-
sche invloed binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), juist omdat naar zijn 
overtuiging rond het werk en de gaven van de Geest ‘principiële tegenstellingen’ 
binnen zijn kerkverband te zien waren.487

7.5.11. B. Luiten
Ook de predikant B. Luiten mengde zich verschillende malen, zo zagen we, in de 
discussies over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. Hij 
reageerde positief op de verschijning van The Candlestand Statement.488 Zijn collega 
Wilschut sprak hij juist aan op diens artikelen in Nader Bekeken over onder meer de 
opwekkingsliederen en de charismatische vernieuwing.489 Met Hendriks discussi-
eerde Luiten weer over diens suggestie dat de kerken een uitspraak zouden moeten 
doen over de charismatische vernieuwing.490

Reeds in 2000 liet Luiten van zich horen in verband met de activiteiten van de 
Nederlands gereformeerde predikant D.A. Westerkamp uit Houten.491 In De Refor-
matie schreef hij het ‘volkomen terecht’ te vinden dat zijn collega’s Van Benthem 
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en De Vries waarschuwden tegen de charismatische accenten van de kerk van 
Houten. Voor Luiten zijn charismata het ‘geheel aan toerusting’ van de Geest, wat 
teruggaat op het ‘ene charisma’, namelijk het leven in Jezus Christus. Alle gaven 
van de Geest ontstaan door het Woord, zo stelt Luiten. ‘Niet naast het Woord.’ Hij 
vraagt zich af hoe het kan gebeuren dat mensen ‘blijven zoeken, onverzadigd zijn.’ 
Luiten denkt dat het zaad van het Woord, dat ‘aandacht en diepgang, ruimte en 
tijd’ vraagt, te weinig voedingsbodem krijgt. Mensen willen dan elders een ‘nieuwe 
impuls’ ontvangen.

In 2006 reageerde Luiten in De Reformatie op de verontrusting die hij ‘van allerlei 
kanten’ hoorde over de ontwikkelingen in zijn kerkverband.492 Aan de ene kant 
vindt Luiten de gedachte van zijn collega Hendriks over een kerkelijke uitspraak 
‘alleszins het overwegen waard’, want door zo’n kerkelijk spreken ‘kunnen gele-
deren worden gesloten.’ Tegelijkertijd heeft hij een bedenking. In de tijd dat de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis tot stand kwam, zo legt Luiten uit, ‘waren charisma-
tische praktijken aan de orde van de dag.’ Juist dan valt het op hoe ‘terughoudend 
onze belijdenissen in deze zaken geformuleerd zijn.’ De kaders worden ‘duidelijk 
aangegeven’, maar er staan geen artikelen over gebedsgenezing of tongentaal in de 
belijdenisgeschriften. ‘Kennelijk is daar voor gekozen, en zo is het al bijna 450 jaar 
geweest in de kerken van gereformeerde belijdenis. Dit werd steeds voldoende geacht.’
Luiten vraagt zich af of dit zwijgen niet aangeeft dat ‘binnen de afgesproken grenzen’ 
verschillend kan worden gedacht over het onderwerp van de Geestesgaven, ‘terwijl 
onze eenheid in geloof daarmee niet in geding hoeft te zijn.’

Drie jaar later schreef Luiten een hoofdartikel in De Reformatie over het onderwerp 
genezing.493 Daarin is hij kritisch over de Alpha-cursus. Het grootste probleem in 
deze cursus is voor hem dat de Geest ‘stelselmatig wordt losgemaakt van onze Heer 
Jezus Christus. Volgens de Alphacursus is zijn werk niet dat Hij ons inlijft bij onze 
Verlosser, maar dat Hij de gelovigen op zijn geheel eigen wijze vervult met allerlei 
krachten en gaven.’
Het staat Luiten ook tegen dat de cursus doet ‘of er voor al die genezingen hier 
en nu een concrete belofte bestaat.’ Dat gebeurt doordat teksten uit het Oude 
Testament, ‘toen zo’n belofte wel bestond’, in de cursus ‘zonder enige nuance 
gekopieerd worden naar vandaag.’ Daarbij vindt de predikant het ‘onbegrijpelijk 
dat nota bene in deze cursus, die pretendeert de heilige Geest te profileren, de 
genezingen puur lichamelijk worden genomen.’ Naar zijn overtuiging heeft het 
‘fundamentele herstel van ons leven’ altijd betrekking op ‘onze zonden en op onze 
kwalen, in die volgorde.’
Nog weer drie jaar later, in januari 2012, werkte Luiten, inmiddels hoofdredacteur 
van De Reformatie, mee aan een themanummer over de verhouding charismatisch en 
gereformeerd. Samen met de Kamper docent J.M. Burger schreef hij een tweeluik 
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over deze thematiek.494 Het themanummer werd in grote aantallen verspreid, met 
de vraag aan de lezers om via de website van De Reformatie te reageren op de stelling: 
‘Charismatisch gereformeerd: dat heeft de toekomst.’495

Luiten constateert dat gereformeerd en charismatisch ‘twee aparte werelden’ lijken 
te zijn. Hij betreurt dat, omdat ‘we aan beide kanten het werk zien van de Geest 
van God.’ Daarom wil hij graag uit de impasse raken. Om daaraan een bijdrage te 
geven legt hij de charismatische beweging tien punten voor, ‘waaruit blijken zal wat 
mij dierbaar is in ons gereformeerd gedachtegoed.’
De eerste punten hebben betrekking op de evangelische beweging en houden ver-
band met Gods verbond. Meer toegespitst op de charismatische beweging vraagt 
Luiten of het bijbels is om te stellen dat de mens door de waterdoop deel krijgt aan 
de Zoon en door de Geestesdoop aan de Geest. Ook kan hij het niet in de Bijbel 
terugvinden dat de charismata ‘typisch het werk van de heilige Geest’ zijn. Naar 
zijn overtuiging zijn de charismata juist bedoeld ‘ter ondersteuning van het Woord 
van God’ en mogen ze daarom ‘geen eigen leven leiden.’
Luiten vindt het terecht dat de charismatische beweging de mogelijkheid openhoudt 
dat de Geest wonderen blijft werken. Tegelijkertijd heeft hij er moeite mee dat het 
‘zo vaak’ gaat over tongentaal, profetie en genezing, ‘die weinig controleerbaar zijn.’ 
Naar zijn overtuiging hebben ‘heil en heling wel alles met elkaar te maken’, maar 
begint de genezing van het hart hier en nu, terwijl de gelovigen het herstel van het 
lichaam ‘door het graf heen’ ontvangen. ‘Hier moeten we meestal geduld oefenen 
in het lijden.’ Veel van wat God in Christus schenkt is nog een belofte, aldus Luiten.
De predikant vraagt zich ook af wat in de charismatische beweging met de ‘volle 
waarheid’ wordt bedoeld. Voor hemzelf betekent dit niet het geven van ‘alsmaar 
nieuwe boodschappen.’ Op het voltooide fundament van de Schrift kan wel worden 
gebouwd, ‘maar het kan niet worden aangevuld.’
Tegen een vorm van bevrijdingspastoraat die zonden en ziekten toeschrijft aan 
demonen die moeten worden uitgedreven, maakt Luiten bezwaar. Het zoeken van 
contact met geesten en demonen om deze vervolgens uit te drijven is naar zijn over-
tuiging in de Bijbel juist ‘uitdrukkelijk verboden.’ Hij vraagt aan het slot van zijn 
artikel naar de wijze waarop gelovigen delen in Christus’ overwinning. Daarbij stelt 
hij vast dat veel christenen worden vervolgd en vermoord. Als ze in die omstandig-
heden Jezus blijven belijden, maakt hen dat tot overwinnaars door de kracht van de 
Geest. Luiten plaatst dit tegenover de indruk die hij van charismatischen ontvangt 
dat ze nu al staan in de overwinning van Jezus en die ook ‘nu al hanteren’ kunnen.

7.5.12. Evaluatie
Een deel van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) stelt zich nadrukkelijk open 
voor thema’s uit de charismatische vernieuwing. Opvallend is daarbij de snelheid 
waarmee deze thema’s opkwamen. Ze worden ook met grote overtuiging neergezet, 
zodat het automatisch discussiestof oplevert.
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De snelheid waarmee de nieuwe thema’s opkwamen, blijkt uit het thema van het 
bevrijdingspastoraat. Als in 2004 de opstellenbundel Meer dan genoeg verschijnt, is 
het hele thema nog niet in beeld. Twee jaar later, bij de verschijning van Geestrijk 
leven, wel.
Tussen de twee boeken zit nog een verschil, zo zagen we. Op Meer dan genoeg kwam 
commentaar dat het weinig ruimte bood aan het verlangen naar meer van de Geest. 
Geestrijk leven maakte dat manco goed. De bijdragen van De Boer, preses van de 
synode voorafgaande aan de verschijning van het boek, werkten eraan mee dat de 
bundel binnen het kerkverband breder werd geaccepteerd.
Voor een aantal predikanten kwam de charismatische belangstelling tamelijk onver-
wacht op. ‘Ineens was het er’, zo vatte Oldenhuis zijn verbazing samen. Van Bekkum 
was veel minder verbaasd. Dit verschil kan te maken hebben met het leeftijdsverschil 
tussen Oldenhuis en Van Bekkum. Oldenhuis (geboren in 1938) en ook de predi-
kanten Wierenga (1933) en Hendriks (1934), vertegenwoordigden de generatie 
die werd gestempeld door de Vrijmaking van 1944. Zaken als de heilshistorische 
prediking en het tijdgebonden karakter van de bijzondere Geestesgaven waren 
voor hen vanzelfsprekend. Het moet voor Hendriks een bijzondere gewaarwording 
geweest zijn dat hij de argumenten die hij in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
tegenover de charismatische beweging gebruikte nadien moest inzetten binnen zijn 
eigen kerkverband. Aanvankelijk leek Hendriks te denken dat aantrekkingskracht 
van de charismatische beweging van voorbijgaande aard zou zijn, juist vanwege de 
relatie tot de gevoelscultuur. ‘Zulke dingen waaien ook wel weer over’, sprak hij 
uit.496 Deze verwachting is vooralsnog niet bewaarheid geworden.

Het is moeilijk om te zeggen of de media de openheid voor Geestesgaven hebben 
aangewakkerd of slechts hebben gesignaleerd dat die openheid groeide. De wer-
kelijkheid zal wel een combinatie van beide factoren zijn. In elk geval heeft het ND 
de openheid voor charismatische vernieuwing actief gesignaleerd en gevolgd. Het 
ND mag wel een katalysator heten in het proces van openheid voor charismatische 
vernieuwing. Ook valt op dat het regionale kerkblad in de noordelijke provincies 
zoveel ruimte bood voor een positieve visie op de charismatische vernieuwing.
De redactie van De Reformatie volgde het onderwerp van de charismatische ver-
nieuwing wel, maar zonder nadrukkelijk positie te kiezen. Opvallend is wel dat 
in 2012 de Nederlands gereformeerde predikant Bronsveld de ruimte kreeg om 
een aanbevelend artikel te schrijven over het ministrygebed.497 Het ministrygebed 
bleek positief te werken, waardoor het op een welwillende ontvangst onder gere-
formeerd vrijgemaakten kon rekenen. Met het artikel van Bronsveld kreeg zo een 
pragmatische benadering van een charismatisch thema een plaats in De Reformatie. 
Het lijkt er inderdaad op, zoals Smelik over de liedcultuur stelde, dat theologische 
en kerkhistorische argumenten niet meer de doorslag gaven in discussies rond de 
charismatische vernieuwing. Een typerend voorbeeld voor deze denkwijze is de 
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overtuiging van Th. Boer die haar waarneming dat tongentaal onder christenen 
voorkomt als een correctie ziet op theologische argumenten tegen tongentaal. 
Waarschijnlijk formuleert ze hier wat vele andere kerkleden voelen.
De betekenis van dit persoonlijke element lijkt bij verschillende opiniemakers groot 
te zijn. We zagen eerder dat de predikant De Graaff zijn houding ten opzichte van 
de opwekkingsliederen bijstelde, toen bleek dat zijn zoon ze mooi vond.498 Een 
conferentie over charismatische vernieuwing, inclusief de ervaring van zijn kinde-
ren, zorgde ervoor dat de kerkelijke discussie hierover Troost niet zoveel meer kon 
schelen. Hutten wist zich bemoedigd en gestimuleerd door een profetie.
Ook bij het echtpaar Ophoff lijkt het op deze wijze gewerkt te hebben. Toen de 
predikantsvrouw zich door het bevrijdingspastoraat bevrijd wist van demonische 
belasting, ging het snel. Het echtpaar verdiepte zich in de lectuur, met name uit 
charismatische hoek, volgde een training en wachtte niet tot deze vorm van pas-
toraat een kerkelijke inbedding zou krijgen. Het gevoel dat God hen riep om in 
deze nood te voorzien, was voor hen belangrijker dan een kerkelijke toestemming.
Het is ook opvallend dat jonge gereformeerd vrijgemaakten hun mening met zoveel 
vrijmoedigheid ventileerden. Zo kwam Hutten er openlijk voor uit dat hij weinig over 
de Heilige Geest wist toen zijn uitgever hem vroeg een boek te schrijven. Hij ging 
twee jaar studeren en kwam toen met een gedreven boek, waarin zijn persoonlijke 
ervaring duidelijk doorklinkt.
Het ligt voor de hand dat iemand als Hendriks zich daarover verbaasde en met 
name dat Hutten zich geen rekenschap gaf van wat het voorgeslacht over de Gees-
tesgaven naar voren had gebracht. De opvatting van Trimp over de Geestesgaven 
als startversterkers was binnen Hendriks generatie gemeengoed – Trimp was een 
oudere leeftijdgenoot van Hendriks –, maar kwam nu onder vuur te liggen.

In de jaren tachtig kwam er een generatie studenten in Kampen waarvan in elk 
geval een aantal anders en kritischer kwam te staan ten opzichte van de erfenis van 
de Vrijmaking. Volgens Van der Lugt troffen theologiestudenten van zijn genera-
tie in Kampen een ‘wetenschappelijke, rationele theologie aan, die enig geheim 
miste.’499 Er heerste een ‘verbaal en analytisch klimaat, waarin de Bijbel als boek 
centraal stond, maar waar het contact met de levende God zelf niet of nauwelijks 
doorheen straalde. Er was sterke nadruk op de norm en de beleving uitte zich in 
actie en organisatie. Het versterkte de indruk dat aandacht voor gevoel en intuïtie, 
voor emotie, de innerlijke kant van het leven onbeduidend was of zelfs verdacht.’
Van Bekkum wijst erop dat theologen als Trimp en Hendriks al een ‘tekort in 
de kijk op de Heilige Geest’ signaleerden.500 Hij vindt het daarom ‘logisch’ als 
groepen gereformeerd vrijgemaakten in de omslag naar de belevingscultuur ‘snel 
evangelicaliseren.’ Van Bekkum vindt het wel opmerkelijk dat het kader dat Trimp 
en Hendriks aanreikten om geloofsbeleving een grotere plaats te geven ‘eigenlijk 
nauwelijks een rol’ speelt in het eigentijdse zoeken naar geloofservaring. Het debat 
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werd meer aangejaagd door ‘Engelstalige lectuur van puriteinse en methodistische 
komaf.’ Mogelijk heeft het ermee te maken dat de Engelstalige lectuur minder 
herinneringen aan het eigen verleden opriep dan geschriften van Hendriks of 
Trimp, die, al is het met de nodige correcties, toch met overtuiging staan in de 
gereformeerd vrijgemaakte traditie.
Dit alles had als gevolg dat de jongere generatie zich weinig meer beriep op de 
voorgangers en hun werk zelfs onder kritiek stelde, terwijl de oudere generatie 
zich gedrongen voelde om de jongere tot de orde te roepen. Er onstond een 
generatiekloof, waardoor men elkaar kennelijk moeilijk verstond. Dat blijkt uit de 
interpretatie die Hutten geeft aan de uitdrukking ‘startversterkers’ van Trimp, om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat deze term misleidend is. Daarbij is het de 
vraag of hij recht doet aan het beeld van Trimp. Deze sprak over startversterkers, 
Hutten stapt in zijn interpretatie over op het beeld van een startmotor.
Duidelijk is in elk geval dat de jongere generatie zich losser voelde van de overtui-
gingen van het voorgeslacht, waardoor er meer vrijheid kwam om nieuwe wegen te 
verkennen. We zien dit het sterkst bij predikanten die vanaf 1960 zijn geboren en 
die zich openstelden voor de Geestesgaven, zoals Ophoff (1960), Telgenhof (1963), 
Douma (1968) en Hutten (1971). Ook Van Bekkum (1970) behoort tot deze generatie.

Lijken theologische argumenten niet altijd voorop te gaan in de bezinning op de 
charismatische vernieuwing, dergelijke argumenten bleven ook niet achter. We zien 
dit in bijvoorbeeld The Candlestand Statement en de congressen aan de Theologische 
Universiteit.
Daarbij valt het op dat het rond The Candlestand Statement nogal stil bleef. Het stuk 
zelf heeft een hoge inzet. Het ziet zichzelf als gezond bijbels onderwijs, aangeboden 
aan alle gereformeerde gelovigen. Het is ook tot stand gekomen in internationaal 
verband en in diverse talen vertaald en verspreid. Twee jaar is erop gestudeerd, op 
een fundamentele wijze komt een aantal thema’s aan de orde. In dat opzicht is het 
een uniek document. Mede-auteur Riemer noemt het zelfs een ‘belijdenisformulier, 
compleet met ‘verwerpingen’501, wat doet denken aan de Dordtse Leerregels. Toch 
kreeg de verklaring onvoldoende draagvlak binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt). Voor velen was het te geprofileerd en te kritisch richting de charis-
matische vernieuwing. De Verre Naasten leek dit vooraf al in te calculeren, door te 
spreken over een ‘gedegen en voor velen prikkelend document.’502

Verschillende pogingen om het document een meer officiële status te geven strand-
den. Een daarvan werd ondernomen door Boiten, tijdens diens openingstoespraak 
van de generale synode van Amersfoort-Centrum van 2005. Met een zeker gezag kon 
Boiten wel spreken. In 1999 koos de synode van Leusden hem tot preses. Eerder, 
in 1987, was hij scriba van de synode.503 Zijn suggestie had overigens geen baat. De 
synode sprak beleefd uit dat het stuk dankbaar was aanvaard, maar ging er niet 
inhoudelijk op in. Er leek meer verlegenheid met het document te zijn dan dat 
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er blijdschap over was. Dat bleek tijdens de synode van Harderwijk van 2011-2012.
Volgens Riemer was er binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), mede 
door de Alpha-Cursus en New Wine, geen eenduidigheid meer rond het thema 
van de Geestesgaven. ‘De discussie ging natuurlijk wel verder, maar het is eigen 
aan charismatische invloeden dat die zich door welke theologische benadering ook 
maar niet laten vangen. Men baseert zich immers voornamelijk op ervaring, en die 
spreekt een krachtiger taal dan wat ook maar.’504

Aan de Theologische Universiteit werd de inhoudelijke bezinning krachtig ter hand 
genomen. Dat blijkt uit de congressen van 2005 en 2008. Tijdens het congres van 
2005 was er volop ruimte voor een open houding ten opzichte van de charismatische 
vernieuwing. Door de ziekte van Van der Lugt kreeg de kritische houding ten opzich-
te van de charismatische vernieuwing nauwelijks een gezicht tijdens het congres. Het 
leidde ertoe dat behoudende gereformeerd vrijgemaakten zich minder herkenden 
in de ‘eigen’ universiteit, die vanouds nauw aan het kerkverband verbonden is. Aan 
deze universiteit kregen verschillende personen een wetenschappelijke positie die 
de charismatische vernieuwing op een welwillend-kritische manier tegemoet traden. 
We denken aan Van Bekkum, De Boer, De Bruijne, Burger, en Van de Kamp.505 
Allen staan overtuigd binnen de gereformeerde traditie. Tegelijkertijd zoeken ze 
ruimte om het charismatische denken te integreren in die gereformeerde traditie.
De Bruijne ontwikkelde daarbij gaandeweg een meer dynamische binding aan de 
gereformeerde belijdenis. In een artikel in het ND van 9 april 2016 stelde hij dat 
er twee soorten gereformeerden zijn.506 Eén soort ziet gereformeerd-zijn als een 
‘vastgelegde identiteit’, gezaghebbend verwoord in belijdenisgeschriften uit de 
zestiende en zeventiende eeuw. ‘Wat afwijkt, tolereer je niet.’ Daarin herkent hij 
de ‘gereformeerd vrijgemaakte kerken van vroeger.’
De Bruijne voelt zich meer thuis bij de tweede categorie, die zich tooiden met ‘vage 
typeringen als ‘evangelisch-gereformeerd’ of ‘openorthodox.’’ Deze groep ziet gerefor-
meerd als een ‘verhaal dat nog niet afgelopen is.’ Dat verhaal begon weliswaar met de 
belijdenisgeschriften van de Reformatie, maar die ‘weerspiegelen onherroepelijk de 
beperkingen van hun tijd.’ Zo ontstaat er meer ruimte voor ‘kritiek en alternatieve visies.’
De hoogleraar ziet in de eigen tijd een ‘bijzondere toenadering tussen verschil-
lende gereformeerde – en zelfs wat minder gereformeerde – kerkgemeenschap-
pen.’ Voor hem is dat een signaal van een ‘verschuiving naar een andere manier 
van gereformeerd-zijn.’ Zelf vindt De Bruijne dit proces niet erg. Wel vindt hij dat 
de kerken zich meer bewust moeten worden van deze verschuiving ‘en niet naïef 
alleen maar laten gebeuren.’507

Overzien we de opinievorming over de charismatische vernieuwing, dan valt op dat 
een groot aantal theologische thema´s aan de orde komt. Dat betekent dat de theolo-
gische agenda waarover De Boer sprak tamelijk vol staat als de gereformeerde en de 
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charismatische theologie met elkaar in verband worden gebracht. Riemer noemde 
in dit verband openbaringsleer, schriftvisie, exegese, verbondsleer, heilshistorie, 
christologie, pneumatologie, ambtsleer, kerkleer, christelijk leven, gebedspraktijk. 
In het slothoofdstuk komen we hierop terug.

Opvallend is ten slotte dat het in de gereformeerd vrijgemaakte pers na 2008 
vrijwel helemaal stil werd rondom de charismatische vernieuwing. Het debat was 
gedurende vijf jaar op een intensieve wijze gevoerd. Voor- en tegenstanders hadden 
hun argumenten ingebracht. Het lijkt erop dat de onderwerpen uitgediscussieerd 
waren. De christelijke gereformeerde predikant J.G. Brienen was niet verbaasd over 
de grote hoeveelheid opinievorming onder de gereformeerd vrijgemaakten. Hij ziet 
een verband met de cultuur binnen dit kerkgenootschap. Zowel de vrijgemaakten 
als de Nederlands gereformeerden kennen naar zijn inschatting ‘meer een discus-
siecultuur: je zoekt een kwestie grondig uit en dan trek je de consequenties voor de 
praktijk.’ Daardoor komen verschillen ‘scherper aan het licht.’508 Emeritus hoogle-
raar J. van Bruggen voegde hieraan toe dat gereformeerd vrijgemaakten ‘extraverte 
mensen’ zijn. ‘Een veenbrand elders is bij ons algauw een uitslaande brand.’509

Ondertussen was er op het grondvlak van de kerken veel veranderd. Mede door 
evangelische en charismatische invloeden waren de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt) niet meer het homogene kerkverband dat het eens was. Juist voor oudere, 
behoudende gereformeerd vrijgemaakten als Hendriks, Wierenga en Wilschut was 
deze afbrokkelende eenheid van het kerkverband een groot verlies. Velen van de 
jongere generatie waren juist blij dat er veel meer ruimte was gekomen om nieuwe 
wegen te verkennen.

7.6. Perspectief
Constateerden we bij de Gereformeerde Bond en de Christelijke Gereformeerde 
Kerken een worsteling met en bij de Gereformeerde Gemeenten een afweer van 
de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing, bij de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken zien we juist een 
openstelling, zij het in een andere tijdsfase. De hele geschiedenis van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken kenmerkt zich door een open houding; bij de gereformeerd 
vrijgemaakten veranderde de houding van afweer naar openstelling.
We benoemen in deze paragraaf de rode draad in de gereformeerd vrijgemaakte 
opinievorming (7.6.1.) en zoeken naar een verband met het karakter van het kerk-
verband (7.6.2.). De consequenties van een open houding komen vervolgens aan 
de orde (7.6.3.), alsmede een verwachting voor de toekomst (7.6.4.). We sluiten af 
met suggesties voor een positiekeuze (7.6.5.).

7.6.1. Rode draad
In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw verliep de evaluatie van 
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de evangelische beweging langs de herkenbare lijnen van verbond en kerk. In de 
evangelische beweging, met een appel op de keuze van de mens, misten opinie-
makers de waarde van Gods verbond. Ook de vraag naar de ware kerk, verenigd 
rond Gods Woord en de belijdenisgeschriften, ontbrak volgens hen. Dit vormde 
een belemmering om geestelijke eenheid met evangelischen te zoeken. Immers, 
als die eenheid er was, dan zouden evangelischen zich wel bij de ware kerk, lees de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), aansluiten.
De eenheid van het kerkverband brokkelde vanaf de jaren negentig in vrij hoog 
tempo af. Het kerkverband leek een inhaalslag te maken, vooral rond thema’s 
uit het geestelijke leven en de ervaring van het geloof. De stellige manier waarop 
lange tijd de inhoud van het geloof werd verwoord (nadruk op Gods beloften, de 
heilshistorische prediking) riep een gemis aan persoonlijke bevinding op. Dit per-
soonlijke element werd wel ingebracht vanuit de evangelische beweging. Er groeide 
openheid voor een evangelische manier van geloven. Waren de jaren negentig een 
periode van confrontatie tussen de oudere opiniemakers en de jongere generatie, 
in de periode daarna zette de vernieuwing zich onstuitbaar door.
De genoemde onvrede over de rationele inslag van prediking en geloof en het 
gemis aan doorleefd geloof bevorderde ook openheid richting de charismatische 
vernieuwing. Een nieuwe generatie kreeg steeds meer moeite met de ontwikke-
lingen in het eigen kerkverband, waar volgens hen lange tijd weinig ruimte was 
voor geestelijke vernieuwing. In de eenentwintigste eeuw valt op dat verschillende 
theologen er veel werk van maken om de nieuwe inzichten van de charismatische 
vernieuwing te doordenken en te integreren in de theologie.

7.6.2. Duiding
De sterk veranderde houding ten opzichte van de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing is een goede graadmeter voor de ontwikkelingen bin-
nen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zowel de aanvankelijk afwijzende 
houding als de openstelling laten zich verklaren door het karakter van het kerk-
verband en de omslag die zich voltrok, die inderdaad een ‘doorgaande revolutie’ 
mag heten, naar de titel van de studie van G. Dekker over de ontwikkelingen bij de 
gereformeerd vrijgemaakten.510

De defensieve houding uit de jaren zeventig en tachtig hangt samen met het isole-
ment waarvoor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kozen, een isolement dat 
na de kerkscheuring van het einde van de jaren zestig alleen maar toenam. Na het 
vertrek van de latere Nederlands gereformeerden was het haast vanzelfsprekend 
dat iedereen vasthield aan de theologische opvattingen die in de tijd rond de 
Vrijmaking en daarna uitgekristalliseerd waren. Het gaf aan het kerkverband een 
heldere identiteit, die krachtig werd voorgestaan door synoden, de Theologische 
Universiteit Kampen en gezaghebbende opiniemakers.
Dit zelfgekozen isolement bleek echter niet houdbaar te zijn. Het streven naar 
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emancipatie leidde tot een integratie in de samenleving en als gevolg daarvan een 
beïnvloeding door deze samenleving.511 Daardoor werd het isolement openge-
broken. Dat dit zich in gereformeerd vrijgemaakte kring in tamelijk hoog tempo 
voltrok, is te verklaren vanuit de Kuyperiaanse traditie waarin het kerkverband 
staat.512 Theoloog en staatsman A. Kuyper had als ideaal dat de kerk van betekenis 
is voor alle verbanden in de samenleving. Een veranderende samenleving vraagt 
een veranderende aanpak. Deze Kuyperiaanse gedachte kreeg volop de ruimte toen 
het isolement werd doorgebroken.

De veranderde houding ten opzichte van de evangelische beweging weerspiegelt 
het onbehagen over de eigen geestelijke bagage die het kerkverband vanuit de 
Vrijmaking en de tijd daarna met zich meedroeg. Het heeft er veel van weg dat een 
fors deel van een nieuwe generatie predikanten hierop afknapte, zodat de koers-
wijziging binnen het kerkverband hard ging. Deze koerswijziging kon zich daarom 
ook voltrekken omdat in het kerkverband een cultuur bestaat met ruimte voor een 
kritische reflectie op de eigen theologie. Deze reflectie kreeg een belangrijke impuls 
door de wijze waarop aan de universiteit van Kampen theologie werd bedreven. 
Vanouds had de wetenschappelijke theologiebeoefening een grote plaats binnen 
het kerkverband. De Kamper universiteit is als een brandpunt van het gereformeerd 
vrijgemaakte kerkelijke leven. Via de predikanten die er worden opgeleid en ook 
lange tijd via De Reformatie draagt de universiteit belangrijk bij aan de inhoudelijke 
vorming van het kerkverband.
Met name op het gebied van het verstaan van de Bijbel en het toepassen ervan op 
de eigen tijd (de hermeneutiek) voltrok zich aan de universiteit een koerswijziging, 
die door middel van diverse publicaties werd verantwoord.513 Deze bezinning begon 
in de jaren negentig. In deze studie zagen we dat dit ook het tijdvak is waarin zich 
een botsing tussen de generaties voltrok rondom de evangelische beweging. Met 
name in de eenentwintigste eeuw werd helder dat aan de Theologische Universiteit 
voor een nieuwe hermeneutische benadering werd gekozen, waarin het accent 
verschuift van de oorspronkelijke betekenis van de bijbeltekst naar de relatie tussen 
tekst en lezer. Dit doet denken aan het relationele waarheidsbegrip dat de synode 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1980 met het rapport God met ons 
aanvaardde.514 Volgens G. Dekker kan men moeilijk het ‘revolutionaire karakter’ 
van dit rapport overschatten.515

Door deze nieuwe benadering groeide in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
de ruimte om een andere koers in te slaan. De bezinning begeleidde en stimu-
leerde dus de zogeheten paradigmaverandering die zich voltrok. Dit vertaalde zich 
bijvoorbeeld in veranderde inzichten ten opzichte van vrouwelijke ambtsdragers.
Ook de openheid ten opzichte van een evangelisch verstaan van de Bijbel kunnen 
we zien als een vrucht van deze omwenteling. Persoonlijke ervaringen en gevoelens 
namen vanouds een belangrijke plaats in binnen de evangelische beweging. Via 
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de nieuwe hermeneutiek krijgen deze nu een legitieme plaats binnen de theolo-
giebeoefening.516

De scherpte van het debat bij opiniemakers als J. Kamphuis en W.G. de Vries heeft 
te maken met de waarheidsvraag die in de vrijgemaakte traditie hoog stond. Deze 
waarheidsvraag was ook de oorzaak dat op een gegeven moment voor verschillende 
opiniemakers de maat vol was. Sinds november 2013 verlieten de predikanten A. 
Bas, J. Douma, H.W. van Egmond, H.G. Gunnink, A. de Jager, D. de Jong, J.R. Visser 
en H.J.C.C.J. Wilschut het kerkverband, nadat ze eerst intern hun kritiek op onder 
meer de evangelische beweging aan de orde hadden gesteld.

Dat het afwerpen van het isolement samenging met een open houding ten opzichte 
van de evangelische beweging kan mede worden verklaard uit de gereformeerd vrij-
gemaakte geloofsbeleving. De evangelische beweging, met het accent op de keuzes 
die de mens maakt, vond aanknopingspunten bij de antropologie zoals deze zich 
in de vrijgemaakte traditie ontwikkelde. Daarin krijgt de mens, die Gods beloften 
beantwoordt en dat in het leven zichtbaar maakt, een actievere plaats dan in kerken 
met een bevindelijk karakter, waar het accent ligt op het wonder van God dat Hij 
in onmachtige mensen werkt. Ook de geloofszekerheid in evangelische kringen 
vond herkenning bij gereformeerd vrijgemaakten, waar vanouds het accent lag 
op het aanvaarden van de verbondsbelofte en de zekerheid van het geloof. Het 
verschil zit met name in de wijze waarop deze zekerheid wordt verkregen. In de 
evangelische beweging gebeurt dit via de beslissing van de wil. Wie op grond van 
een persoonlijke beslissing voor Jezus kiest, is daarmee een kind van God en is 
zeker van de zaligheid. In vrijgemaakte kring lag het accent op het voor waar aan-
nemen van Gods beloften en het leven overeenkomstig de eis van het verbond. Het 
geloofsleven kreeg daardoor wel een verstandelijke en tegelijkertijd wat activistische 
inslag. Zelfbeproeving is in deze sfeer een uiting van geloof dat zekerheid kent en 
dat zichzelf toetst of men als een kind van God leeft.517 Deze zelfbeproeving verschilt 
in karakter van het zelfonderzoek in bevindelijke kring, wat zich richt op de vraag 
of het geloof zelf echt is.
Toen gereformeerd vrijgemaakten in toenemende mate moeite kregen met een 
verstandelijke geloofsbeleving was de stap naar de evangelische geloofsbeleving 
met eenzelfde zekerheid niet groot. De afwijzing van het zelfonderzoek omtrent 
de echtheid van het geloof en de maatschappelijke emancipatie had volgens K. van 
Bekkum als gevolg dat onder gereformeerd vrijgemaakten ook de taal was verdwe-
nen om over geloofservaring te spreken.518 Met de opkomst van de belevingscultuur 
kwam een beweging op gang die dit moest compenseren. Onder invloed van onder 
meer evangelische auteurs kreeg de prediking volgens hem ‘een meer evangelicale 
en bijna therapeutische kleur.’
Vergeleken met de kerken met een bevindelijke inslag hebben de gereformeerd 
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vrijgemaakten een positievere visie op de mens. De gelovige mens heeft ook een 
actievere rol om de wereld voor Christus te winnen. Dit heeft ook te maken met 
de positievere visie op de wereld, die minder als een bedreiging en meer als een 
werkveld wordt gezien. Dit geeft gemakkelijk een wederzijdse herkenning tussen 
vrijgemaakten en evangelischen. Het verklaart ook dat beiden openstaan voor 
eigentijdse culturele ontwikkelingen.

De tamelijk korte, maar wel intense discussie omtrent de charismatische vernieuwing 
hangt samen met de cultuur in het kerkverband om zaken grondig uit te zoeken. 
Met name aan de Theologische Universiteit Kampen werd in dit opzicht veel werk 
verzet. De grondige discussie is ook te verklaren vanuit de zeer sterke positie die 
de heilshistorische prediking in het kerkverband vanouds had. Het accent lag op 
de eenmalige heilsgeschiedenis van Christus in Zijn vernedering en verhoging. 
Het eenmalige karakter van Pinksteren en de apostolische tijd moest nu opnieuw 
worden overdacht met het oog op de charismatische vernieuwing.

7.6.3. Consequenties
De snelle en ingrijpende ontwikkeling die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
doormaakten, had grote gevolgen. Een traditioneel en gesloten gereformeerd 
kerkverband ontwikkelde zich richting een open gemeenschap waarin kerkelijke 
grenzen minder belangrijk worden. Dit wordt ook duidelijk door het versnelde 
tempo waarin eenheid wordt gezocht met de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
Dit is temeer een opvallend proces, omdat dit kerkverband juist ontstond doordat 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren zestig de muren van het eigen 
kerkelijke leven optrokken. Aan de andere kant is de voorgenomen fusie met de 
Nederlands Gereformeerde Kerken een logisch gevolg van de koerswijziging van de 
kerken. ‘Zij hebben alsnog gekozen voor de opener en flexibeler stijl van gerefor-
meerd zijn en omgang met de belijdenis en kerkelijke afspraken die de NGK altijd 
al typeerde’, aldus de Kamper hoogleraar A.L.Th. de Bruijne.519

Met name de overeenstemming over de hermeneutiek, waar beide kerken tussen 
2008 en 2014 aan werkten, gaf een belangrijke impuls om samen verder te gaan.520 
Toen de overeenstemming werd bereikt, was er nog wel het verschil dat de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt) geen ruimte boden voor vrouwelijke ambtsdragers, 
maar dit ‘verschil in praktische uitkomsten’, zoals het heette521, werd spoedig onge-
daan gemaakt door het openstellen van alle ambten voor vrouwen.
Het landelijke blad De Reformatie fuseerde met het kerkblad van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. Dit levert als vanzelf een evangelische impuls op aan het 
kerkelijke orgaan, omdat deze zusterkerken al vele jaren openstaan voor evange-
lische invloeden.

Een andere consequentie voor deze open manier van kerkzijn is dat de plaatselijke 
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kerken meer vrijheid kregen een eigen koers te varen. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
toen gemeenten afweken van synodale richtlijnen voor de gemeentezang en opwek-
kingsliederen tijdens de eredienst gingen zingen. Het besluit van de synode om 
de gemeentezang vrij te geven past bij de koerswijziging van het kerkverband en 
het afnemende gezag van de generale synode. De synode erkende zelf ook dat de 
kerk zich in een fundamenteel veranderingsproces bevond, ofwel een paradigma-
verandering.

De hermeneutische ontwikkelingen in het kerkverband bevorderen ook een blij-
vende, open houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing. J.M. Burger 
noemde gereformeerd en charismatisch al ‘twee perspectieven op het christelijk 
geloof’, die soms een ‘verschillende kijk op onderdelen van dat geloof’ hebben. 
Binnen de nieuwe hermeneutiek, die meer aandacht vraagt voor de wijze waarop 
de lezer de teksten interpreteert, is dit geen probleem, maar juist een verrijking. 
Kennelijk kunnen bijbelteksten ook op een charismatische wijze worden uitgelegd, 
wat een toevoeging betekent aan de traditionele uitleg. Op deze wijze is het geen 
probleem om het charismatische te integreren in het gereformeerde. De twee 
spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan. Voor de postmoderne mens 
is dat een welkome oplossing, want ieder krijgt nu volop de gelegenheid om een 
eigen keuze te maken.

De open houding binnen forse delen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
ten opzichte van de evangelische beweging en charismatische vernieuwing heb-
ben als gevolg dat het karakter van het kerkverband aan forse erosie onderhevig 
is. Dit geldt zeker ook de kanalen waardoor het eigen vrijgemaakte karakter werd 
bewaakt, zoals de Theologische Universiteit, de generale synode en het landelijke 
kerkblad. Aan de universiteit te Kampen trad een nieuwe generatie hoogleraren aan 
die welwillend staat ten opzichte van de charismatische vernieuwing en het begrip 
‘gereformeerd’ ruimer is gaan zien dan de generaties daarvoor. Kort samengevat 
kunnen we vaststellen dat de nieuwe koers van de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt) een relativering van traditionele standpunten tot gevolg heeft. Het exclusief 
gereformeerde karakter van het kerkverband verandert drastisch.

7.6.4. Verwachting
Het openbreken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zal allerlei gevolgen 
hebben. Het kerkelijke grensverkeer, ook richting de evangelische beweging, zal 
waarschijnlijk nog verder toenemen. Ook de confessionele grenzen zullen minder 
duidelijk worden. Het kerkverband zal opschuiven in de richting van een dynami-
sche binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. A.L.Th. de Bruijne begon 
in april 2016 al een discussie hierover, die niet zal verstommen. Dat is ook haast 
onmogelijk, omdat het kerkverband in de praktijk al op onderdelen kiest voor zo’n 
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dynamische omgang met de belijdenis. Deze praktijk vertaalt zich als vanzelf door 
in meer officiële uitspraken.

Ook in de praktijk van het kerkelijk leven zullen de veranderingen doorgaan. Als 
een synode officieel het licht op groen zet voor opwekkingsliederen, is de verwach-
ting reëel dat deze nog meer worden gezongen, ten koste van de psalmen. Dit is 
een signaal van de geestelijke ontwikkeling van het kerkverband, dat opschuift 
naar een open en moderne evangelisch-reformatorische kerkgemeenschap. De 
Nederlands Gereformeerde Kerken zijn dit al langer. Daarom zal de voorgenomen 
fusie dit karakter versterken. Kerkdiensten zullen waarschijnlijk informeler worden, 
met mogelijk meer ruimte voor inbreng van gemeenteleden. Leerdiensten over de 
Heidelbergse Catechismus zullen meer naar de achtergrond verdwijnen. Dit past 
toch al bij de tendens dat de tweede dienst op zondag steeds minder wordt bezocht 
en door sommige kerkenraden al is geschrapt. Dit sluit aan bij de gewoonte in 
evangelische gemeenten dat er alleen op zondagmorgen een dienst wordt belegd.
Traditionele vrijgemaakten zullen zich daardoor steeds minder herkennen in hun 
eigen kerkverband. Toch leert de geschiedenis van andere kerken dat slechts een 
minderheid om die reden daadwerkelijk de kerk verlaat.

De dynamischer omgang met de Bijbel en de belijdenisgeschriften zal ook gevolgen 
hebben voor theologische en ethische standpunten. Het debat, dat al volop gaande 
is, over het al dan niet aanvaarden van homoseksuele relaties zal in de komende 
tijd niet minder intensief worden gevoerd. Het is zeker niet ondenkbaar dat de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op termijn deze relaties zullen accepteren 
en ook de ambten zullen openzetten voor praktiserende homo’s. Het samengaan 
met de Nederlands Gereformeerde Kerken zal dit proces bevorderen.
Op termijn zal er ook behoefte zijn om de binding aan de belijdenisgeschriften te 
herformuleren. Een eerste stap in die richting kunnen de besluiten geweest zijn 
die de synode van Meppel in 2017 nam. De vergadering stemde ermee in dat een 
ambtsdrager van wie de confessionele trouw in geding is, niet meer per se hoeft te 
worden geschorst.522

De gereformeerde bronnen zullen inspiratiebronnen blijven voor geloof en leven, 
maar op een andere wijze. Ze zijn minder gezaghebbend en staan open voor andere 
meningen. ‘De doorgaande revolutie’ is nog niet tot een einde gekomen.

7.6.5. Positiekeuze
Pragmatisch gezien lijkt het de enige optie te zijn om het veranderingsproces zo 
goed mogelijk te begeleiden. Echter, binnen het kerkverband klinkt er ook een 
duidelijk roep om bezinning. Juist de snelheid waarmee veranderingen hun beslag 
krijgen, bijvoorbeeld rond vrouwelijke ambtsdragers, roept weerstand op.523 Ook 
de evangelicalisering en charismatisering roept verzet op. Dit is niet alleen een 
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gevoelsmatige weerstand dat oude verworvenheden worden afgenomen, maar ook 
een fundamentele vrees dat oude gereformeerde overtuigingen worden prijsgege-
ven. Het lijkt erop dat er soms onvoldoende geduld is om deze geluiden echt op 
hun waarde te schatten. Binnen de nieuw uitgezette koers klinkt wel de oproep om 
elkaar vast te houden, maar dan is de nieuwe koers al wel veiliggesteld. Dat geeft 
bezwaarden niet de overtuiging dat er een gelijkwaardig gesprek is. Terwijl dit juist zo 
nodig is om het wederzijdse vertrouwen binnen een kerkgemeenschap te bewaren.

Het lijkt er veel op dat theologen, met name die van de Theologische Universiteit, 
een voortrekkersrol vervullen in de veranderingen van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt). Fulltime theologen hebben, veel meer dan een gemeentelid, een 
ambtsdrager of zelfs een predikant, alle gelegenheid om thema’s op een hoog 
niveau te doordenken en zo te formuleren dat er weinig tegenin te brengen is. 
Dat is kwetsbaar. Een kerkgemeenschap wordt immers gevormd door het geheel 
van de leden en niet door theologen. Een terughoudende opstelling van theolo-
gen is daarom dringend gewenst. De innerlijke overtuiging van het eenvoudigste 
gemeentelid, hoe gebrekkig verwoord ook, heeft soms meer geestelijke diepgang 
dan vernuftige redeneringen. Het is vanzelf niet vruchtbaar om theologen met een 
vooringenomen blik te bezien. Aan de andere kant hebben zij de plicht om er alles 
aan te doen om samen op te trekken met het gewone kerkvolk.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) doen er ook goed aan om zorgvuldig te 
bezien welke overtuigingen uit de eigen traditie naar de achtergrond verschuiven 
bij de nieuwe koers die is ingezet. In allerlei verbanden verdringt het nieuwe vaak 
het oude. Het risico is reëel dat de belijdenisgeschriften uit de traditie van de Refor-
matie nog wel als waardevolle documenten van het voorgeslacht worden gezien, 
maar niet meer als gezaghebbende uitspraken voor het heden.
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- 8 -

Nederlands Gereformeerde Kerken

8.1. Inleiding
In een groot deel van de Nederlands Gereformeerde Kerken is er ‘grote openheid 
voor het ‘evangelische’ gedachtegoed en de daarop geënte praktijk.’ De Neder-
lands gereformeerde predikant J.C. Schaeffer schreef deze woorden in 1997.1 
Als voorbeelden noemde hij aanbidding en lofprijzing van God, gebedskringen, 
opwekkingsliederen, aandacht voor de gaven van de Geest, belangstelling voor het 
gemeenteopbouwconcept van Willow Creek en de Alpha-cursus. In zijn artikel in 
Opbouw haalde Schaeffer een uitspraak van een collega-predikant aan die zijn kerk 
de ‘meest evangelische onder de gereformeerden en de meest gereformeerde onder 
de evangelischen’ noemde. Schaeffer was er niet zeker van welke predikant dit zei; 
hij meende dat het J.M. Mudde was. Deze zette drie jaar later de door Schaeffer 
gememoreerde uitspraak op papier. Hij voegde er een conclusie aan toe: ‘Voor 
zover het klopt zouden onze kerken, hoe klein ook, wel eens brugfunctie tussen 
gereformeerde en evangelische christenen kunnen vervullen. En dat met name in 
theologisch opzicht.’2

De gesignaleerde openheid voor de evangelische beweging laat zich voor een deel 
verklaren vanuit de ontstaansgeschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Ker-
ken. Deze ontstonden toen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) forse 
kritiek werd geleverd op de gesloten houding van het eigen kerkverband.3 Een aantal 
ambtsdragers vond dat er ruimte was om met de Gereformeerde Kerken (synodaal) 
te spreken over de kerkscheuring van 1944, waardoor de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) waren ontstaan. Deze open houding werd in 1966 verwoord in een 
Open Brief, die grote spanningen gaf. In 1967 nam de gereformeerd vrijgemaakte 
synode tuchtmaatregelen tegen de predikant B.J.F. Schoep (1928-2007), de opsteller 
van de Open Brief. Dit leidde tot de uittreding van bijna een kwart van het aantal 
leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Deze geschiedenis maakt duidelijk dat het als het ware in de genen van het nieuwe 
kerkverband zat om open te staan voor andere kerken. In de Open Brief is te lezen: 
‘We worden met ons vaak klein vaderlands gedoe als Gereformeerde Kerken in 
Nederland weggeroepen naar het niveau van de wereldkerk.’4

De kritiek op de leerstellige en organisatorische geslotenheid van de gereformeerde 
wereld maakt een open houding ten opzichte van de evangelische beweging verklaar-
baar. Er was daarnaast ook inhoudelijke herkenning. In de evangelische beweging 
wordt het gezag van de Bijbel ook voluit onderstreept. Dit gaat samen met een 



huiver voor binding aan vastgestelde belijdenisgeschriften en kerkelijke uitspraken.
De Nederlands Gereformeerde Kerken willen ‘met overtuiging’ in de gerefor-
meerde traditie staan, zo meldt het kerkverband op de website.5 Het kerkverband 
heeft zich daarom ‘vrijwillig gebonden’ aan de Drie Formulieren van Enigheid. 
Tegelijkertijd willen de kerken, in gebondenheid aan de Bijbel, openstaan voor ‘die 
veranderingen die nodig zijn om mensen van deze tijd binnen en buiten de kerk 
midden in hun leefwereld met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.’ Met 
deze bewoordingen is er ruimte om open te staan voor de evangelische beweging.
De evangelische beweging kreeg ten tijde van de vorming van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken een herkenbaar gezicht door de oprichting van de EO. 
Dat gebeurde in 1967, hetzelfde jaar dat de scheuring in de Gereformeerde Ker-
ken (vrijgemaakt) zich voltrok. Volgens de Nederlandse gereformeerde predikant 
W.G. Rietkerk heeft het kerkverband vanaf het ontstaan ‘open gestaan voor de toen 
opkomende evangelische beweging.’6 Binnen zijn kerken wordt ‘geen wezenlijke 
kritiek gegeven op de Evangelische Omroep, de Evangelische Alliantie, Youth for 
Christ en dergelijke.’ Hij ziet bij veel van dergelijke organisaties juist Nederlands 
gereformeerde mensen op hoge posities.
Een signaal voor deze openheid is de besluitvorming over de nieuwe naam voor 
het kerkverband. Een van de opties was Evangelisch Gereformeerde Kerken, zo 
memoreerde Schaeffer.7 Toen de landelijke vergadering in 1979 uiteindelijk voor de 
naam Nederlands Gereformeerde Kerken koos, viel deze optie af. Maar, zo meende 
Schaeffer, ‘als wij vandaag voor die keuze zouden staan, dan zou die naam wel eens 
meer kans kunnen maken dan destijds.’

De website van het kerkverband spreekt op een positieve wijze over de evangelische 
beweging. Het kerkverband, zo was in augustus 2014 te lezen, staat in de traditie 
van de Reformatie. ‘Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken 
ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en 
klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende 
aandacht voor het werk van de heilige Geest.’8 ‘Sommige gemeenten typeren zichzelf 
uitdrukkelijk als evangelisch gereformeerd’, aldus de site.9

Twee jaar later is dit op de website nog geprofileerder verwoord. Onder het kopje 
‘evangelisch’ is dan te lezen dat de Nederlands Gereformeerde Kerken ‘op veel 
plaatsen evangelische trekken’ vertonen.10 ‘Meer dan vroeger’, zo luidt de toelich-
ting, ‘wordt nadruk gelegd op de noodzaak van een persoonlijke relatie met Jezus 
Christus, op het vernieuwende werk van de heilige Geest en op het herkennen en 
ontwikkelen van de gaven die Hij geeft tot opbouw van de gemeente. Ook voor de 
vormgeving van de diensten, de liederenkeus, kinder-, tiener-, club- en kringenwerk 
e.d. wordt steeds vaker geput uit wat de evangelische beweging te bieden heeft. Som-
mige gemeenten typeren zichzelf uitdrukkelijk als evangelisch gereformeerd.’ Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de plaatselijke kerken van Heerde-Epe en Wageningen.11 De 
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gemeente van Heerenveen stelt evangelische trekken te hebben, die van Steenwijk 
kent een evangelische geloofsbeleving.12

Met het oog op het proces van hereniging met de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt) sprak de predikant W. Smouter, voorzitter van de Landelijke Vergadering 
van de Nederlands Gereformeerde Kerken, de overtuiging uit dat een kerk nodig is 
‘waarin een stevige gereformeerde prediking en een open evangelische spiritualiteit 
met elkaar verbonden worden.’13

Deze openheid betekent haast vanzelf beïnvloeding van het kerkverband vanuit de 
evangelische beweging. Verschillende opiniemakers vragen hiervoor aandacht. De 
al genoemde predikant Mudde noemde het in 2004 een ‘bekend’ gegeven dat zijn 
kerken ‘al veel langer openstaan voor evangelische invloed.’ Hij sprak zelf over het 
‘nauwe en als zegenrijk beleefde’ contact.14

Reeds in 1994 schreef de predikant H. Algra in het Informatieboekje dat we de invloed 
van het ‘evangelische gedachtenklimaat op de reformatorische kerken niet mogen 
onderschatten.’15 Deze invloed is naar zijn overtuiging op het eigen kerkverband 
groter dan blijkt uit de statistieken van vertrekkende leden richting evangelische 
gemeenten.
Sinds 1985 publiceren de Nederlands Gereformeerde Kerken in het jaarlijkse Infor-
matieboekje deze statistieken van vertrekkende en inkomende leden en doopleden. 
Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen diverse pinksterdenominaties, baptis-
tengemeenten en andere evangelische gemeenten. Vanaf 2013 onderscheidt het 
Informatieboekje alleen nog evangelische gemeenten/pinkstergemeenten enerzijds 
en baptistengemeenten anderzijds.16

Uit de statistieken blijkt dat de aantrekkingskracht van de pinkstergemeenten 
op Nederlands gereformeerde leden en doopleden door de jaren heen redelijk 
constant is gebleven. Het betreft gemiddeld een kleine twintig (doop)leden per 
jaar, terwijl er gemiddeld vijf overkwamen. De aantrekkingskracht van baptisten en 
andere evangelische gemeenten steeg wel voortdurend. Vertrokken er in de tien 
jaren tussen 1984 en 1993 299 (doop)leden richting deze gemeenten, over de tien 
jaar die volgden, was dit aantal 529 om tussen 2004 en 2013 toe te nemen tot een 
aantal van bijna 1000.17 Op het geheel van het grensverkeer van het kerkverband is 
dit getal ook opvallend. Na de Protestantse Kerk in Nederland verliezen de Neder-
lands Gereformeerde Kerken de meeste (doop)leden aan evangelische gemeenten.
Uit de statistieken blijkt ook dat steeds meer personen vanuit evangelische gemeen-
ten naar de Nederlands Gereformeerde Kerken overkwamen. Over 1984 tot 1993 
ging het over 108 personen, tien jaar later waren dit er 205, nog weer tien jaar later 
ruim 500.18 Met name in de eenentwintigste eeuw wordt deze trend steeds sterker. 
Inmiddels komen er jaarlijks zo’n 75 personen over vanuit pinkster- en evangelische 
gemeenten. Dat is zo’n tien procent van het totaal aantal personen die zich bij de 
Nederlands Gereformeerde Kerk aansluiten.
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Over de jaren 1984 tot en met 2015 vertrokken in totaal 2581 (doop)leden naar 
pinksterkerken, baptistengemeenten en evangelische gemeenten, terwijl er 1164 
overkwamen. Dat betekent een totaal verliessaldo van 1417 (doop)leden. Dit verlies-
saldo neemt af, doordat er steeds meer personen vanuit evangelische gemeenten 
overkomen naar de Nederlands Gereformeerde Kerken. Langzaamaan groeit het 
grensverkeer met de evangelische beweging richting een evenwicht tussen inko-
mende en vertrekkende leden. Bij andere kerken van gereformeerde signatuur 
waarvan het kerkelijk grensverkeer bekend is, is dat juist niet het geval. Daar zien 
we juist een voortdurend stijgend verliessaldo richting evangelische gemeenten.

Openheid en invloed betekent niet dat het evangelische gedachtegoed zonder meer 
werd overgenomen. Binnen het kerkverband is er ‘ontegenzeglijk een verschil van 
gevoelen ten aanzien van deze evangelische geloofsbeleving’, schreef de predikant 
A.W. Vos in het jaaroverzicht over 2000.19 Eerder sprak zijn collega Algra over 
‘weerstand’ waarop de belangstelling voor de evangelische beweging binnen het 
kerkverband stuitte.20 Smouter treft ‘nog wel eens moppers’ aan over evangelische 
accenten in het kerkverband.21

In 2001 vroeg Vos hier specifiek naar in de vragenlijst die alle plaatselijke kerken 
krijgen toegezonden ten behoeve van het nieuwe Informatieboekje. Vos stelde de 
vraag: ‘Iemand zei (verontrust maar gelaten): ‘Stonden de NG-kerken altijd wel 
open voor een evangelische bries, het is nu een ware storm geworden.’ Op welke 
wijze speelt dit bij u in de gemeente?’22

Binnen de kerken ziet men evangelische invloed vooral tot uiting komen ‘in de 
sfeer en de vormgeving van de kerkdiensten’, zo leerde Vos uit het onderzoek.23 
In verschillende gemeenten brachten liturgische veranderingen en evangelische 
invloeden ‘soms ook wel spanningen met zich mee’, zo bleek uit de reacties.24 
Enkele gemeenten toonden zich daarover verontrust. Een gemeente ziet geen 
vermenging van evangelisch en gereformeerd, maar vreest juist een ‘verdringing’ 
van het gereformeerde ‘ten gunste van het evangelische.’
Het gevolg van dit alles is dat in de loop van de jaren pittige discussies zijn gevoerd 
over thema’s die te maken hebben met de evangelische beweging. Met name het 
onderwerp van het opdragen en zegenen van baby’s in plaats van hen te laten dopen 
riep discussie op. Ook een thema als de opwekkingsliederen gaf gespreksstof.

De openheid voor het evangelische gedachtegoed is rond de eeuwwisseling ver-
sterkt door de initiatieven van de plaatselijke kerk van Houten. Onder leiding van 
de predikant D.A. Westerkamp en zijn vrouw J. Westerkamp-Stegeman staat deze 
gemeente nadrukkelijk open voor de charismatische vernieuwing en draagt ze dit, 
met name door de stichting New Wine, actief uit binnen het geheel van het kerk-
verband en ook daarbuiten.
Het had als gevolg dat in 2002 het thema van de jaarlijkse predikantenconferentie 
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binnen het kerkverband het werk van de Heilige Geest was.25 Hoofdspreker was de 
Amsterdamse hoogleraar A. van de Beek. Dat was een opvallende keuze omdat Van 
de Beek een kritische positie kiest ten opzichte van de charismatische vernieuwing.
In 2006 noemde de predikant A. van der Dussen het ‘opvallend zo snel’ de charis-
matische vernieuwingen ‘hun invloed doen gelden.’ Volgens hem is de conclusie 
‘onontkoombaar’ dat de Nederlands Gereformeerde Kerken ‘van kleur aan het 
verschieten’ zijn. Zijn uitspraak werd een dag later de kop van een artikel in het 
ND.26 In hetzelfde jaar noemde zijn collega W. Smouter de ontmoeting tussen gere-
formeerde en charismatische christenen ‘een van de spannendste gebeurtenissen op 
kerkelijk vlak van deze tijd.’27 Twee jaar later meldde de predikant L.G. Compagnie 
dat charismatische invloed in zijn kerkverband ‘groot’ is.28

Deze openheid blijkt ook uit een enquête die CV.Koers uitzette met het oog op het 
congres over de Geestesgaven van november 2005.29 Uit het onderzoek blijkt dat 
Nederlands gereformeerde predikanten aanzienlijk meer dan gemiddeld Gees-
tesgaven ontvingen en ook mensen kennen die deze ontvingen. Zo kent ruim de 
helft van de predikanten gemeenteleden die in tongen spreken. In de helft van 
de gemeenten is ruimte voor ziekenzalving, in bijna tweederde van de gemeenten 
wordt het ministrygebed beoefend, wat wordt omschreven als een ‘Geestvervulde 
voorbede onder handoplegging.’30

Slechts 6% van de predikanten kent geen gemeenteleden die Geestesgaven ont-
vingen. In het geheel van het onderzoek, onder ook christelijke gereformeerde, 
gereformeerd vrijgemaakte en Gereformeerde Bondspredikanten, lag dit op 17%. 
Tegelijkertijd zeggen Nederlands gereformeerde predikanten meer dan gemid-
deld negatieve ervaringen te hebben opgedaan met vormen van charismatische 
vernieuwing. Daardoor zijn ze ook terughoudend geworden om hiermee verder te 
experimenteren in de gemeente.
Overigens zijn er volgens Nederlands gereformeerde opiniemakers ook andere 
invloeden in het kerkverband dan vanuit evangelische en charismatische hoek. 
In opdracht van de landelijke vergadering van 2007 stelde de commissie predi-
kantsprofiel een rapport op over het toekomstige profiel van werkers binnen het 
kerkverband. Daarin vragen de opstellers aandacht voor verschillende stromingen 
binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Met name noemen ze ‘reforma-
torisch, evangelisch, charismatisch, oecumenisch en mengvormen hiertussen.’31 
Daarbij tekenden ze wel aan dat een ‘groeiende groep’ zich laat inspireren door 
de evangelische en charismatische beweging en elementen hiervan wil opnemen 
in het kerkelijk leven.

In dit hoofdstuk volgen we de opinievorming binnen de Nederlands Gereformeerde 
Kerken over de evangelische beweging. In andere hoofdstukken van dit onderzoek 
is de opinievorming in de jaren zeventig en tachtig, de jaren negentig en de eenen-
twintigste eeuw in aparte paragrafen beschreven. In dit hoofdstuk gebeurt dat niet. 
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De oorzaak is dat de opinievorming over de evangelische beweging pas tegen het 
einde van de jaren tachtig echt op gang komt. De jaren zeventig en tachtig waren 
voor de Nederlands Gereformeerde Kerken nog een tijd van opbouw van het eigen 
kerkelijk leven. Met name thema’s uit de Open Brief, die nauw samenhingen met 
het ontstaan van het kerkverband, vroegen de aandacht.
De opinievorming over de evangelische beweging komt na de jaren negentig ook 
weer spoedig tot een einde. Ook dat is verklaren, omdat de aandacht zich in de 
eenentwintigste eeuw al snel richtte op de activiteiten van de kerk van Houten 
rondom New Wine. Het gesprek over de evangelische beweging richt zich dan haast 
als vanzelf op de charismatische vernieuwing. Deze ontwikkeling in de opinievor-
ming is de oorzaak dat we in dit hoofdstuk de opinievorming over de evangelische 
beweging in één paragraaf beschrijven en dus niet kiezen voor de periodisering die 
we bij de andere kerkverbanden aanhielden.
Wel zien we in de eenentwintigste eeuw dat lopende discussies over evangelische 
thema’s worden voortgezet. Met name rondom de kinderdoop en het zingen van 
opwekkingsliederen hebben regelmatig discussies plaats. Deze thema’s behandelen 
we daarom ook in aparte paragrafen. De predikant J.M. Mudde is er niet verbaasd 
over dat verzoeken tot het zegenen van kinderen juist in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken op de tafel komen. Zijn kerken hadden altijd al een ‘evangelisch 
trekje, en dat is er bepaald niet minder op geworden.’32

Na de opinievorming over de evangelische beweging gaan we na welke aandacht 
de charismatische vernieuwing trok binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
Deze paragrafen richten zich vooral op de kerk van Houten en de opinievorming 
daaromheen. Maar opiniemakers brengen ook afzonderlijke thema’s als de Alpha-
cursus en Geestesgaven als genezing, profetie en tongentaal voor het voetlicht.

8.2. Opinievorming over de evangelische beweging
8.2.1. H. Amelink
In de eerste decennia van de Nederlands Gereformeerde Kerken klonk nog wel 
kritiek op de evangelische beweging. Dit betreft predikanten die al een reeks van 
jaren in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hadden gediend toen ze zich 
aansloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. We noemen hier met name 
H. Amelink (1919-2004)33. Reeds in 1980 sprak hij over de ‘stijgende invloed van 
de Evangelicals onder ons.’ Zelf zag hij dit als een ‘storend element’ op weg naar 
kerkelijke eenheid.34

Een week later legde hij die uitdrukking in een vervolgartikel uit.35 Evangelicals zijn 
‘aanhangers van de vrije kerk en vaak tegenstanders van meerdere vergaderingen’, 
aldus Amelink. Organisatorische eenheid van de kerken is daarom niet een zaak 
die in de evangelische beweging veel aandacht heeft.
In het artikel sprak hij uit dat het hem ‘bepaald niet ontbreekt’ aan waardering 
voor de evangelicals. Ze zijn bijbelgetrouw en doen bijzonder veel aan zending en 
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evangelisatie. Ook hebben ze ‘meer vrijmoedigheid en blijmoedigheid dan onder 
mensen van de Gereformeerde Gezindte.’
Toch vindt Amelink het ‘spijtig en triest te zien dat er zo weinig invloed van het 
Gereformeerde leven zijn weg vindt naar de Evangelicals.’ Als voorbeeld noemt hij 
de kinderdoop. Onder evangelischen merkt hij soms een ‘duidelijke irritatie als de 
kinderdoop maar ter sprake komt.’ Gereformeerden reageren op hun beurt wel 
dat ‘het geschil over de kinderdoop niet behoort tot de belangrijkste geschilpunten 
onder de christenen.’ Zelf vindt hij dat samenwerking onder christenen niet hoeft 
te worden verhinderd door een verschil in opvatting over de doop. Toch ziet hij de 
loochening van de kinderdoop als een signaal dat het ‘genadekarakter van de leer 
nog niet in volle diepte gezien wordt.’

8.2.2. W. Smouter
Het onderwerp van de evangelische beweging heeft vele jaren de aandacht getrok-
ken van de predikant W. Smouter. Als theologiestudent werkte hij in 1978 al voor de 
EO, wat hij als predikant tot 2011 zou blijven doen.36 Een jaar eerder, in juni 2010, 
werd hij voorzitter van de EA, wat hij bleef tot 2016.37 In december 2014 volgde zijn 
benoeming tot voorzitter van zowel de ledenraad als de raad van toezicht van de EO.38

Als jong predikant stelde Smouter in 1982 in Opbouw al de vraag ‘wat er aan ons 
geloof schort, als we in feite jaloers kijken naar het blije geloof van evangelische 
christenen?’39 Een antwoord op deze vraag vond hij in een typering van een collega-
predikant dat ‘de evangelicals leven uit de vervulling, en gereformeerde mensen 
leven uit de belofte.’ Toch leest hij in de Bijbel ook over gelovigen die ‘pijnlijk lang 
hebben moeten wachten’ totdat God Zijn belofte aan hen vervulde. In dit licht hoe-
ven gereformeerden zich dan ook ‘niet te schamen voor het feit dat wij nog uit de 
belofte leven en dat we de gebrokenheid nog zo voelen, terwijl het soms lijkt of voor 
de evangelicals alles al rond is.’ Het probleem ligt er volgens Smouter veel meer in 
dat gereformeerden het vaak niet aandurven om op Gods beloften te vertrouwen 
en hun ongeloof bedekken door uitspraken dat je de Geest niet kunt dwingen. 
Volgens Smouter doet dat afbreuk aan het geloof dat ‘God ook handelt, vandaag!’

8.2.3. J. Meulink
In het najaar van 1988 schreef de jurist J. Meulink (1917-1999) uit Enschede drie 
artikelen in Opbouw onder de titel ‘Evangelisch-Reformatorisch.’40 Verschillende 
malen benadrukt hij daarin dat evangelischen en reformatorischen ‘ten aanzien 
van zeer fundamentele geloofszaken één zijn.’ Het hoofddoel van zijn artikelen is 
dan ook om ‘te laten zien dat we veel van elkaar kunnen leren.’41 Als belangrijk 
punt van overeenkomst noemt hij het buigen voor de Bijbel als het gezaghebbende 
Woord van God.42

De redacteur van Opbouw plaatst ook kritische kanttekeningen bij de evangelische 
groepen. Volgens hem klinkt er te weinig door dat het ‘Gods verkiezende liefde was 
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die ons opzocht.’ Ook de belijdenis ‘door genade alleen wordt niet steeds voldoende 
in het oog gehouden.’43 Evangelischen aanvaarden onvoorwaardelijk de Bijbel, 
maar men laat zich soms leiden door ‘bijzondere inzichten en openbaringen van 
charismatische leiders.’ Ook hebben evangelischen ‘onvoldoende zicht’ op de een-
heid van de Bijbel en ‘ziet men voorbij aan de doorgaande lijn in de Schrift, waar 
de nadruk valt op het verbond, dat God met ons en onze kinderen wil sluiten.’44 
Evangelischen leggen verder ‘veel, te veel nadruk’ op de persoonlijke ervaring, ‘met 
het gevaar dat men in de innerlijkheid blijft steken.’45

Meulink legt ook de vinger bij een ‘biblicistische opstelling’ waarbij evangelischen 
niet van een belijdenisgeschrift willen weten.46 Hij stelt daar tegenover dat ‘men 
niet mag miskennen het werk en de leiding van de Heilige Geest alle eeuwen door 
om in Gods Woord in te leiden en daarvan de juiste betekenis te doen verstaan.’
Over het verwijt van een algemene verzoening is Meulink mild richting de evan-
gelische beweging.47 Inderdaad, zo schrijft hij, zijn veel evangelischen ‘niet vrij 
van arminianisme, maar wij mogen hen niet allemaal over een kam scheren.’ Ook 
vindt hij dat bij veel reformatorischen erg veel nadruk ligt op de toeleidende weg 
tot Jezus. Hij wil ‘beide aspecten, die van het uitverkoren worden door God en die 
van je eigen keus’ in het oog houden.

8.2.4. A. van der Dussen
Op 26 februari 1993 verdedigde de predikant A. van der Dussen aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam zijn proefschrift over de opwekkingstheologie van de 
negentiende-eeuwse Amerikaanse evangelist Ch.G. Finney.48 Van der Dussen pro-
moveerde bij de Amsterdamse hoogleraar J. Veenhof, die zich intensief bezighield 
met de charismatische vernieuwing. Het promotieonderzoek was ontstaan vanuit 
‘nieuwsgierigheid naar de theologische eigenheid van de Evangelische Beweging’, 
zo begint Van der Dussen zijn Woord vooraf in het proefschrift. Als predikant had 
hij te maken met overgangen vanuit en naar evangelische gemeenten. Hij raakte 
vooral geïnteresseerd in de theologische factoren die ‘onder de oppervlakte’ een 
rol speelden.49 Een onderzoek daarnaar beschouwde Van der Dussen als een ‘nood-
zakelijke inhaalmanoeuvre.’ Je komt elkaar gewoon tegen, zo motiveerde hij. ‘We 
zien in dat we de evangelischen serieus moeten nemen en dat we elkaar over en 
weer moeten leren kennen.’ Bij veel evangelischen is er volgens hem bijvoorbeeld 
sprake van ‘theologische argeloosheid.’50 Als gereformeerde krijgt Van der Dussen 
‘kriebels’ bij de evangelische beweging, terwijl hij tegelijkertijd soms ‘jaloers’ is.51 
Ook kwam Van der Dussen in aanraking met kerkleden waarbij hun ‘eigen geestelijke 
verdieping pas gestalte kreeg, nadat zij evangelische invloeden hadden ondergaan.’52

In een interview met Koers wijst de predikant op ‘de innige geloofsverbondenheid die 
reformatorische en evangelische christenen met elkaar kunnen ervaren.’53 Hij noemt 
het ook ‘helemaal waar’ dat reformatorischen en evangelischen ‘op fundamentele 
aspecten van het christelijk geloof en leven met elkaar overeenstemmen.’ Daarom 
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denkt hij dat reformatorische christenen ‘een aantal stereotypen’ moeten afwerpen.
Als vervolg op zijn promotie schreef Van der Dussen in de zomer van 1993 voor 
Opbouw een vierdelige serie artikelen ‘Gereformeerd of evangelisch: Kiezen of 
delen?’54 In hetzelfde jaar sprak Van der Dussen over ‘De ontmoeting met evange-
lische christenen’ tijdens de jaarlijkse ouderlingenconferentie van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. Volgens het verslag van de dag merkte Van der Dussen op 
dat de aandacht in de evangelische beweging voor gevoel en beleving ‘terecht’ is.55 
Tegelijkertijd stelde hij dat ‘in de gereformeerde traditie ruimte is voor mensen 
die een tijdje niets voelen of merken van de Here God.’
Van der Dussens opstelling stimuleerde in elk geval de toenadering tot evangeli-
schen. Een flink gedeelte van zijn artikelenserie in Opbouw werd overgenomen in 
het periodiek Idea van de EA.56 Tijdens de ouderlingenconferentie van november 
1993 had EA-directeur Arnold van Heusden een actieve bijdrage.57

De serie artikelen in Opbouw begint met de opmerking dat ‘DE evangelischen’ niet 
bestaan.58 Toch ziet Van der Dussen een ‘stijl van geloven’ die van toepassing is op 
de verscheidenheid van evangelische christenen. Die stijl van geloven typeert hij 
‘allereerst’ vanuit de geloofsbeleving. Daaronder ligt dan de laag van de theologi-
sche opvattingen.
Rondom de geloofsbeleving benoemt Van der Dussen als eerste de ‘ongeremde 
expressie’ van het geloof.59 Ze vinden het de ‘normaalste zaak van de wereld’ om 
het geloof uit te stralen. ‘Dat God leeft is voor hen niet problematisch, maar een 
heerlijke zekerheid.’ Het geloof is daarbij geïntegreerd in het dagelijks leven. In deze 
geloofsbeleving ziet van der Dussen de ‘belangrijkste aantrekkingskracht’ van de 
evangelischen.60 Juist ook op dit punt hebben ze ‘zoveel in huis, dat gereformeerde 
christenen daaraan alleen maar tot hun schade voorbij kunnen gaan.’
Toch wil de predikant anderzijds de ‘gereformeerde nuchterheid’ en de ‘eerbie-
dige terughoudendheid’ voor Gods heiligheid niet graag kwijtraken.61 Ook hebben 
gereformeerden meer oog voor de ‘donkere kanten van de geloofsbeleving.’ Hij 
pleit daarom voor een middenweg in het delen van de sterke kanten van beide 
stromingen. De gereformeerde aansluiting bij ‘woorden waarin de kerk van alle 
eeuwen haar geloof heeft uitgedrukt’ acht Van der Dussen van belang, omdat 
evangelischen zichzelf ‘niet zelden presenteren’ als de ‘onmiddellijke erfgenamen 
van de eerste gemeente.’62

Theologische opvattingen die Van der Dussen in meer of mindere mate bij evange-
lischen tegenkomt zijn het missionaire karakter van de kerk, het fundamentalistisch 
lezen van de Bijbel, een baptistische doopopvatting, een charismatische interesse, 
een chiliastische toekomstverwachting, de openheid voor wonderen, een dualistische 
opvatting van de wereld met een scherpe tegenstelling tussen God en de duivel, 
een vrije wil en een ongebroken voorzienigheidsgeloof.63

Van der Dussen waardeert het ongebroken voorzienigheidsgeloof onder evangeli-
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schen, maar vraagt er ook oog voor dat in de Bijbel Gods heil ‘vaak tot stand komt 
via een uiterst onredelijke en ondoelmatige aanpak.’64 De verlossende God is ver-
borgen onder het kruis, zo schrijft hij met een verwijzing naar Luther.

Als gepromoveerd theoloog bleef Van der Dussen zich verdiepen in de evangelische 
beweging en met name de evangelische theologie. Dat blijkt uit zijn bijdragen aan het 
theologisch tijdschrift Soteria, waarvan hij vele jaren redacteur was.65 Hij merkt daarin 
op dat ‘grondige (academische) theologische bezinning nu net niet behoort tot de 
meeste markante trekken van de evangelische beweging.’66 En ook lijkt de opmars 
van de evangelische beweging volgens hem ‘met veel te maken te hebben, maar 
niet in de eerste plaats met belangstelling voor die intellectuele verantwoording.’
Het evangelische beroep op de ervaring van Gods nabijheid ziet de predikant als 
een ‘sterke troef’ als de moderne cultuur de evangelischen uitdaagt.67 Tegelijkertijd 
ziet hij het ook als een zwakke kant. Evangelischen hebben ‘niet zo bar veel te zeg-
gen’ tot hen die dergelijke ervaringen niet hebben of andere ervaringen hebben.
Bij evangelische christenen constateert Van der Dussen dat zij ‘zeer gevoelig zijn voor 
het motief van de overwinning in het christelijk leven.’68 De evangelische theologie, 
zo vat hij samen, draait wel om het kruis, maar is minder een theologie onder het 
kruis. Het ‘feestgedruis van overwinning’ trekt mensen aan en ook Van der Dussen 
is er ‘altijd weer vatbaar voor’, zo bekent hij.
Vanuit een andere invalshoek kwam Van der Dussen op deze thematiek terug.69 Het 
valt hem op dat veel evangelische christenen ‘voor het oog zo ongecompliceerd 
geloven.’ Dat trekt hem aan. ‘Eigenlijk wil ik het ook zo, en in die zin voel ik mezelf 
eveneens een evangelisch christen.’ Tegelijkertijd lukt het de predikant vaak niet 
om zo te geloven. Hij heeft namelijk ‘last van de moderniteit.’ Daarin staat hij 
niet alleen, zo stelt hij. De bijdragen in Soteria laten ook deze ‘ambivalentie’ zien, 
waardoor sommige lezers ‘vervreemding voelen bij de koers die wij varen. Maken 
wij niet gecompliceerd wat heel eenvoudig is?’
Volgens Van der Dussen is de evangelische beweging ‘niet tot de bodem van de 
secularisatie’ gegaan.70 Want dan is het geloof in God ‘zoveel minder vanzelfsprekend 
en dus aanmerkelijk gecompliceerder.’ Hij zou het goed vinden als evangelischen 
de confrontatie met de moderne tijd meer aangaan. Van der Dussen erkent dat 
het aantrekkelijk is ‘om de luwte op te zoeken van de religieuze zekerheden die 
men in de tijd van Calvijn nog had’, maar is ook van mening dat de eigen tijd om 
meer vraagt.71

Ook het vraagstuk van de aard van de openbaring vraagt om ‘nieuwe bezinning 
binnen de evangelische theologie’, vindt Van der Dussen.72 Evangelischen lijken 
steeds meer nadruk te leggen op de ‘relatie met de levende Heer.’ Hij ziet hier een 
‘verarming’ dreigen. ‘Gods openbaring heeft inderdaad op meer betrekking dan 
op de ontmoeting met Hem. Juist het weten dat God in de geschiedenis van deze 
wereld actief bezig is geweest en nog is, behoort tot het onopgeefbare geloof van 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 407



ons christenen, al draagt het niet rechtstreeks bij tot het ervaren van een relatie 
met Hem.’

De predikant uit Eindhoven blikte in het jaar 2009 terug op 25 jaar theologische 
bezinning in Soteria.73 Lange tijd hadden de evangelische beweging en de theologie 
een ‘ongemakkelijke houding’ tot elkaar.74 Inmiddels was de evangelische beweging 
‘het belang van de academische theologie terdege gaan inzien.’ Van der Dussen 
kan begrijpen dat in evangelische kringen een heimwee is naar de ‘eenvoud’ en de 
‘onschuld van het begin.’ Toch vindt hij dat verlangen niet realistisch. In het begin 
van de kerkgeschiedenis was daar immers een ‘intellectueel zwaargewicht’ als Paulus 
en lezen we in zijn brieven over een ‘bittere strijd’ die hij te voeren had.75 Naar zijn 
overtuiging dient de evangelische theologie haar ‘warmbloedigheid, blijmoedigheid 
en vrijmoedigheid te paren aan een serieus ingaan op lastige probleemstellingen.’ 
Als ‘hete hangijzers’ benoemt de predikant daarbij de bezinning op de historiciteit 
van de zondeval, op de leer van de kerk en de verhouding wet en evangelie, met in 
het verlengde het oude en nieuwe verbond. De uitdaging van de islam dwingt de 
evangelische beweging volgens hem ‘nog preciezer te formuleren wat de eigenheid 
is van haar geloof.’ De dienst der genezing, de dienst van bevrijding en tekenen 
en wonderen vragen een ‘grondige theologische studie’, terwijl de realiteit van 
vervolging en lijden de noodzaak doet groeien van een ‘theologie van vervolging 
en lijden.’76

8.2.5. B. Wielenga
Ruim vijf jaar na de serie van Van der Dussen publiceerde B. Wielenga, zendingspre-
dikant in Zuid-Afrika, drie artikelen in Opbouw onder de titel ‘Gereformeerd op 
z’n evangelisch?’77 Tijdens zijn verlof in Nederland vroeg Wielenga zich af ‘waarom 
het evangelische vandaag de dag zo aanslaat bij veel mensen, terwijl de aantrek-
kingskracht van het gereformeerde juist sterk daalt.’78

Volgens Wielenga leven de meeste Nederlands gereformeerden nog ‘sterk’ uit de 
gereformeerd vrijgemaakte traditie waarin de vastheid van Gods verbond werd 
benadrukt tegenover de ‘bevindelijk-gereformeerde traditie van de Nadere Refor-
matie.’79 Als tegenhanger kwam er in de loop van de tijd toch ook meer aandacht 
voor het werk van de Heilige Geest en de beleving van het geloof. ‘En hier krijgt 
het evangelische haar kans in onze kerken.’
De zendingspredikant wilde ‘meer zicht krijgen op de historische wortels van het 
evangelische om haar geloofsbeleving beter op haar waarde voor onze kerken te 
kunnen schatten.’ Hij wijst met name op de ‘directe verbindingslijn’ tussen de 
evangelische beweging en de grote opwekkingen van de achttiende en negentiende 
eeuw in Amerika en Engeland.80 Men leed in die dagen aan de kerk. Sindsdien 
behoort het tot de ‘psyche van de evangelische christen’ om een ‘aversie te hebben 
tegen al dan niet dorre leerstelligheid en de kerk als instituut.’ Ten diepste was het 
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een verzet tegen de geest van de Verlichting. In dit verzet bedienden de opwek-
kingsbewegingen zich van de ‘tegenbeweging van de Romantiek’, die het verstand 
verving door het gevoel. Echter, ook in de Romantiek ‘blijft het wel draaien om de 
mens als autonoom individu.’ De vroeg-evangelische beweging knoopte aan bij dit 
gedachtegoed van de Romantiek, aldus Wielenga. Hij vraagt zich daarbij af of de 
beweging voldoende afstand houdt tot de geest van de tijd. Het individualisme van 
de Verlichting heeft ‘nog altijd in het evangelische de opperhand.’ Hij wijst op de 
plaats van het ‘gelovige individu’ en de keuze die hij maakt. ‘De kerk wordt dan niet 
zozeer de vergadering van hen die God uit het ganse menselijke geslacht geroepen 
heeft, als wel de verzameling van hen die zich aan de Heere hebben toegewijd.’ 
Wielenga vindt het ‘niet toevallig’ dat in de evangelische wereld de ‘conferentiecul-
tuur kan bloeien.’ ‘De oecumene van het hart krijgt hier zijn kans.’
Ook het vooruitgangsgeloof uit het denken van de Verlichting liet evangelische 
christenen volgens de zendingspredikant ‘niet onberoerd.’81 Men dacht optimistisch 
over de mogelijkheden om de wereld te bekeren. Hij vraagt zich hierbij af of men 
niet ‘te eenzijdig uitgaat van Christus als opgestane Heer’ en te weinig rekening 
houdt met de ‘blijvende gebrokenheid en zondigheid van de wereld niet alleen, 
maar ook van de wedergeboren christenen.’ In plaats van ‘militant optimisme’ pleit 
Wielenga daarom voor ‘onze blijvende afhankelijkheid van het kruis.’
In een slotartikel roept Wielenga op om ‘rekening te houden met de kerk van alle 
eeuwen.’82 Dat is in zijn ogen ‘typerend voor het gereformeerde.’ In zijn ogen is het 
‘onbevangen Schriftverstaan een utopie, waar we ons niet aan gewonnen moeten 
geven.’

8.2.6. J.M. Mudde
Nog weer vijf jaar later, in 2004, publiceerde Opbouw opnieuw een serie artikelen 
over de verhouding gereformeerd en evangelisch.83 Het was een uitgesproken 
positieve beoordeling van de evangelische beweging van de hand van de predikant 
J.M. Mudde. In deze beweging ziet de predikant het werk van Gods Geest, Die een 
‘hulplijntje uitwerpt’ om traditionele kerken ‘door onze boze tijd heen te helpen.’84

Mudde waardeert de evangelische beweging omdat ‘veel van de impulsen die van 
‘de evangelischen’ uitgaan rechtstreeks teruggaan op wezenlijke bijbelse noties.’ Hij 
wijst op de verkondiging van Christus en het appel om in een persoonlijke relatie tot 
God te treden. Dat het evangelische christendom ‘momenteel zo invloedrijk is’ heeft 
volgens de predikant ‘ongetwijfeld met onze cultuur te maken.’ In die cultuur zijn 
de ‘sociale steunberen om geloof en kerk’ weggevallen. Dat vraagt een ‘type kerk, 
dat de evangelischen al veel langer, ik zou haast zeggen ‘van nature’ voorstaan.’ In 
zo’n kerk is het geloof een ‘persoonlijke en bewuste keuze.’
Mudde ziet ook de zogeheten oecumene van het hart als een ‘werk van de Geest.’85 
Jongeren en ouderen worden over kerkmuren bijeengebracht in hun ‘locale dienst 
aan de Heer’ en dat door een ‘gezamenlijke concentratie op de kern van de Bijbel, 
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het evangelie van Jezus Christus.’ Buiten de kerk als instituut en het ambt om komt 
zo de eenheid van de kerk weer terug.
Kerk en beweging zijn in de ogen van Mudde als ‘partners, die elkaar nodig heb-
ben.’86 Ze hebben elk hun eigen ‘specialiteit.’ De kerk is volgens de predikant een 
plaats waar de Schrift in haar volheid aan het woord komt. Een beweging hamert 
vaak ‘met kracht op één aambeeld.’ Ze brengt daardoor geen ‘ander evangelie, 
maar wel een versmald en uiteindelijk een verarmd evangelie.’
Mudde ziet in de gereformeerde en de evangelische geloofsbeleving een kenmer-
kend verschil.87 Het evangelische christendom heeft een ‘blijmoediger en optimisti-
scher tint.’ De nadruk op wat van Godswege mogelijk is ‘biedt concreet perspectief, 
dit geeft hoop voor het heden.’ Dit houdt verband met de thema’s genezing en 
heling, die in de Heidelbergse Catechismus ‘helemaal geen items’ zijn. In de gere-
formeerde vroomheid ligt het accent juist op het ‘menselijke onvermogen en het 
nog ontbrekende.’ De mens wordt ‘steeds weer teruggeleid’ tot het kruis van Christus 
en de rechtvaardiging uit het geloof. Zo wordt hij ‘in zijn uitgangspositie geplaatst.’ 
Bij de evangelischen fungeren kruis en rechtvaardiging meer als een ‘vertrekpunt, 
een station – ook al is dat het Centraal Station! – op weg naar het eindstation.’
Zelf wil Mudde beide accenten honoreren en ‘geregeld leentjebuur bij elkaar spe-
len.’88 De verschillen zijn in zijn ogen namelijk ‘ten dele een kwestie van benoemen 
en accenten.’ Het zijn ‘twee manieren van denken, kijken en beleven’ die ‘niet 
fundamenteel’ van elkaar verschillen. ‘De één staat wat meer met de benen op de 
grond, de ander staat wat meer met de handen in de lucht.’
Ook bij andere gelegenheden schreef Mudde op een positieve manier over de 
evangelische beweging. Over de Evangelische Alliantie schrijft hij bijvoorbeeld dat 
de grondslag ‘door en door rechtzinnig’ is.89 Mudde is er zich van bewust dat er 
rond bijvoorbeeld de sacramenten verschillen zijn tussen evangelischen en gerefor-
meerden. Hij tekent daarbij aan dat het zwaartepunt van de theologie in die dagen 
voor een deel bij andere vragen dan die van zijn eigen tijd lag. Daardoor handelt 
‘liefst 1/5 deel van de Heidelbergse Catechismus over de sacramenten, maar nog 
niet 1/100 deel (!) handelt over de betekenis van Jezus’ opstanding uit de dood!’ 
Hij verwacht dat deze verhouding in zijn tijd juist omgekeerd zou zijn. ‘En dán zou 
blijken dat gereformeerden, baptisten én evangelischen niets anders doen dan 
bouwen op hetzelfde fundament!’ Onderlinge verschillen blijven dan de moeite 
van ‘een grondige bespreking waard’, maar ze krijgen toch ‘iets betrekkelijks.’

8.2.7. H. de Jong
In het gereformeerd wetenschappelijk tijdschrift Radix publiceerde de emeritus 
predikant H. de Jong een uitvoerig artikel onder de titel ‘Wat is gereformeerd?’ 
waarin hij ook inging op de evangelische beweging.90 Volgens De Jong, die een 
grote plaats binnen het kerkverband innam91, is het evangelische een ‘reactie op 
de eenzijdigheden en vergroeiingen van het gereformeerde.’ Zelf heeft hij zich 
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‘gekoesterd in de warmte van de evangelische geloofsbeleving.’ Maar ‘na een 
poosje’, zo verwoordde De Jong zijn ervaring, ‘geef je toch weer de voorkeur aan 
het gereformeerde dat minder beslag legt op je gevoel.’92 Voor De Jong is de ‘kracht 
van het gereformeerde’ de ‘voorrang van het goddelijke Woord op het menselijke 
geloofsantwoord.’93 Maar juist op dat punt heeft hij de indruk dat de gereformeerden 
in de tweede helft van de twintigste eeuw een ‘overgang hebben doorgemaakt van 
het Woord van God naar het antwoord van ons mensen.’ Die overgang heeft zich 
‘stil voltrokken’ maar treedt in zijn gevolgen ‘duidelijk aan de dag.’
De Jong neemt als voorbeeld de doop. In de gereformeerde leer is de doop ‘vóór 
alles gevuld met het aan alles voorafgaande beloftewoord van God.’94 De evangelische 
doop daarentegen vindt plaats in de sfeer van het ‘geloofsantwoord van de mens.’ 
Overigens ziet hij hier geen ‘wezenlijk verschil’, omdat in de evangelische visie het 
geloofsantwoord het Woord van God veronderstelt. Toch ziet hij een meerwaarde in 
het gereformeerde, omdat hier ‘zo groot mogelijk van Gods genade’ wordt gedacht. 
Tegelijkertijd ziet De Jong in het gereformeerde ‘een reëel gevaar’ dat er ‘weinig 
werk’ wordt gemaakt van het geloofsantwoord.
Ook op het punt van verkiezing en verantwoordelijkheid ziet De Jong een verschil 
tussen gereformeerd en evangelisch.95 Naar zijn overtuiging leggen evangelischen 
een ‘te zware nadruk’ op de menselijke verantwoordelijkheid en wordt het al of niet 
behouden worden ‘te sterk een zaak van eigen beslissing.’ Onder de hoorders kan dit 
leiden tot ‘remonstrantse overmoed’; de prediking loopt het gevaar ‘krampachtig’ 
en ‘te opdringerig’ te worden.
De voorrang van het Woord op het antwoord vertaalt zich in de gereformeerde 
eredienst in een nadruk op de Woordverkondiging.96 Evangelischen geven juist 
ruimte aan getuigenissen ‘die weer tot het geloofsantwoord behoren.’ Volgens de 
predikant heeft het Woord een ‘breedte die het menselijke antwoord mist.’ Hij is 
daarom geen voorstander van het ‘ophogen van kerkdiensten tot manifestaties van 
geestelijk leven zoals dat ook onder gereformeerden begint op te komen.’
In dit verband wijst De Jong ook op de psalmen die ‘meer de breedte van het leven’ 
bestrijken dan het evangelische lied. Hij noemt onderwerpen als de verdrukking 
van Gods volk, de pijn van de aanvechting, de wraak van het verbond, de gehoor-
zaamheid aan de geboden, de vreugden van huwelijk en gezin en de lofzang op en 
van het geschapene.97

In de verhouding verstand en gevoel geeft de predikant een voorkeur aan het ver-
stand. Met het verstand wil je voor anderen verstaanbaar zijn, met het gevoel kun 
je je gemakkelijk in jezelf terugtrekken, zo merkt hij op. Maar ook ziet hij in het 
evangelische een ‘goede correctie’ omdat het gereformeerde ‘vaak ontaard is in 
een zaak van kil en koud verstand.’98

De Jong is het er niet mee eens als evangelischen ‘pretenderen dat zij eindelijk 
recht doen aan de betekenis van de Heilige Geest.’99 Hij wijst op de Heidelbergse 
Catechismus die ‘op de kruispunten van het geloof’ spreekt over het werk van de 
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Heilige Geest, ‘hoe onopvallend en verscholen ook.’ ‘De Heiland heeft dat zelf 
aangegeven. ‘Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken,’ 
zei Hij van Hem (Johannes 16,13).’
Hij wil ervoor openstaan dat de Heilige Geest Zijn gaven kan gebruiken voor de kerk. 
Maar Hij geeft ze als Hij het wil. ‘Je kunt dus niet zeggen dat waar deze bijzondere 
gaven niet aanwezig zijn, er iets met de kerk niet in orde is.’100

Het laatste punt van verschil dat De Jong noemt is de politieke betrokkenheid.101 
Hij vindt dat er bij evangelischen ‘weinig wordt gedaan met het feit dat we behalve 
christen ook burgers in de samenleving zijn.’ Ze lijken ervoor te kiezen om vreem-
delingen te zijn in de wereld, ‘in plaats van dat het hun helaas overkomt.’

8.2.8. Doop, overdoop en opdragen
‘Er zijn twee punten, waarover ik in de naaste toekomst veel discussie verwacht 
onder ons: de leer van het duizendjarig rijk en de leer van de kinderdoop.’102 Deze 
uitspraak deed de predikant H. de Jong in 1974. De achtergrond van zijn verwach-
ting lag in het verdwijnen van de ‘geïsoleerdheid van tientallen van jaren, waarin 
de gereformeerde en baptistische kringen ten opzichte van elkaar geleefd hebben.’
Voor het thema van het duizendjarig rijk is De Jongs verwachting veel minder uitge-
komen dan voor het thema van de kinderdoop. In Opbouw wordt zo nu en dan over 
het chiliasme geschreven, maar het onderwerp levert nauwelijks noemenswaardige 
discussies op. Bij de kinderdoop ligt dat anders. Overigens gaan de discussies dan 
niet over de bijbelse basis van de kinderdoop. Daarover zijn Nederlands gerefor-
meerde opiniemakers het eens. Discussiepunt is vooral de vraag hoe om te gaan 
met gemeenteleden die hun kinderen niet willen laten dopen, maar deze wel in 
een kerkdienst aan de Heere willen opdragen. Hiermee hangt de vraag samen hoe 
om te gaan met gemeenteleden die zich opnieuw laten dopen. Over deze vragen 
wordt binnen het kerkverband verschillend gedacht.
Ouders die hun kinderen niet willen laten dopen hebben vooral onderwijs nodig, 
zo stelde De Jong in 1974.103 Wat hem betreft is het ‘onmogelijk, over deze afwijking 
consequente tucht te oefenen.’ Als argument hiervoor voert de predikant aan dat de 
afwijzing van de kinderdoop plaatsheeft onder gelovigen en geloofsgemeenschappen 
‘die voor het overige ons respect verdienen en ook algemeen een goede christen-
naam hebben.’ Ook staat er in de Schrift ‘geen uitgedrukt gebod tot kinderdoop.’ 
Het blijft voor De Jong ‘een conclusie uit de Schrift. Maar wel een juiste conclusie, 
zover durf ik wel te gaan.’
Tien jaar later kwam zijn collega A. van der Dussen op het onderwerp van de kin-
derdoop en de afwijzing daarvan terug.104 Hij vindt dat het nadenken over doop en 
overdoop moet ‘doorstoten’ naar de gedachtecomplexen die erachter liggen, ‘wil 
het niet ontaarden in een touwtrekken om bijbelteksten.’105 Voor de predikant is 
de doop ‘niet een zinnebeeld van wat een mens met God doet, maar van wat God 
met een mens doet.’106 In het eerste geval is er volgens Van der Dussen sprake van 
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een denken over de doop met ‘diepe, arminiaanse wortels.’ Daarin gaat het om 
een samenspel van Gods beslissing en de menselijke beslissing, waarbij het heil pas 
werkelijkheid wordt bij een ‘aktieve medewerking van een mens in het geloof.’
De praktijk van de overdoop, zoals deze in pinksterkringen plaatsheeft, hangt 
volgens Van der Dussen samen met de leer van de doop met de Heilige Geest als 
een nieuw stadium in het geloofsleven.107 Van der Dussen zelf wijst deze leer af en 
komt tot de conclusie dat het verwerpen van de kinderdoop ‘heel wat meer dingen 
loswrikt dan alleen de doop en reëel gevaar loopt het Bijbelse spreken over genade 
onrecht te doen, met alle gevolgen van dien.’

In 1997 nam de kerk van Nijmegen het besluit om ouders die moeite hebben met 
de kinderdoop de mogelijkheid te bieden hun kinderen in een kerkdienst op te 
dragen. Toen de predikant J.C. Schaeffer hierover in het ND las, schreef hij een 
kritisch artikel in Opbouw.108 Hoewel hij positief is over het samengaan van evangeli-
sche en gereformeerde tradities binnen zijn kerkverband, ziet hij bij de doop ‘twee 
lijnen van denken onverzoenlijk tegenover elkaar’ staan, namelijk de doop als het 
handelen van God aan het kind en het opdragen als een daad van de ouders. Het 
doet naar zijn overtuiging afbreuk aan het gereformeerde belijden als een kerk 
ruimte biedt dat ouders hun kind opdragen. Een gevolg kan zijn dat kinderdoop 
en volwassendoop binnen één gemeente als ‘volwaardige alternatieven’ naast 
elkaar komen te staan. Hij spreekt dan ook van een ‘onverantwoorde stap’ van de 
kerk van Nijmegen. Deze koos een oplossing die ‘onze integriteit als kerken uit de 
gereformeerde traditie aantast.’
Tegen het artikel kwam de Nijmeegse predikant J. van ’t Hof in het geweer.109 Volgens 
hem gaf Schaeffer een ‘overhaaste reactie’, omdat de kerk van Nijmegen met de 
mogelijkheid van opdragen ‘op geen enkele manier’ het belang van de kinderdoop 
wil afzwakken. Vanuit pastoraal oogpunt wil de kerk de ouders tegemoet komen, 
aldus Van ’t Hof. De conclusie van Schaeffer over het aantasten van de integriteit 
vindt hij daarom ‘voorbarig.’
In een reactie op de uitleg van zijn collega herriep Schaeffer zijn verwijt dat de kerk 
van Nijmegen in strijd met de gereformeerde leer handelde.110 Tegelijkertijd blijft 
hij zijn vragen houden bij het beleid van deze zusterkerk. Volgens hem verzwakt dit 
‘toch de basis voor de alleen geldigheid van de doop in een gereformeerde kerk.’
Tijdens de regiovergadering in Arnhem van 13 november lichtte de kerk van Nij-
megen haar handelen met betrekking tot het opdragen van kinderen nog eens toe. 
Daarvoor kreeg ze steun van de zusterkerken. ‘Er is geen enkele twijfel over de con-
fessionele integriteit van deze kerk’, zo is te lezen in het verslag in Opbouw.111 Daar-
mee was het incident afgehandeld, terwijl het onderwerp zelf actueel zou blijven.

In 2006 laaide de discussie over het opdragen van kinderen weer op als gevolg van 
een studieverlof van de predikant P. Kurpershoek. Vier weken lang studeerde hij op 
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vragen die verband houden met het niet willen laten dopen van kinderen.112 Het 
verlof bracht hem echter niet dichter bij een antwoord, zo bekent hij in Opbouw.113 
Enerzijds is er iets te zeggen voor een ‘dubbele dooppraktijk’, waardoor zowel 
voor- als tegenstanders van de kinderdoop de ruimte krijgen. Tegelijkertijd is de 
kinderdoop hem ‘zeer lief.’
Volgens de predikant G. van Keulen (1934-2017) had Kurpershoek tijdens zijn stu-
dieverlof beter moeten kijken naar de gereformeerde doopsleer.114 Voor hem ligt 
de zaak helder. De Heidelbergse Catechismus ziet in antwoord 74 het dopen van 
kinderen als een bijbelse plicht. Een andere reactie kwam van een vrouw die zich, 
met haar kinderen en een aantal mensen uit de Nederlands gereformeerde kerk 
van Wormer, opnieuw had laten dopen.115 De groep week daarvoor uit naar een 
andere gemeente, maar bleef na de doop lid van de kerk van Wormer.
In een afsluitende reactie liet Kurpershoek blijken dat hij beide reacties ‘nogal 
geharnast’ vond.116 Hij wil juist de klem van discussies rond dopen of overdopen 
afhalen, omdat de doopdiscussie ‘niet over een halszaak gaat.’ Of zowel de gerefor-
meerde als de baptistische dooppraktijk een plaats zouden moeten krijgen binnen 
de gemeente is een zaak waar hij nog niet uit was.

Twee jaar later ontstond er opnieuw discussie over het opdragen van kinderen. Nu 
was het de predikant J.M. Mudde die voor deze ruimte pleitte, inclusief een ‘cere-
monieel waarin zicht- en hoorbaar wordt dat ook zij onder Christus’ zegen leven 
mogen en zijn gemeente toebehoren.’117 Als op de kinderdoop alle nadruk wordt 
gelegd, is volgens hem de prijs dat ouders die hiermee moeite hebben de indruk 
krijgen ‘geen volwaardige leden van deze gemeente van Christus’ zijn.118

Zelf dacht Mudde lange tijd dat het opdragen van kinderen niet te verenigen valt 
met de gereformeerde belijdenis.119 Op dit punt is hij echter van gedachten veran-
derd. Volgens Mudde is er in de praktijk van het kerkelijk leven altijd ‘een zekere 
soepelheid’ betracht rond de doop, waardoor mensen die zich laten overdopen 
niet worden afgehouden van het heilig avondmaal. Wat hem betreft is de tijd 
aangebroken om een stap verder te gaan, vanwege de ‘steeds verdere toenadering 
tussen gereformeerde en evangelische christenen.’ Door het intensief met elkaar 
samenwerken gaan we elkaar, aldus Mudde, ‘steeds minder als ‘baptist’ of ‘gerefor-
meerde’ zien en steeds meer als medegelovigen, dienaren van Christus die zich één 
weten in Hem. Dan kan het niet anders of dat heeft consequenties voor de omgang 
met elkaar in de direct kerkelijke sfeer.’
In het jaarverslag over 2008 in het Informatieboekje merkte de predikant L.G. Com-
pagnie op dat Mudde in zijn pleidooi ‘tamelijk alleen’ bleek te staan.120 Zelf viel hij 
Mudde ook niet bij. De verschillen rondom de doop zijn voor hem een ‘pijnpunt’ 
onder Gods kinderen, dat we niet oplossen door ‘eenzijdig een tegenovergestelde 
praktijk (die helemaal geen bijbelse grond heeft!) ruimte te geven.’
Volgens de predikanten W. van Dijk en J. Winter raakt de kinderdoop ‘een van de 
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pijlers van ons belijden.’121 De predikant C.T. de Groot maakte het antwoord van 
Mudde ook niet mee en zou het thema het liefste op de agenda van de landelijke 
vergadering zien staan.122

Voor Mudde zelf is het verschil van inzicht tussen baptisten en gereformeerden ‘soms 
nauwelijks theologisch van aard.’123 Volgens hem onderstrepen veel baptisten ‘niet 
minder dan wij gereformeerden dat Gods keuze aan die van de mens vooraf gaat, 
dat alles genade is en dat het de mens gegeven moet worden.’ Daarom wil hij het 
verschil niet opblazen ‘tot onoverkomelijke proporties.’ Het is hem opgevallen dat 
hij ‘laconieker’ denkt over het ongedoopt blijven van een kind. ‘Dat zal wel komen, 
omdat ik van jongs af omga met baptisten en nog nooit heb ik hen een ander evan-
gelie of een andere Christus horen prediken.’ Hij voegt hier een heel persoonlijke 
noot aan toe. ‘Mede dankzij hen heb ik de weg tot mijn Heiland gevonden.’
In een laatste reactie op Mudde stelde zijn collega G. de Lange iets gemist te heb-
ben in de hele discussie dat naar zijn overtuiging ‘buitengewoon essentieel’ is.124 
In de doop heeft volgens hem ‘werkelijk overdracht van heilsgeschenken’ plaats. 
Daarop reageerde Mudde met verwondering.125 Volgens hem komt De Lange zo 
in botsing met de gereformeerde opvatting over de doop. De doop is eerder ‘Gods 
garantiebewijs dat een kind echt en helemaal deel heeft aan Gods heil in Christus 
en de vernieuwende werking van Gods Geest.’
Later in het jaar 2009 voerde Mudde via het ND opnieuw een pleidooi voor kerkleden 
die de kinderdoop niet kunnen aanvaarden.126 Graag wil hij hen een ‘volwaardige 
plaats’ geven, ‘mits zij hun standpunt niet drijven en zo onrust in de gemeente 
veroorzaken.’
Zijn collega A.W. Vos ging zo ver echter niet.127 Hij wilde het gewicht van een afwij-
kende dooppraktijk wel relativeren, omdat de doop niet heilsnoodzakelijk is. Toch 
wilde hij sacramenten blijven zien als ‘bakens bij het hart van het heil.’ Volgens 
hem is de geloofsdoop een ‘bouwsteen uit een andere bouwdoos die niet zomaar 
even in de gereformeerde bouwdoos is in te passen.’
Het pleidooi dat Mudde verschillende malen hield, werd in zijn eigen kerkelijke 
gemeente omgezet in daden. De website van de Nederlands gereformeerde kerk 
van Haarlem, die Mudde sinds de zomer van 2006 dient, vermeldt dat het beleid 
van de kerkenraad erop is gericht dat de pasgeboren kinderen worden gedoopt.128 
Echter, ‘wanneer de ouders de wens uitspreken dat hun pasgeboren kind niet 
gedoopt, maar gezegend wordt kan dat worden toegestaan nadat in een gesprek 
van de betrokken ouders met de predikant is gebleken dat zij 1. respect hebben 
voor de verbondsdoop aan pasgeboren kinderen; 2. bij hun overtuiging blijven na 
een bezinning op de Bijbelse onderbouwing van de kinderdoop.’

8.2.9. Bezinning rond de liturgie
Enkele jaren eerder had er in de Nederlands gereformeerde pers een discussie 
plaats over de opwekkingsliederen. Deze begon met twee kritische artikelen van 
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J.H. Klein over opwekkingsliederen in de Kerkbode van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Volgens hem hebben deze liederen in zich om de gemeente ‘in een roes 
van Opwekkingsverwachtingen’ te brengen.129 Vanuit de bijbelse profetieën wil hij 
waken voor ‘opgefokte verwachtingen’ en juist ontvankelijk zijn ‘voor wat de HERE 
in zijn verbond met ons wil geven.’
De predikant W. Smouter reageerde daarop dat zo’n ‘opgefokt verwachtingspatroon’ 
inderdaad voorkomt.130 Maar ook ziet hij in zijn kerkverband een ‘omgekeerde’ 
traditie. Deze houdt in ‘de Geest voorschrijven waar Hij vandaag niet voor nodig 
is.’ Daarom wil Smouter graag dat de kritiek stopt op liederen ‘die in het geheel 
van de gemeentezang een goede functie kunnen hebben.’
In hetzelfde jaar publiceerde de emeritus predikant O. Mooiweer (1928-2003) in 
Opbouw een artikel van de christelijke gereformeerde predikant J. Groenleer over 
opwekkingsliederen.131 Mooiweer voegde hieraan toe dat er opwekkingsliederen zijn 
die hij graag zingt, maar de psalmen ‘zijn en blijven de liederen van het Verbond.’
Opnieuw was het Smouter die een reactie schreef.132 Hij vindt dat gereformeerden 
de opwekkingsliederen ‘niet los op de pijnbank moeten leggen.’ De discussie rond 
deze liederen wil hij in een breder verband zien, namelijk dat gereformeerden ‘wat 
meer ronduit zullen erkennen wat we te danken hebben aan evangelische invloed.’ 
Op grond van de ontwikkelingen in zijn eigen kerkverband spreekt Smouter als 
‘werk-hypothese’ uit dat je ‘groei en bloei alleen daar ziet, waar op enige manier 
openheid is voor het evangelische en z’n nadruk op persoonlijk geloof.’ Dit geldt 
ook voor Smouter persoonlijk. De predikant schrijft dat hij God meer persoonlijk 
heeft leren kennen, meer is gaan zien van gebedsverhoring dan vroeger en ook 
scherper zijn zonden is gaan zien. Zonder evangelische invloed kan hij zich die 
ontwikkeling ‘niet voorstellen’, zo bekent hij.

In 2001 kregen alle Nederlands gereformeerde kerkenraden een enquêteformulier 
met vragen over de gemeentezang tijdens de reguliere zondagse kerkdiensten, dit 
ter voorbereiding op de landelijke ontmoetingsdag van de Nederlands Gerefor-
meerde Persvereniging Opbouw. In Opbouw publiceerde T. Valstar de resultaten 
van het onderzoek.133 Van de 92 plaatselijke kerken stuurden er 71 het formulier 
in, waardoor er een goed beeld ontstond van de gemeentezang binnen het kerkver-
band. Het onderzoek maakt duidelijk dat bijna de helft van de gezongen liederen 
tijdens de eredienst een psalm is. Het aandeel varieert van 20% in de ene tot 80% 
in de andere gemeente. Geen van de kerken zingt uitsluitend psalmen. In 81% 
van de kerken worden opwekkingsliederen gezongen. ‘Het is wel snel gegaan’, zo 
reageert Valstar op dit resultaat van de enquête. Hij verwijst daarbij terug naar een 
onderzoekje uit 1997. Daaruit bleek dat in 25 van de 72 kerken opwekkingsliederen 
werden gezongen. Valstar ziet dit als een signaal van groeiende evangelische invloed.
In de charismatisch getinte kerk van Houten wordt tijdens de middagdienst, die 
daar het drukst wordt bezocht, voor slechts 10% uit de psalmen gezongen, zo blijkt 
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uit het onderzoek. Discussies over het wel of niet zingen van deze liederen komen 
in Houten ook weinig voor, aldus B. Visser, staflid muziek van de kerk in Houten.134

Een jaar na het onderzoek wees de predikant F. Gerkema op de ‘eigenaardige 
erfenis’ van een complete psalmberijming, die in de kerken ‘ook nog eens een 
monopolie-positie’ had.135 Vervolgens werd ‘op een bepaald moment’ uit allerlei 
liedbundels gezongen, waaronder de opwekkingsliederen.136 ‘Doorsnee NGK dien-
sten verschoten van kleur’ door deze liederen, zo constateert Gerkema.137 Dat de 
deuren ‘zonder veel piepen en knarsen’ opengingen voor het evangelische lied, 
heeft naar zijn overtuiging te maken met de toegenomen contacten met evangeli-
schen. Maar ook noemt hij het ‘veranderde (kerkelijke) klimaat met zijn aandacht 
voor gevoel en beleving!’138

De ontwikkelingen in de gemeentezang zorgden ervoor dat het thema in 2006 
opnieuw centraal stond tijdens de landelijke ontmoetingsdag van het kerkverband. 
In de aankondiging van de dag signaleert Marnix van Oord, secretaris van Persver-
eniging Opbouw, dat evangelische en charismatische invloed tot meer aandacht 
voor lofprijzing in de kerkdiensten leidden.139 Als gevolg daarvan kregen de psalmen 
een ‘bescheiden plaats’, wat weer ‘gemengde gevoelens’ geeft.
Plaatselijk gingen de ontwikkelingen intussen door. Dat blijkt uit een themanum-
mer over de liturgie van OnderWeg, het gezamenlijke kerkelijke magazine voor de 
Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 
In de kerk van Oegstgeest bijvoorbeeld ontstond een model waarin verschillende 
typen diensten elkaar afwisselen, zodat de verschillende groepen in de gemeente 
zich aangesproken konden voelen.140 Naast een klassieke gereformeerde liturgie 
kwamen er andere varianten, waaronder een expressieve. Daarin staat de lofprij-
zing centraal, met een accent op de opwekkingsliederen. Volgens een plaatselijke 
ouderling is de tegenstelling tussen gereformeerden en evangelisch gezinden in 
de loop van de jaren opgelost. ‘Van de spanning die er was, proef ik niets meer.’

8.2.10. Evaluatie
De evangelische beweging kon binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken van 
meet af aan op een welwillende ontvangst rekenen. In de inleidende paragraaf van 
dit hoofdstuk wezen we op een verklaring van deze openheid vanuit de ontstaans-
geschiedenis van het kerkverband. Onder oudere predikanten was er wel kritiek, 
met name rond onderwerpen als doop, belofte en kerk. Dit zijn thema’s die in 
nauw verband staan met de gereformeerd vrijgemaakte wortels. Deze kritische lijn 
bleef binnen het geheel van de opinievorming echter marginaal, tenzij er concrete 
vernieuwingen werden voorgesteld rondom de doop. Als het pleidooi klinkt voor 
het opdragen van kinderen in plaats van hen te dopen, geeft dat forse beroering in 
het kerkverband. Op dat moment blijkt het onderwerp van de doop heel gevoelig 
te liggen, waarbij Mudde de verschillen van inzicht rond de doop juist relativeert. 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 417



Dit staat in verband met Muddes zeer positieve houding ten opzichte van de evan-
gelische beweging, die mede ingegeven is door zijn persoonlijke levensgang. Zozeer 
benadrukt de predikant de geloofseenheid van gereformeerden en evangelischen 
dat concrete punten van verschil, ook rondom de doop, in zijn beleving daaraan 
ondergeschikt zijn. Binnen het kerkverband heeft Van der Dussen al vele jaren een 
leidende positie in de opinievorming rond de evangelische beweging. Hij is daarvoor 
ook de aangewezen persoon, doordat hij helder signaleerde dat de evangelische 
beweging en de Nederlands Gereformeerde Kerken op allerlei manieren met 
elkaar in contact stonden. Van der Dussen vroeg vooral aandacht voor het sterke 
ervaringselement in de evangelische beweging. Daarbij stimuleerde hij de theologi-
sche doordenking van beide tradities in het licht van de eigen geseculariseerde tijd.
Over het geheel genomen is er een rode draad van waardering voor allerlei elemen-
ten uit de evangelische geloofsbeleving. De Jong sprak in het jaar 2000 uit dat hij er 
‘nog steeds erkentelijk’ voor was dat men ‘onder ons al vroeg begonnen is de brug 
tussen evangelisch en gereformeerd te slaan en een goed evenwicht tussen beide 
te zoeken.’141 Dit betekent in de praktijk onder meer dat de opwekkingsliederen 
op veel plaatsen vrij geruisloos hun weg vonden binnen het kerkverband en in de 
eredienst een vaste en ook groeiende plaats kregen naast de psalmen. Anderzijds 
waren er ook wel gemeenten waar dergelijke liturgische veranderingen voor een 
aantal leden wat te snel gingen.
Nederlands gereformeerde opiniemakers onderstrepen steevast de overeenkomsten 
met evangelische christenen. Zelfs de meest uitgesproken criticus Amelink sprak 
uit dat het bij hem niet ontbreekt aan waardering voor de evangelischen. Alle opi-
niemakers willen overigens het gereformeerde element handhaven in het contact 
met de evangelische beweging.
Nederlands gereformeerde opiniemakers hebben er werk van gemaakt om samen-
hang aan te brengen in hun visie op de evangelische beweging. De Jong gebruikt 
hiervoor de verhouding tussen Gods Woord en het antwoord van de mens. Van der 
Dussen zet in op de nadruk op beleving in evangelische kringen en met name de 
hooggestemde beleving van de overwinning van Christus. Ook Mudde benoemt dit 
accent in zijn visie op de evangelische geloofsbeleving, maar hij is er beduidend 
positiever over dan Van der Dussen.

8.3. Opinievorming over de charismatische vernieuwing
Vanaf de laatste jaren van de twintigste eeuw maakten de Nederlands Gereformeerde 
Kerken een opvallende ontwikkeling door in de visie op de persoon en het werk van 
de Heilige Geest. Veel meer ruimte kwam er voor de gaven van de Geest, niet alleen 
in de bezinning daarover, maar ook in de praktijk van het kerkelijk leven. In de 
jaren zeventig hadden al wel geluiden geklonken over ‘gevoeligheid van onze jonge 
mensen naar de zijde van de geloofsbeleving bij de charismatische bewegingen’142, 
maar deze bewegingen bleven over het algemeen op afstand staan van het kerkelijk 
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leven als geheel. Dat veranderde rond de eeuwwisseling. Een charismatische wind 
begon door het kerkverband te waaien. Verschillende predikanten, onder wie met 
name D.A. Westerkamp, vervulden daarin een voortrekkersrol. Andere predikanten, 
kerkenraden en gemeenteleden volgden in grote getale.
In 2005 voerde de Nederlands gereformeerde ouderling A.P. de Boer het woord 
tijdens de generale synode van Amersfoort van de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt). ‘Ook onder ons gaat het er plaatselijk soms heftig aan toe en kunnen we 
elkaar als jongeren en ouderen, als conservatieven en vernieuwers, als verbondsma-
tigen en charismatischen maar zo moeilijk vasthouden’, zo stelde hij.143 Na verloop 
van tijd vlakten de discussies af. Westerkamp constateerde in 2013 dat de ‘tijd dat 
men meende te moeten waarschuwen voor New Wine weer voorbij is, of dat het 
gewoon is geworden. Ik denk dat het allebei een beetje waar is.’144

In deze paragraaf gaan we de opinievorming over de charismatische vernieuwing 
na, toegespitst op de kerk van Houten en de vernieuwingsbeweging New Wine.

8.3.1. ‘Houten’ en New Wine
In 1993 werd D.A. Westerkamp tot predikant van de Nederlands gereformeerde 
kerk van Houten bevestigd. Daarvoor kwam hij als zendingspredikant in Afrika in 
contact met evangelicale Anglicanen, die hem onderwijs gaven over tekenen en 
wonderen in de Bijbel.145 Tijdens een verlof bezochten Westerkamp en zijn vrouw 
in het Engelse Chorleywood de thuisgemeente van dit team. Het bezoek overtuigde 
hen ervan dat God de gaven van de Geest nog altijd schenkt. Terug in Nederland 
ging hij over dit thema preken. De preken werden naar zijn zeggen positief ontvan-
gen. Na nog een jaar in Afrika gewerkt te hebben, kreeg Westerkamp een beroep 
uit Houten dat hij ook aannam. Daar kreeg hij ruimte om zijn charismatische visie 
verder uit te werken. De gemeente was zelf ook al op zoek naar vernieuwing, aldus 
Westerkamp.146

Het eerste waar Westerkamp en zijn vrouw J. Westerkamp-Stegeman in 1998 in 
Houten mee begonnen, was een vorm van gebedspastoraat, dat de naam ministry 
kreeg. New Wine geeft daarvan zelf als definitie: ‘Bidden met mensen in de kracht 
van de Heilige Geest.’147 Daarbij bidden twee mensen voor een derde, waarbij stiltes 
worden ingebouwd om de aanwezigheid van God te ervaren. De predikantsvrouw 
vertelde daarover: ‘De een kreeg een beeld, de ander een tekst. Er kwamen emoties 
los. Voor een aantal mensen is het geloofsleven helemaal veranderd.’148 De kerk van 
Houten telt inmiddels tientallen getrainde mensen die dit pastoraat verzorgen. Ook 
biedt de kerk cursusmateriaal aan van de landelijke Coördinator Ministry J. Fokker.149 
Volgens Westerkamp is er een ‘groeiend enthousiasme over de krachtige uitwerking 
die het gebed om Gods Geest kan hebben.’150

Een andere vrucht van zijn charismatische belangstelling was Westerkamps inzet voor 
de introductie van de charismatisch getinte Alpha-cursus in Nederland in april 1997. 
Een half jaar voor de introductie schreef de predikant er al een aanbeveling over in 
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Opbouw onder de veelzeggende titel ‘De Alpha cursus komt eraan!’151 Westerkamp 
noemt de cursus een laagdrempelige manier om te werken aan gemeentevernieu-
wing. Dat is volgens hem ook nodig, want ‘de vensters naar de wereld moeten open!’ 
In april 1999 draaide in zijn eigen gemeente inmiddels de vijfde Alpha-cursus.152

In januari 2000 begon Westerkamp met het beleggen van gemeenteconferenties, 
met aansluitend een toerustingscursus voor predikanten en voorgangers. Tijdens 
deze bijeenkomsten stond het gedachtegoed centraal waarmee hij in Afrika en 
later in Engeland kennismaakte. Onder de naam van New Wine verspreidde deze 
vernieuwingsbeweging zich in vele landen.153 In zijn snelgroeiende gemeente kon 
Westerkamp de principes van New Wine optimaal toepassen.154

De conferentie werd jaarlijks gehouden; vanwege ‘enorme belangstelling’ gebeurde 
dit ook wel in andere delen van het land.155 Ook de predikantenretraite werd een 
jaarlijks terugkerend fenomeen. Na drie jaar kon Westerkamp melden dat een derde 
van de predikanten van zijn kerkverband had deelgenomen aan een retraite.156 De 
predikant A. Boshuizen omschreef de bijeenkomst als een ‘rijke ervaring.’157 Twee 
jaar later schreef Jeannette Westerkamp ‘verbaasd rond te kijken’ over de uitwer-
king van de retraites.158 Het had als gevolg dat New Wine in de zomer van 2006 
aankondigde zich nog sterker te gaan richten op predikanten en andere leiding-
gevenden binnen de gemeenten. Een predikant kan als ‘trekker fungeren’ voor 
een gemeente, zo legde Westerkamp uit. Daarom wilde hij een landelijk netwerk 
van gelijkgezinde predikanten opzetten.159

De groei van het werk zorgde ervoor dat op 1 juli 2003 de Nederlandse tak van 
de stichting New Wine werd opgericht.160 De stichting presenteerde zichzelf als 
interkerkelijk. Westerkamp zelf werd voorzitter van het bestuur. De christelijke gere-
formeerde predikant J.G. Brienen nam eveneens plaats in het bestuur, zijn collega 
J. Bosch maakte deel uit van het Comité van aanbeveling, samen met onder meer 
de gereformeerd vrijgemaakte predikanten W. Griffioen en Ph. Troost.161 Tijdens de 
zomerconferentie van 2017 verzorgde laatstgenoemde een programmaonderdeel 
over geloofsgroei en pastoraat.162

In juni 2014 trad Westerkamp na een ‘unaniem’ besluit af als voorzitter van New 
Wine, inclusief de andere bestuursleden, dit om plaats te maken voor een interim-
bestuur, bestaande uit drie personen die van buitenaf waren aangetrokken. ‘Deze 
mannen moeten New Wine naar een volgende fase brengen’, lichtte Westerkamp 
toe, die zelf als adviseur bij New Wine betrokken bleef.163 Op een vraag van de ND-
journalist of een interim-bestuur niet onenigheid suggereert, antwoordde Wester-
kamp dat er al langer werd nagedacht over verbetering van de structuur van New 
Wine, maar daar kwam het bestuur niet uit. Volgens hem lagen geestelijk leiding-
geven en management teveel in één hand. De groei van de activiteiten deed ook de 
behoefte aan meer financiële en organisatorische ervaring toenemen. Daarnaast 
was Westerkamp niet tevreden over de doorwerking van New Wine in de plaatselijke 
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gemeenten. Predikanten kwamen op retraite, maar ‘sijpelt er dan iets door van wat 
ze hebben geleerd?’ Westerkamp zag daar niet veel van. Daarom hoopte hij dat er 
‘nieuwe wegen’ zouden worden gevonden en dat er ‘meer draagvlak’ vanuit de 
gemeenten zou komen.
Bijna twee jaar later werd de protestantse predikant J.M. Goedhart binnen dit bestuur 
voorzitter van New Wine.164 Goedhart was op dat moment als predikant in dienst van 
de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag. Eerder 
was hij predikant voor de Gereformeerde Zendingsbond. Goedhart was eveneens 
betrokken bij de komst van de Alpha-cursus in Nederland. In Goedhart kreeg New 
Wine zo een voorzitter die op het kruispunt stond van gereformeerd en evangelisch. 
Naderhand trad ook de gereformeerd vrijgemaakte predikant W. Noordzij toe tot 
het bestuur van New Wine.165

Op 1 juni 2016, een maand voordat Goedhart in functie kwam, kwamen bij New 
Wine twee stafwerkers in dienst. Een van hen was R. Westerbeek, die reeds enkele 
jaren bezig was met promotieonderzoek naar de theologie van het Koninkrijk, zoals 
deze gestalte krijgt binnen onder meer New Wine. Daarnaast was hij kernteamlid 
van New Wine in Europa.166 Uit dit alles valt op te maken dat de bestuurswisseling 
en de aanstelling van stafwerkers vooral een signaal is dat New Wine een fase van 
professionalisering inging. De pioniersfase, met een stormachtige groei, maakte 
plaats voor consolidering, waarin inhoudelijke bezinning een wezenlijke plaats 
heeft, dit met het uitzien dat deze inhoud het grondvlak beter zou bereiken. New 
Wine ging zich, aldus Goedhart, meer inzetten op ‘toerusting en ondersteuning, 
juist op de terreinen van theologie en leiderschap.’167

In 2004 begon New Wine met het beleggen van zomerconferenties. Het aantal 
bezoekers groeide van zo’n achthonderd naar ruim vijfduizend in 2015.168 Tijdens 
de conferenties wordt onderwijs gegeven over het werk en de gaven van de Geest. 
Opbouwredacteur A.P. de Boer meldde in zijn dagboek van de conferentie169 dat 
hij ‘voor de zoveelste keer’ de oproep hoorde om heel concreet de eigen gaven te 
gaan ontdekken en in praktijk te brengen.170 Tegelijkertijd viel het hem op dat er 
tijdens de conferentie ‘geen claims’ werden gelegd. Allerlei zaken uit de charisma-
tische vernieuwing werden aangeboden, maar ‘er moet niets, je hoort er allemaal 
bij, ongeacht of bepaalde vormen je aanspreken of niet.’
Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat ‘Houten’ een fenomeen werd binnen 
de Nederlands Gereformeerde Kerken. Volgens Westerkamps collega-predikant 
W. Smouter heeft het predikantenechtpaar Westerkamp met hun gemeente ‘veel’ 
betekend voor ‘vele kerken van gereformeerde signatuur.’171 Dit stimuleerde onder-
zoekers om de ontwikkeling van ‘Houten’ te beschrijven.172

Als exponent van New Wine was Westerkamp te gast tijdens twee symposia over de 
charismatische vernieuwing. Het eerste, op 12 februari 2005, werd belegd door de 
Theologische StudieBegeleiding van het eigen kerkverband173; het tweede, op 17 en 
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18 maart 2006, door de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt).174

De openheid voor de charismatische vernieuwing bevorderde onmiskenbaar de 
groei van de kerk van Houten. Toen Westerkamp in 1993 predikant werd, telde de 
gemeente bijna driehonderd leden en doopleden. In 2006 passeerde het ledental 
de duizend, om door te groeien tot ongeveer achttienhonderd in 2015. De groei van 
de gemeente was de oorzaak dat een tweede voorganger werd aangetrokken. In april 
2015 werd R.J.A. Doornenbal als zodanig benoemd.175 Doornenbal was docent aan 
de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en redigeerde eerder een bundel opstellen 
over de gaven van de Geest.176

Ondanks openheid voor het charismatische wil de kerk van Houten in de traditie 
van de Reformatie staan, zo blijkt uit het visiedocument van de gemeente.177 Tege-
lijkertijd herkent de gemeente zich in de ‘verwoording van het bijbelse geloof zoals 
die te vinden is in de grondslag van de Evangelische Alliantie.’

8.3.2. D.A. Westerkamp
Door middel van verschillende interviews en artikelen heeft Westerkamp zijn visie 
op gemeentevernieuwing uiteengezet. Hij is diep overtuigd van de noodzaak van 
deze vernieuwing. ‘De negatieve trend van wereldgelijkvormigheid en lauwheid die 
in de kerken heerst moet worden doorbroken. Het toelaten van het werk van Gods 
Geest kan veel veranderen.’178

Het valt hem op dat de ‘snelst groeiende kerken in vele landen de kerken zijn die 
zich openstellen voor dit werk van de Geest. Vaak zijn het de enigen die groeien. 
Kunnen we dat negeren, of erger nog: het in zijn geheel afwijzen als niet van God?’179

In twee opinieartikelen in het ND betoogde de predikant uit Houten dat geestelijke 
vernieuwing niet iets nieuws is, maar ‘wortels heeft diep in de Bijbel.’180 Hij stelt 
daarom dat ‘een gemeente waar de tekenen geheel en al ontbreken, zich ernstig 
moet bezinnen of ze nog trouw is aan de oorspronkelijke opdracht.’181 De predikant 
wil ‘niets wat de Bijbel niet leert. Maar ik wil ook niets missen!’
Twee dagen later plaatste P.A. Bergwerff een hoofdredactioneel commentaar bij de 
artikelen van Westerkamp.182 De hoofdredacteur van het ND kritiseert daarin het 
beroep van Westerkamp op de kerkgeschiedenis. Daarop reageerde Westerkamp dat 
zijns inziens Calvijn ‘van alle reformatoren’ de plank ‘het verst mis sloeg’ toen deze 
sommige Geestesgaven beperkte tot de apostolische tijd.183 Hij heeft er ook moeite 
mee dat ‘we onze theologie juist hebben aangepast aan ons gebrek aan ervaring.’ 
Als voorbeeld noemt hij de opvatting van de reformatoren dat de tijd van wonderen 
voorbij was, ‘omdat er geen wonderen meer gebeurden.’184

De kern van deze geestelijke vernieuwing is volgens Westerkamp ‘de verwachting 
dat God hier en nu handelt en spreekt. De ervaring van de realiteit van de Levende 
Heer in ons midden.’185 Hij heeft moeite met de gedachte dat God in deze tijd 
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alleen door het geschreven Woord spreekt. Dat is ‘in strijd met de bijbel zelf, en 
sluit Hem op in het boek. Het lijkt me ook strijdig met een levende relatie, waarin 
God persoonlijk met ons omgaat.’

Westerkamps overtuiging dat de Geestesgaven ook in deze tijd voor christenen 
beschikbaar zijn, hangt samen met zijn visie op de verhouding tussen de persoon 
van Jezus en de Heilige Geest.186 Hij kijkt op twee manieren naar de verhouding van 
Jezus en de Geest, namelijk Jezus als de drager van de Geest en Jezus als de zender 
van de Geest. Met name het eerste aspect werkt hij nader uit als hij schrijft dat Jezus 
in Zijn vernedering ‘helemaal op het werk van de inwonende Geest is aangewezen.’ 
Dit kwam omdat de goddelijke eigenschappen tijdens Jezus’ leven op aarde niet tot 
zijn beschikking waren, zo betoogt Westerkamp. Als mens kon Jezus daarom alleen 
wonderen doen of profetisch spreken ‘omdat de Geest Hem toerustte met de gaven.’ 
De volgende stap in zijn gedachtegang is dat christenen delen in het profetisch, 
priesterlijk en koninklijk ambt van Jezus Christus. Daarvoor beroept Westerkamp 
zich op zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. ‘En waar de Gever is, daar zijn 
ook de gaven.’ In dit licht vindt Westerkamp het ‘een onzinnige vraag, of wij het 
wel zonder de gaven kunnen stellen in de gemeente.’ De vraag voor hem is veeleer 
‘of wij bereid zijn uit te pakken wat Hij ons aan cadeaus geeft.’ Die cadeaus ziet hij 
niet als een luxe, maar als ‘zeer noodzakelijke gereedschappen’ voor de gemeente. 
Zonder deze Geestesgaven zal de gemeente ‘minder effectief zijn in het bereiken 
van de wereld met het evangelie en met het zichtbaar maken van de realiteit van 
het Koninkrijk in haar midden.’
Voor Westerkamp is juist de kerk de plaats waar ‘concreet zichtbaar kan worden wat 
de heerschappij van God inhoudt.’187 Daarom komt de boodschap ‘niet alleen met 
woorden, maar met betoon van Geest en kracht.’ Westerkamp beroept zich hier-
voor op de persoon van de Zuid-Afrikaanse predikant Derek Morphew, die tevens 
directeur is van het Vineyard Bible Institute. Van Morphew verscheen in Nederland 
het boek De grote doorbraak.188 Op de achterkant is een aanbeveling van Westerkamp 
te lezen, waarin hij schrijft dat dit boek de achtergrond beschrijft ‘van waaruit o.a. 
de Alpha-cursus is ontstaan en van waaruit ook New Wine wil werken.’ Jezus kwam, 
zo legt Westerkamp uit, ‘om het Koninkrijk te brengen in woorden en daden. Zijn 
volgelingen worden nog steeds geroepen in zijn spoor te treden.’ Morphew was ook 
hoofdspreker van de zomerconferentie van New Wine in 2017.189 Volgens Ruben 
van de Belt, docent academische vaardigheden aan de VU, laat de theologie van 
Morphew zich omschrijven als een ‘theologie van geïnaugureerde eschatologie.’190 
Het Koninkrijk van God is zichtbaar geworden in het handelen van Jezus, maar is 
nog niet geheel tot vervulling gekomen in deze wereld. Daarom worden sommigen 
genezen op gebed en anderen niet.
Westerkamp ziet het als de gewone weg in het Nieuwe Testament ‘dat het Woord 
bevestigd wordt door tekenen en wonderen van heelmaking.’191 Als dat laatste niet 
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zichtbaar wordt, blijft de gemeente ‘onder de maat van Jezus’ bedoeling’ en mag 
de wereld ‘terecht haar schouders ophalen.’
Westerkamp is zich ervan bewust dat gebed niet altijd tot genezing leidt. Het gebeurt 
minder vaak dan hij zou willen, ‘maar genoeg om bemoedigd te zijn.’ Tegelijkertijd 
merkt hij op dat er ‘altijd’ iets gebeurt als er ‘in vertrouwen op de Heilige Geest’ 
wordt gebeden. Wie niet geneest, wordt toch gezegend.’192

Voor Westerkamp maakt het ‘veel verschil’ hoe de gemeente zich opstelt.193 ‘Is het 
allemaal meer van hetzelfde, of zien we gespannen uit naar tekenen van zijn komst?’ 
Voor hemzelf is het woord ‘verwachting’ het ‘sleutelwoord in de charismatische 
ervaring’ geworden. ‘Er mag een klimaat van verwachting groeien dat hier en nu 
de krachten van de toekomende eeuw zichtbaar aan het werk zijn.’

Tijdens het symposium van de Theologische Universiteit Kampen over de charis-
matische vernieuwing, in maart 2006, was Westerkamp gevraagd een seminar te 
houden over het spreken in tongen, een ‘belast onderwerp’, zo gaf hij aan. ‘Als je 
beweert dat je in tongen spreekt, word je al snel ingedeeld bij de voorstanders van 
de pinkstertheologie’ en daaraan gekoppeld de leer van een second blessing, een 
tweede zegen van een doop met de Heilige Geest, na de bekering. Zelf wilde hij 
‘meer onbevangen’ over deze gave spreken.194

Westerkamp vroeg zich af of Jezus in tongen heeft gesproken. Deze vraag past bij 
zijn gedachtegang. Wat de apostelen als Geestesgaven benoemden, zijn immers 
de ‘werkingen die ze in Jezus hadden gezien en die ze dan ook in de gemeente 
opmerken.’195 Jezus heeft in elk geval over tongentaal gesproken, zo stelt Westerkamp 
op grond van Markus 16:17. Volgens hem gaat het hier om het bidden in tongen 
waarover Paulus in 1 Korinthe 14 schrijft. ‘Wat voor zin zou deze aankondiging 
gehad hebben, als de discipelen deze gave nog nooit in werking hadden gezien?’, 
vraagt de predikant uit Houten zich af, al voegt hij er in een voetnoot aan toe dat 
het ‘speculatief’ blijft.
Hij vindt het niet terecht als wordt gesteld dat Paulus in 1 Korinthe 14 het spreken 
in tongen aan de kant zet ten gunste van de hoogste gaven.196 ‘Dan worden er 
tegenstellingen gemaakt die je bij Paulus niet vindt.’ Hij erkent dat in Paulus’ visie 
het profeteren hoger scoort. ‘Maar ook het spreken in tongen draagt bij aan de 
opbouw van de gemeente, mits vertaald in het publiek.’
Als mensen de gaven die God wil geven niet ontvangen, wijt Westerkamp dat aan 
‘blokkades die we zelf vaak opwerpen’, aan een ‘afwijzende theologie’, aan ‘trots, 
waarmee we onze kerkelijke traditie, soms tegen beter weten in, in stand willen 
houden.’197

8.3.3. R.J.A. Doornenbal
In de persoon van R.J.A. Doornenbal trok de Nederlands gereformeerde kerk van 
Houten een theoloog aan die zich grondig verdiept had in de charismatische ver-
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nieuwing. Zelf schreef hij in 2008 in een opinieartikel in het ND dat hij inmiddels 
zo’n vijftien jaar onderzoek deed naar het ‘fenomeen bevrijdingspastoraat en alles 
wat daarmee samenhangt.’198 In de bundel Gaven voor de gemeente, die hij in 2005 
samen met zijn mededocent P.A. Siebesma redigeerde, schreef hij twee kerkhisto-
rische hoofdstukken over de Geestesgaven.199

Volgens Doornenbal kwamen Geestesgaven in de na-apostolische tijd ‘langer en in 
bredere kring’ voor dan Calvijn wist.200 Met de hervormde theoloog C. Graafland 
constateert hij bij Calvijn een zogeheten ‘charismatisch manco’, omdat deze wel 
veel aandacht besteedde aan de persoon en het werk van de Heilige Geest maar 
nauwelijks aan de Geestesgaven. Dit gaf een ‘blinde vlek’ in de gereformeerde 
pneumatologie. Een mogelijke oorzaak hiervan ziet Doornenbal liggen in de ‘diep 
gewortelde angst voor het herleven van de dweperij der (ultra)dopers.’
Achter de geringe aandacht in de reformatorische traditie voor de Geestesgaven ziet 
Doornenbal drie historische ontwikkelingen. Als eerste noemt hij de ‘verambtelij-
king’ van de kerk, waardoor de ‘veelkleurigheid van het charismatisch-ambtelijke 
leven van de nieuwtestamentische gemeente’ werd gereduceerd tot drie of soms 
vier ambten.201 Vervolgens benoemt hij het proces van ‘verrationalisering’ dat hij 
al in de Vroege Kerk ziet.202 Dit ging ten koste van het ‘concrete vertrouwen op 
God en zijn beloften’, ook voor het alledaagse leven. Hiermee in verband staat de 
‘vergeestelijking’ in de bijbeluitleg waardoor wonderen en Geestesgaven alleen 
geestelijk werden uitgelegd.203

Doornenbal ziet de gereformeerde gezindte voor de uitdaging staan om ruimte te 
geven aan een ‘nieuwe dynamiek’ tussen drie polen. De eerste pool is die van Bijbel 
en theologie, inclusief het dogma. De tweede is die van het instituut, inclusief ambten 
en sacramenten. Tot de derde pool rekent Doornenbal ervaring en charisma.204 De 
ervaringspool moet dan niet de boventoon gaan voeren, zo leert hij uit de misstanden 
in de kerkgeschiedenis omtrent de Geestesgaven. In charismatische bewegingen 
ziet Doornenbal misstanden, maar hij duidt het positief dat men zich ‘in openheid 
en afhankelijkheid’ uitstrekt naar God ‘en verwacht dat Hij iets doet.’205 Daarom 
vindt hij een sceptische houding ten opzichte van de Geestesgaven, als gevolg van 
misstanden, niet terecht.
In een latere opiniebijdrage benadrukt Doornenbal nog eens dat hij rondom het 
onderwerp van de Geestesgaven geen ‘strijd, maar studie en zorgvuldige argu-
mentatie’ voor ogen heeft.206 Hij vindt het een ‘simplistische benadering’ als een 
tegenstelling wordt gesuggereerd: ‘Je bent óf gereformeerd óf charismatisch.’ Zelf 
kent hij ‘tientallen voorbeelden van hoe mensen zijn geholpen doordat gemeente-
leden met bepaalde charismata van Godswege de kennis en / of kracht kregen die 
op dat moment nodig waren.’ Daardoor kwamen verborgen zonden aan het licht 
en werden er mensen genezen of bevrijd van demonische bindingen. Tegen deze 
achtergrond stelt Doornenbal de vraag ‘hoe effectief het pastoraat op genoemde 
terreinen is in gemeenten die zich niet openstellen voor Geestesgaven.’
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8.3.4. Discussie rond ‘Houten’ en New Wine
De uitstraling van ‘Houten’ en New Wine had als gevolg dat het onderwerp van 
de charismatische vernieuwing op een levendige belangstelling kon rekenen in de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. Over het algemeen uiten opiniemakers zich 
positief over de charismatische vernieuwing. De predikant A.W. Vos stelt in Opbouw 
vast dat de ‘opvallende aandacht voor de Heilige Geest binnen de Alphacursus 
bepaald niet op gespannen voet staat met onze gereformeerde belijdenis.’207 In 
het Informatieboekje 2001 somt Vos een aantal plaatselijke kerken op die de cursus 
gebruiken, ‘veelal met positieve en inspirerende gevolgen, kwalitatieve en kwanti-
tatieve groei!’208

Zowel in Opbouw als in het Informatieboekje toont Vos zich ‘blij’ met de charismatische 
vernieuwing in Houten. Volgens hem gaat in de beleving in de kerken de Heilige 
Geest ‘praktisch geheel schuil achter de verkondiging van Christus.’209 Hij vraagt zich 
af of de charismatische bewegingen mogelijk een reactie zijn op de ‘inperkingen 
van het werk van de Geest door de kerken.’
Ook zijn collega W.G. Rietkerk denkt in deze richting.210 Volgens hem is er in de 
kerken sprake van een onderwaardering van het werk van de Heilige Geest ‘en dan 
met name de derde dimensie daarvan: de vervulling door de gaven van de Geest.’ 
Ook Rietkerk valt daarbij terug op de hervormde theoloog H. Berkhof.
Vos is van mening dat de kerken ruimte moeten scheppen voor de ‘doorgaande 
activiteit’ van de Geest.211 Eenzijdigheden en scheefgroei moeten worden voorko-
men. Als kerken moeten we ‘hierin onze eigen weg en onze eigen vormen vinden.’
Tijdens een predikantenretraite in Houten zocht de predikant F. Gerkema voor 
zichzelf naar ‘verbindingslijntjes met onze eigen traditie.’212 Hij vroeg zich af of 
‘ons gebrek aan ervaring van de aanwezigheid van God in het hier en nu’ niet een 
wissel had getrokken op de omgang met de Bijbel, ‘zodat we in een zelfgekozen 
isolement vastlopen in onze eigen uitleggingen.’213

De predikant J.M. Mudde vroeg op zijn beurt in verschillende bijdragen aandacht 
voor de Geestesgaven van de profetie en het spreken in tongen.214 De predikant 
G. Bronsveld en D. Lagewaard bevalen het ministrygebed aan.215

In de kerken waarmee de Nederlands gereformeerden met name op plaatselijk 
niveau samenwerken, riep ‘Houten’ reactie op. Dit betreft de Christelijke Gere-
formeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Met name in het 
laatste kerkverband klonken kritische en verontruste geluiden over New Wine, 
waarop Nederlands gereformeerde predikanten weer reageerden.
De gereformeerd vrijgemaakte emeritus predikant W. Wierenga schreef in april 
2006 in het ND kritisch over de toenadering tot de charismatische beweging.216 In 
zijn reactie beriep Westerkamp zich op de gereformeerde theoloog J.I. Packer, voor 
wie het ‘onmiddellijk duidelijk’ was dat de charismatische beweging ‘uit God’ is, 
omdat het daarin gaat over de ‘bevordering van het trinitarische geloof.’217 Wester-
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kamp is ervan overtuigd dat de charismatische beweging ‘gereformeerde correctie’ 
nodig heeft. Maar verdeeldheid rond de charismatische vernieuwing vindt hij ‘niet 
nodig.’ Het ‘beter Bijbellezen’ heeft hem er juist toe gebracht ‘allerlei traditionele 
gereformeerde schema’s’ te bevragen op hun houdbaarheid, schrijft Westerkamp. 
‘En als blijkt dat we de Bijbel hebben gelezen, meer vanuit onze westerse contekst 
van een rationalistische cultuur, dan vanuit een onbevangen verstaan van de totale 
boodschap van de Schrift, dan zullen we dat moeten herzien. Juist als gereformeer-
den zou ons dat niet moeilijk moeten vallen!’
Westerkamps reactie op Wierenga bracht de gereformeerd vrijgemaakte predi-
kanten J. van Benthem en K. de Vries tot het schrijven van een opiniërend artikel, 
waarin zij hun vragen stelden bij het schriftgebruik van New Wine.218 De kern van 
hun bezwaar is dat in de beweging van New Wine ‘van historische gebeurtenissen 
– zonder nadere verantwoording – opdrachten en beloften voor alle christenen 
vandaag worden gemaakt.’ Daarmee worden bijbelteksten in hun ogen ‘losgemaakt 
van hun oorspronkelijk context.’
In een reactie noemt Westerkamp het een ‘bekende hermeneutische truc om de 
bijzondere dingen die het Nieuwe Testament vertelt, te plaatsen in de categorie 
‘geschiedenis’.’219 In dat geval beschrijft Handelingen alleen de vervulling van wat 
Jezus aan de apostelen beloofde en zouden we dergelijke tekenen en wonderen nu 
niet meer moeten verwachten. ‘Probleem is alleen: die beperking vinden we niet 
in de Bijbel. Die is door theologen bedacht.’
Uit Galaten 3:5 leidt Westerkamp af dat Paulus ‘er gewoon van uitging dat er bij-
zondere krachten in hun midden waren, daarover was geen verschil van mening.’ 
Westerkamp leest de Bijbel als ‘voorbeeldboek: kijk, zo werkt en spreekt God.’ Hij 
vraagt zich af of het niet ‘vreemd’ zou zijn als God ‘eerst al die voorbeelden geeft 
hoe Hij met mensen omgaat; en dat Hij dan plotseling de spelregels verandert, 
zonder ons in te lichten?’
Ook Westerkamps collega’s H. van Winkelhoff en A.W. Vos reageerden op Van Ben-
them en De Vries. Van Winkelhoff voelt geen ‘spanning, laat staan een tegenstelling’ 
tussen het belang van de Schriften en het openstaan voor de ‘velerlei wijzen waarop 
God kan spreken.’220 Vos constateert dat de kerk van Houten het gereformeerde 
standpunt niet heeft losgelaten, ‘zij het in de praktijk wel gerelativeerd.’221 De aan-
dacht voor de charismatische vernieuwing ervaart hij als positief. Hij omschrijft het 
verlangen als ‘niet naast het Woord nog méér, maar meer ván het Woord, en niet 
naast Christus nog méér, maar meer ván Christus!’
Het is de ‘stellige overtuiging’ van Vos dat er door de Bijbel ‘meer charismatische 
elementen aangegeven worden voor het christelijke leven dan wij in onze (recente) 
gereformeerde geschiedenis waar hebben laten zijn.’ Zelf vindt hij het ‘ontdek-
kend’ om met het ‘charismatisch gedachtegoed voor ogen’ de gereformeerde 
belijdenisgeschriften ‘opnieuw door te kruipen.’ Hij oppert de gedachte dat ‘onze 
gereformeerde voorvaderen heel wat meer (met een anachronisme) ‘charismatisch 
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angehaucht’ waren dan we nu denken.’ Hij doelt dan met name op ‘wijsheid en 
inzicht’ omtrent geestelijke ervaringen die hij ook onder puriteinen als G. White-
field en J. Edwards aantreft. Vos komt dan ook tot de conclusie dat we ‘op gevaarlijk 
terrein komen, als wij onze ogen niet willen openen voor werkelijk heil en zegen 
die op de charismatische weg gevonden en beleefd worden.’

8.3.5. W. Smouter
In 2000 schreef de Nederlands gereformeerde predikant W. Smouter in het ND 
dat hij ‘erg blij’ was met het ‘pionierswerk in Houten.’222 De predikant uit Apel-
doorn trad toe tot het bestuur van New Wine en is een regelmatige gast tijdens de 
jaarlijkse zomerconferentie van de stichting. In november 2005 werkte hij mee aan 
een congres over de Geestesgaven aan de Christelijke Hogeschool Ede.223 Een jaar 
later publiceerde hij het boek Herstelwerk, wat we kunnen zien als een theologische 
verantwoording van het verlangen naar de gaven van de Geest in de kerk.224

We zagen eerder hoe de evangelische beweging de aandacht van Smouter trok.225 
Sinds de eeuwwisseling liet Smouter zich ook herhaaldelijk uit over het onderwerp 
van de gaven van de Geest in het algemeen en de betekenis hiervoor van de Neder-
lands gereformeerde kerk van Houten in het bijzonder. In een artikel in het Bulletin 
voor Charismatische Theologie schreef hij een openhartig artikel hoe dit onderwerp in 
zijn leven betekenis kreeg.226 Toen hij aan de Vrije Universiteit theologie studeerde, 
ging het nog ‘totaal’ aan hem voorbij dat zijn leermeester J. Veenhof bezig was met 
de charismatische vernieuwing. ‘Ik vind het echt jammer dat ik dat gemist heb’, zo 
bekent Smouter. Als verklaring noemde hij dat de ‘kerkelijke muurtjes toen nog 
veel meer overeind stonden dan nu.’227

Als predikant kreeg Smouter te maken met allerlei moeilijke problematieken 
op het gebied van psychiatrie, misbruik en verslaving. Hij stond tegenover deze 
gebrokenheid met ‘lege handen’ en leerde juist toen meer over de ‘kracht van het 
gebed.’ Nog altijd is hij stil van een ‘aantal zo evidente verhoringen.’ Zo kreeg hij 
niet alleen oog voor de ‘volkomen verlossing van al onze zonden door Christus’, 
maar ook voor de ‘gedeeltelijke en toch zo reële werking van de Geest in onze 
menselijke problemen.’ Hij kwam tot de conclusie dat genade ook geneest. ‘Iedere 
genezing, ook als die gedeeltelijk en tijdelijk is, is voorsmaak van de verlossing van 
ons lichaam waarop we wachten.’228

In ‘charismatische setting’ leerde hij ook de waarde van het gebed van twee perso-
nen voor een derde, het zogeheten ministrygebed. Tegelijkertijd kwam hij in een 
‘soort conflict’ met zijn gemeente en met zijn eigen gereformeerde traditie. De 
wrok die dat met zich meebracht, raakte hij kwijt tijdens een predikantenretraite 
van Westerkamp in Houten. Het was ‘na veel eenzaam getob, mijn eerste geslaagde 
kennismaking met het charismatisch gedachtegoed.’229 Nadien schreef Smouter dat 
hij in Houten voor zichzelf een profetie ontving, ‘die zo onmiskenbaar van God 
was dat het me openbrak.’230 Daardoor liet hij het ‘comfortabele standpunt’ los dat 
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de gaven ‘er nog wel zijn, maar dat we het aan de Geest moeten overlaten om ze al 
dan niet uit te delen.’ Hij leerde ‘hoe goed het is om te streven naar meer, om je 
uit te strekken naar meer van de gaven van de Geest.’231

Smouter raakte er meer en meer van overtuigd dat ‘om het aloude evangelie van 
Jezus Christus en die gekruisigd door te geven in deze tijd’ een combinatie nodig 
is van een ‘stevige gereformeerde prediking met een open evangelische spirituali-
teit.’ Dat betekent dat de ‘christologische leer van het heil een pneumatologische 
uitwerking nodig heeft om onze humaniteit existentieel te raken.’232 Hij bepleit dan 
ook geen ‘zelfstandige aandacht voor de Heilige Geest’, maar wel een ‘veel ruimere 
aandacht’, omdat ‘in Christus veel meer te verkrijgen is’ dan hij ooit had gedacht. 
In de praktijk van het ‘gebedspastoraat en andere vormen die bij de charismatische 
spiritualiteit horen’ komt hij ook ‘meer van het werk van Christus tegen dan in 
menig traditioneel huisbezoek.’233

In zijn kerkverband ziet hij een andere opstelling groeien rond het onderwerp van 
de gaven van de Geest. ‘We wisten precies wat de Geest vroeger wel deed, maar nu 
niet meer doet. Intussen weten we dat niet zo precies meer.’234 Tegelijkertijd ziet hij 
dat collega-predikanten zichzelf afzijdig houden van de charismatische vernieuwing 
en in de gemeente het ‘best willen tolereren.’ Hij noemt dat ‘vragen om moeilijk-
heden.’235 Over het algemeen ervaart hij in gereformeerde kring een ‘ongezonde 
spanning’ rond de charismatische vernieuwing.236

Zelf voelde Smouter zich door zijn ‘gereformeerde vooroordeel wel eens erg alleen’ 
toen hij werd geroepen demonen te bestraffen. Hij werd daar doorheen geholpen, 
zo bekent hij in Opbouw, ‘en wel door mijn gereformeerde ouderlingen en diakenen 
die als een muur van gebed om me heen waren.’237

Smouter schreef dit in reactie op zijn collega H. de Jong.238 Deze stelde naar aanlei-
ding van de genezing van de verlamde door Jezus dat we deze geschiedenis ‘over-
vragen’ als ze als een rechtvaardiging dient om de dienst der genezing in de kerk 
aan de orde te stellen. Volgens De Jong zijn de bijzondere tekenen als de zwavelkop 
die de lucifer doet branden. ‘Als het houtje met een rustig vlammetje brandt heeft 
het zwavelkopje z’n dienst gedaan.’ Als er ‘herhalingen van zo’n beginsituatie’ zich 
voordoen, kunnen deze tekenen opnieuw tevoorschijn komen, aldus De Jong. ‘Maar 
ook dan zal dit van voorbijgaande aard zijn. Er moet dan ook niet naar deze dingen 
gestreefd worden, het is mooi genoeg als God ze geeft.’
In zijn antwoord op Smouter wijst De Jong op de ‘lijn van reductie’ in de evange-
liebeschrijvingen.239 Hij ziet een lijn ‘die loopt van de uitzending der zeventig, met 
een duidelijke opdracht tot het verrichten van tekenen, over het zendingsbevel 
bij Matteüs, dat zich tot het maken van discipelen en tot het onderwijzen van die 
gedoopten beperkt, tot waar het vierde evangelie de gave van de Geest alleen nog 
maar met de bediening van het evangelie der verzoening in verband brengt.’ Hieruit 
leidt hij af dat ‘het dus met die tekenen steeds een aflopende zaak is.’ Deze ‘lijn van 
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reductie’ is naar zijn overtuiging ‘voor heel de navolgende tijd bepalend.’
In het zendingsbevel uit Markus 16 ziet De Jong wel een belofte dat bijzondere 
tekenen zullen volgen, maar niet een opdracht om ze te verrichten. Die belofte is 
‘helemaal uitgekomen’, zo schrijft hij met een verwijzing naar het boek Handelingen.
Ook collega-predikant J.M. Mudde mengde zich in de discussie tussen Smouter en 
De Jong. Hij deed dit door middel van een serie van vier artikelen in Opbouw.240 
Daarin merkt hij op dat bij Paulus het accent niet ligt op de dienst der genezing, 
maar op de dienst der verzoening.241 Hij heeft de wens dat de bediening van gene-
zing een ‘natuurlijke plaats in onze kerken zal gaan krijgen’, maar dan ‘met een 
grote portie behoedzaamheid.’ Mudde wil daarom geen ‘torenhoge verwachtingen’ 
wekken. Immers, ‘het werk van de Geest is er niet op gericht om ons nu al uit dit 
onverloste bestaan op te heffen.’
Voor Mudde is ‘Houten’ een ‘welkome herkansing’ van zaken waar hij sinds zijn 
‘intensieve’ deelname aan de pinksterconferentie van stichting Opwekking ‘met een 
boogje’ omheen liep.242 Mudde verwacht ook dat ‘wat zich in Houten ontwikkelt, 
minstens druppelsgewijs ook in andere kerken zal doorwerken.’243

Een maand voordat Smouters boek Herstelwerk verscheen, was er een artikel van 
zijn hand te lezen in een gezamenlijk nummer van het gereformeerd vrijgemaakte 
weekblad De Reformatie en het Nederlands gereformeerde opinieblad Opbouw.244 
Daarin noemt Smouter als ‘kern van het charismatische gedachtegoed’ dat ‘Gods 
aanwezigheid door de heilige Geest een ervaren werkelijkheid is voor de gelovigen.’ 
Hij wil ‘voluit erkennen dat wij het werk van de Geest in de praktijk teveel beperkt 
hebben tot het begin van het geloof, tot bekering en wedergeboorte.’ Graag wil 
de predikant de bezinning op het werk en de gaven van de Geest ‘verdiepen en 
verbreden vanuit de rijkdom van de gereformeerde traditie.’ Smouter benoemt in 
dit verband drie punten, namelijk de gereformeerde overtuiging dat de gelovigen 
in Christus alles hebben gekregen, dat ze van zichzelf geen goeds hebben en dat 
God de schepping trouw blijft. Hij hoopt dat gereformeerden gaan ‘streven naar de 
gaven van de Geest: zonder gereformeerd gewetensbezwaar, maar met een nederig 
hart, omdat we wel eens zo eigenwijs geweest zijn te denken dat we die gaven niet 
nodig zouden hebben.’

Eind november 2006 verscheen Herstelwerk, als vrucht van een studieverlof van 
Smouter. Het boek riep heel wat reacties op; een tweede druk volgde spoedig. Het 
doel van zijn boek is, aldus Smouter, om ‘de samenhang te verstaan in alles wat 
de heilige Geest aan ons doet: zijn werk, zijn vrucht en zijn gaven.’245 Ook wil hij 
recht doen aan drie punten die in de gereformeerde traditie ‘erg belangrijk’ zijn: 
‘Christus centraal stellen, de schepping serieus nemen en oog hebben voor Gods 
soevereiniteit.’246

In het eerste hoofdstuk vat Smouter zijn boek samen met de zin: ‘Wat onze God 
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bedoelde bij de schepping, wat Hij herstelde in Jezus, en zal voltooien bij de weder-
komst, dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.’247 Binnen dit model wil hij 
de gaven van de Geest een plaats geven. Zijn hoofdstelling werkt de auteur in een 
aantal hoofdstukken uit.
In een inleidend hoofdstuk benadrukt Smouter dat ‘wij leven in een merkwaardige 
tussentijd, een aangevochten tijd.’ Jezus is op aarde gekomen om te bevrijden van 
de zonde. Dat geeft ‘hoop op een totale verlossing’, maar in het heden is die verlos-
sing ‘nog gebrekkig.’248 Er is de verwachting van de volkomenheid en tegelijkertijd 
is er de gebrokenheid van dit leven. God heeft de nieuwe schepping gerealiseerd 
in Christus en geeft de Heilige Geest als een voorschot op de volkomenheid.249

Het hoofddoel van de schepping, en daarmee ook van het herstel ervan door 
Jezus Christus, is Gods ‘tegenwoordigheid en de liefdevolle omgang tussen God en 
mens’, zo betoogt Smouter.250 Een ander doel is het heersen van de mens over die 
schepping.251 Dit doel is door de zonde aangetast, maar wordt hersteld door Jezus. 
Hij had gezag en macht over demonen en ziekten, zelfs over schuld en zonde. De 
tekenen en wonderen van Jezus zijn een ‘integraal deel’ van Zijn zending, zo leerde 
Smouter van de Engelse predikant B. Collins, jarenlang een van de sleutelfiguren in 
de internationale beweging van New Wine.252 De verkondiging van dat Koninkrijk 
vond plaats door de prediking van Jezus, Zijn wonderen waren er een ‘proclama-
tie’ van, waardoor de hoorders ook konden zien dat dit rijk was gekomen.253 Deze 
krachten van het Koninkrijk deelde Jezus aan Zijn leerlingen uit ‘met de opdracht 
net als hijzelf dit koninkrijksgezag uit te oefenen’, aldus Smouter.254

Voor Smouter is het daarom helder dat in de tijd van het Nieuwe Testament ‘teke-
nen en wonderen van de Geest bij de normale praktijk behoorden en dat men deze 
beschouwde als krachten van de komende wereld.’ Daarom is Smouter blij met de 
‘snippertjes’ die hij daarvan ziet.255

Wonderen zijn ook ‘typerend voor het optreden van Paulus en gelden in die tijd 
als standaard in de kerk.’256 Paulus is dan ook ‘veel harder tegen de Galaten die te 
wettisch waren dan tegen de Korintiërs die te charismatisch waren.’
Smouter gaat niet mee met het onderscheid tussen natuurlijke en bovennatuur-
lijke gaven.257 Alleen God is bovennatuurlijk, zo stelt hij. Elke gave, hoe geestelijk 
ook, is voor hem een scheppingsgave. Door de zonde is de ‘toegang tot die gaven 
grotendeels kwijtgeraakt’, door Christus is de schepping in ‘beginsel hersteld.’ Het 
volkomen herstel wacht tot de wederkomst. Tot die tijd geeft God door de gaven 
van de Geest een voorschot op het komende Koninkrijk. In dat licht vindt Smouter 
het een ‘absurde gedachte dat wij vandaag de gaven van de Geest niet meer nodig 
hebben.’
Op verschillende plaatsen in zijn boek verwoordt Smouter zijn overtuiging dat Jezus 
zijn genezingen en wonderen deed als een waarachtig mens, die ‘afstand deed aan 
zijn gelijkheid met God’, maar wel werd gezalfd door de Heilige Geest.258 Deze visie 
op de mens Jezus noemt Smouter in een interview met het ND ‘een van de grootste 
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ontdekkingen’ van zijn leven.259 In Herstelwerk noemt hij dit punt ‘een van de twee 
pijlers’ waarop zijn boek rust.260 De genezingen en wonderen van Jezus zijn voor 
Smouter allereerst werken van Zijn menselijke natuur, zoals deze door de Geest is 
bekrachtigd, ‘veel meer dan wij, maar toch net zo als wij.’261 Daarom is ‘principieel 
mogelijk dat ook anderen hem navolgen.’262 Smouter verbindt dit aan de uitleg van 
de naam ‘christen’ in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 12. Daar wordt gesteld 
dat een christen deel heeft aan de zalving van Christus. ‘Dat is mijn hele boek’, zo 
merkt hij in een interview met Opbouw op.263

8.3.6. Discussie rond Smouters visie
Tegenover een journalist van het ND sprak Smouter uit dat zijn visie op de verhou-
ding tussen de goddelijke en de menselijke natuur van Christus een ‘teer punt’ in 
zijn betoog is.264 Op deze zienswijze kwam ook kritiek. Zo vond de hervormde theo-
loog J. Hoek dat Smouter ‘te snel’ heenstapt over een gegeven dat hij in zijn boek 
‘in het voorbijgaan’ noemt, namelijk dat in het bijbelboek Johannes de wonderen 
en tekenen Jezus’ Godheid onderstrepen. Volgens Hoek verdienen de vragen ten 
aanzien van de christologie ‘bredere en meer evenwichtige behandeling.’265

Ook de Amsterdamse dogmaticus C. van der Kooi uitte op dit punt kritiek. In een 
groepsgesprek met Wapenveld reageerde hij op Smouter dat deze kennelijk een 
pneuma-christologie voorstond, een christologie die nadruk legt op de inwoning 
van Gods Geest in Jezus.266 Ook na Smouters toelichting bleef Van der Kooi bij deze 
kritiek, waarbij hij eraan toevoegde dat Jezus ‘nooit een gewoon mens is geweest.’267

In Herstelwerk schrijft Smouter zelf dat de pneuma-christologie tekort doet aan de 
Godheid van Christus. Als het gaat over de vraag wie Jezus is, houdt hij het liefste 
vast aan de uitspraken van het concilie van Chalcedon dat Jezus zowel waarachtig 
God als waarachtig mens was.268

Op andere punten kreeg Smouter eveneens kritiek, ook uit zijn eigen kerkverband.269 
Emeritus predikant H. de Jong stelde de vraag of de bijzondere Geestesgaven tot 
een ‘integraal deel van Jezus’ zending zijn te rekenen’ en ze om die reden ‘altijd en 
overal in de bediening van de verzoening meekomen of behoren mee te komen.’ 
De Jong is ‘meer dan Smouter’ onder de indruk van het ‘toen en daar van de Bijbel 
op dit gebied.’ Hij vraagt zich af of de Geestesgaven ‘in onze tijd dezelfde (moeten) 
zijn als toen het Nieuwe Testament geschreven werd.’ Zelf rekent hij met ‘aanpassing 
aan nieuwere tijden’, bijvoorbeeld doordat de medische wetenschap zich sterk heeft 
ontwikkeld en ‘buitenmedische genezingen in Jezus’ tijd nodiger waren dan nu.’270

Collega-predikant D. Timmerman noemde het ‘te schematisch om alle charismata 
te willen duiden als herstelde scheppingsgaven.’ Volgens hem zet Smouter daar-
mee ‘te sterk in op de continuïteit van schepping naar herschepping.’271 Ook de 
predikant C.J. Barth legde de vinger bij dit punt. Als in de visie van Smouter de 
Geest ontsluit wat God al in de schepping heeft gelegd, is het voor Barth de vraag 
of genezing, tongentaal, uitdrijven van demonen ‘denkbaar’ zijn in het paradijs.272
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Volgens Timmerman legt Smouter in de bijbelse uitdrukking nieuwe schepping 
(2 Korinthe 5:17) het accent op het laatste woord, terwijl hij zelf liever het eerste 
woord benadrukt.273 Volgens Smouter zelf is het ‘hele verschil tussen gereformeerd 
en evangelisch’ samen te vatten aan de hand van de uitleg van de genoemde tekst 
van Paulus. Hij stelde dit in zijn nawoord van het boek Gereformeerden en evangelischen 
van W.J. Ouweneel en J. Hoek.274 Het was Smouter opgevallen dat in de discussies 
tussen het tweetal geen hoofdstuk te vinden was over de Geest en de gaven, over de 
toekomstverwachting en over de schepping. Volgens hem kan de gereformeerde 
traditie juist iets bijdragen aan evangelische christenen ‘door te wijzen op het kost-
bare en blijvende belang van de schepping.’
De uitdrukking ‘nieuwe schepping’ betekent naar de overtuiging van Smouter niet 
dat God het oude weggooit, maar dat God het ‘zo rijk vernieuwt als Hij het ooit 
bedoeld had.’ Op de nieuwe aarde is de oude schepping ‘niet gedumpt, maar... 
eindelijk gelukt.’

Het onderwerp van de dienst der genezing bleef de aandacht van Smouter trekken. 
Voor hem is bevrijdingspastoraat ‘een heel natuurlijk onderdeel van de zorg die een 
gemeente haar leden heeft te bieden.’275 Hij leidt dit af uit het Onze Vader, waarin 
de Heere Jezus leerde bidden om brood, vergeving en bevrijding. Over het derde 
punt hebben gereformeerden ‘veel minder geleerd’, zo schat Smouter in. Overi-
gens wil hij bevrijdingspastoraat breder invullen dan bevrijding van demonische 
gebondenheid door gebed en eventueel uitdrijving van duivelen (exorcisme). Een 
bredere uitleg houdt voor Smouter het besef in ‘dat we bloot staan aan machten 
van het kwaad die ons gebonden houden aan de zonden der vaderen, aan de geest 
van de tijd en de heersers van deze wereld.’ Daartegenover staat het gezag van 
Christus, Die de duivel overwon. Dat gezag mogen christenen inroepen. Volgens 
hem is dat besef in de kerken ‘voor een groot deel kwijt geraakt, in vergelijking 
met onze eigen kerkvaders.’
Voor deze brede betekenis beroept Smouter zich op zondag 52 van de Heidelbergse 
Catechismus. Daarin wordt verlossing van de boze gezien als ‘hulp tegen een heel 
scala van bedreigingen.’ In die lijn ziet Smouter bevrijdend pastoraat als een mid-
del om mensen te bemoedigen ‘in het geloof dat Christus Heer is in de strijd tegen 
je eigen vlees.’276

Smouter pleit in dit licht voor een ‘wederzijdse aanvulling en correctie van psy-
chologie en pastoraat.’ Hij vindt het ‘te massief’ te denken dat de psychologie ‘alle 
problemen zo fijn onder de duim heeft’, waardoor er geen ruimte is om te denken 
aan zaken als gebondenheid door de duivel.277

8.3.7. A. van der Dussen
De theoloog A. van der Dussen hield zich niet alleen intensief bezig met de evan-
gelische beweging278, maar mengde zich ook in de discussies over de gaven van de 
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Geest. Dit onderwerp hield hem ook al lange tijd bezig, zo blijkt uit zijn recensie 
in Opbouw van het boek Gereformeerden op zoek naar God van de hervormde theoloog 
C. Graafland, dat in 1990 verscheen.279 In de recensie wijst Van der Dussen erop dat 
‘Graafland aandacht vraagt voor een zijde van het werk van de Geest waarover de 
gereformeerde traditie een bijna volkomen stilzwijgen bewaart.’ Hij bedoelt hiermee 
de overtuiging dat ‘de Geest voor de verovering van mensenharten gebruik kan 
en wil maken van charismata zoals de gaven van profetie en genezing.’ Graafland 
wees daarbij op Calvijn die het ‘in beginsel’ voor mogelijk hield dat de Geest ‘in 
bijzondere tijden zich opnieuw van bijzondere gaven zou bedienen.’ Zo’n bijzon-
dere tijd zou volgens Van der Dussen een tijd van Godsverduistering kunnen zijn. 
De predikant vindt het van ‘enorm belang, om er met Graafland voor te waken dat 
het een nietszeggende kreet wordt: ‘Verwacht het van de Geest!’’ Een bijbelse ver-
wachting zal zich naar zijn overtuiging vertalen in een houding van ‘werkelijk open 
te staan voor de Geest, kritisch onderscheidend maar ook ootmoedig onbevangen.’

In de tijd dat de kerk van Houten van zich liet horen, wierp Van der Dussen in Opbouw 
de vraag op of er in de gereformeerde traditie ‘genoeg ‘rek’ zit om charismatische 
invloeden te integreren.’280 Volgens hem is een ‘afdoend antwoord’ op die vraag 
pas te geven ‘wanneer diep wordt ingegaan op de verhouding van Woord en Geest.’ 
Zelf vraagt hij aandacht voor enkele andere zaken, namelijk Gods soevereiniteit, 
de christelijke vrijheid en het leven onder de genade. Deze zaken zijn voor hem 
‘onopgeefbaar.’ Dit betekent dat niemand het ‘recht’ mag worden ontzegd om 
‘langs charismatische weg tot geestelijke vernieuwing te komen.’281

De predikant krijgt ‘niet de indruk dat het Nieuwe Testament de ‘buitengewone 
gaven’ van de Geest ‘absoluut noodzakelijk’ acht voor de kerk.’282 Hij geeft hiervoor 
drie argumenten, uit de Bijbel, uit de kerkgeschiedenis en uit zijn persoonlijk leven. 
Volgens Van der Dussen verschuift het accent in de pastorale brieven van Paulus 
‘van het ‘buitengewone’ naar het ‘gewone’, van het extatische naar het ambtelijke 
en institutionele.’ Hij ziet dit bevestigd door de kerkgeschiedenis en wijst daarbij 
op de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw. In deze beweging speelden de bijzon-
dere Geestesgaven ‘slechts een marginale rol.’ Ook in zijn eigen leven merkt de 
predikant ‘dat de buitengewone gaven van de Geest geen harde voorwaarde zijn 
voor persoonlijke geestelijke vernieuwing.’
Van der Dussen is ervan overtuigd dat God de weg kan kiezen van ‘charismatische 
vernieuwing ten dienste van geestelijke vernieuwing.’ Hij wil er echter op wijzen 
dat dit ‘niet de enige weg is.’ Volgens hem komt ‘diepe eerbied voor Gods vrijheid’ 
de charismatische vernieuwing ‘juist ten goede.’ Anders kan het voorkomen dat 
mensen zichzelf geestelijk ‘opfokken.’283

Bij de start van de Nederlandse Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP), in 
september 2006, noemde Van der Dussen het opvallend dat het charismatische 
christendom zo snel zijn invloed deed gelden in zijn kerkverband, ‘daar in onze 
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vrijgemaakte traditie de accenten zo anders gelegd werden.’284 ‘Worden hier lacunes 
in onze traditie opgevuld? Of wordt de reformatorische grondslag van ons belijden 
onbedoeld ondermijnd?’ Naar zijn overtuiging is het de academische theologie 
die op dit punt een waardevolle en noodzakelijke bijdrage kan leveren. ‘Als ergens 
het belang van de wetenschappelijke theologie onderschat kan worden, dan hier.’
Als docent aan de predikantenopleiding kreeg Van der Dussen te maken met vra-
gen over de Geestesgaven. Zijn studenten vroegen hem een college te geven over 
de charismatische vernieuwing. Enkele zaken daaruit kwamen via Opbouw onder 
de aandacht van een breder publiek.285 De predikant vraagt in zijn artikel in het 
bijzonder aandacht voor de visie van Smouter op de persoon van Jezus, zoals deze 
het verwoordde in zijn boek Herstelwerk.
Volgens Van der Dussen is het niet overtuigend om het werk van de Geest ‘enkel 
op het doen van Christus te betrekken en niet op wie Hij is.’ Ook gaat hij niet mee 
met Smouters conclusie dat de gelovigen, in navolging van Jezus, wonderen kun-
nen doen. Van der Dussen wijst op zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. 
Daarin wordt wel gesproken over het deel krijgen aan Christus’ zalving, maar 
‘opvallend is, dat de Catechismus de overeenkomst niet uitwerkt met behulp van 
het imitatiemotief.’ Hij pleit er daarom voor om ‘deze asymmetrie aan te houden 
bij het nadenken over de gaven van de Geest.’
Het onderwerp van de dienst der genezing kon eveneens op Van der Dussens belang-
stelling rekenen, getuige twee artikelen hierover in Opbouw.286 Daarin nam hij een 
gezamenlijke verklaring van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de 
Nederlandse Lucasorde over de dienst der genezing op.287 Van der Dussen grijpt zijn 
artikelen aan om uit te leggen wat de Amsterdamse dogmaticus J. Veenhof, bij wie 
hij promoveerde, zag als het ‘eigene’ van de charismatische vernieuwing, namelijk: 
‘Er is in het heden ervaarbaar heil van Godswege, in Jezus, door de Geest, voor de 
hele mens.’ Hij vindt het ‘terecht’ dat in de charismatische vernieuwing de ‘dingen 
weer bij elkaar gebracht worden.’288 Het bidden voor zieken enerzijds en medische 
zorg of psychotherapie anderzijds zijn geen concurrenten van elkaar. Juist op dit 
punt neemt Van der Dussen in de kerk ‘polarisatie’ waar.
Van der Dussen ziet zowel in de verklaring als ‘bij steeds meer christenen die ijve-
ren voor ‘de dienst der genezing’’ dat er een correctie wordt aangebracht op een 
‘theologie die eenzijdig op de opstanding focust’ en die daarom ‘nogal eens voor 
een triomfalistische sfeer in de charismatische beweging’ zorgt.289

8.3.8. Evaluatie
Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken neemt de kerk van Houten een 
centrale positie in omtrent de charismatische vernieuwing. Het is bijzonder dat één 
predikant van zo grote invloed wordt voor een heel kerkverband en ook daarbuiten. 
Vanuit Houten bereikte de charismatisch getinte Alpha-cursus de meeste plaatselijke 
kerken. In Houten gingen vele Nederlands gereformeerde predikanten op retraite. 
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Daar deden ze persoonlijke ervaringen op, bijvoorbeeld door een zegen of profetie 
die ze meekregen. Dit bevorderde de openheid voor de charismatische vernieuwing. 
Het past ook bij het karakter van deze beweging dat juist via de ervaringen mensen 
worden gewonnen voor het charismatische gedachtegoed.

Opvallend is het hoge tempo waarin de charismatische vernieuwing voet aan de 
grond kreeg in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zeker heeft het bezielende 
optreden van het predikantenechtpaar Westerkamp daaraan bijgedragen. De wijze 
waarop zij deze charismatische initiatieven introduceerden, bleek ook aan te slaan. 
Het waren concepten die de gereformeerde overtuiging niet omverwierpen, maar 
veeleer aanvulden. Die aanvulling bestond niet alleen in theorie, maar was ook te 
ervaren. Als zodanig sluiten het ministry-gebed, de Alpha-cursus en New Wine nauw 
aan bij het leven. De charismatische aanvulling wordt op een laagdrempelige manier 
gepresenteerd, zonder druk uit te oefenen. New Wine wil daarbij oog hebben voor 
de gebrokenheid van het menselijke leven. Het herstellende werk van de Geest is 
er zeker, maar het blijft hier beneden nog onaf.
Het openstaan voor de charismatische vernieuwing heeft ook te maken met 
bestaande behoeften op het grondvlak van de kerken. Het zijn vooral behoeften 
aan de ervaring dat de Geest ook nu nog werkt die aansluiten bij de kern van de 
charismatische vernieuwing.
Aanvankelijk leken de praktijken van de charismatische vernieuwing harder te 
lopen dan de theologische bezinning. Overigens kwam deze reflectie ook op gang, 
bij Westerkamp en zeker ook bij Doornenbal en Smouter. Door deze theologische 
verdiepingen werd duidelijk dat de charismatische vernieuwing zijn weerslag had 
op verschillende delen in de geloofsleer. Uiteraard betreft dit de pneumatologie, 
de leer van de Heilige Geest. Maar dit thema bleek nauw samen te hangen met de 
christologie, bijvoorbeeld met de verhouding tussen de twee naturen van Christus. 
Het concept van New Wine legt accent op de menselijke natuur van Christus. Als 
mens kreeg Christus de Geest en Zijn gaven. Wie door het geloof verbonden is met 
Christus, krijgt deze zelfde gaven en volgt Christus hierin na.
De aandacht voor het werk van de Geest blijkt ook in verband te staan met de leer 
van de schepping en de eschatologie. God realiseert de vernieuwing van de schep-
ping in Christus, maar de volkomenheid wacht tot de wederkomst van Christus. In 
de tussentijd is er het voorschot van de Geest. Door de Geest krijgt de gelovige macht 
en gezag om tekenen te laten zien van Gods Koninkrijk. Dit hangt weer samen met 
de roeping van de kerk om in deze wereld Christus present te stellen.
Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken ontwikkelde zich zo een samen-
hangend theologisch concept rondom de charismatische vernieuwing. Hierdoor 
kregen de gaven van de Geest een plaats, zowel in de geloofsleer en de uitleg van 
bijbelgedeelten, als ook in de geloofsbeleving van mensen.
Smouter zelf zei in 2005 dat binnen zijn kerkverband het verlangen naar meer van 
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de Geest ‘bepaald niet onomstreden’ was.290 De acceptatie van dit verlangen groeide 
echter gestaag. Een signaal daarvan is dat Smouter zelf, die nadrukkelijk aandacht 
vroeg voor de charismatische vernieuwing, tijdens de landelijke vergaderingen van 
2013 en 2016 opnieuw werd gekozen tot voorzitter. Daarmee kreeg hij veel vertrou-
wen binnen zijn kerkverband.291

In het licht van de ruime aandacht voor de Geestesgaven is het opvallend dat dit thema 
op de verschillende landelijke vergaderingen niet werd besproken. In de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) was dit anders. Dit 
kan ermee te maken hebben dat in de Nederlands Gereformeerde Kerken een sterk 
accent ligt op de autonomie van de plaatselijke gemeenten. Deze krijgen daarmee, 
vergeleken met andere kerkverbanden, meer ruimte om een eigen koers te varen.

8.4. Perspectief
Net als bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kenmerken de Nederlands 
Gereformeerde Kerken zich door een openstelling ten opzichte van de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing, met dit verschil dat een open houding 
de hele geschiedenis van het kerkverband stempelt.
Deze paragraaf tekent de rode draad in de Nederlands gereformeerde opinievor-
ming (8.4.1.) en brengt deze in verband met het karakter van het kerkverband 
(8.4.2.). Na de consequenties van een open houding (8.4.3.) en een verwachting 
voor de toekomst benoemd te hebben (8.4.4.), doen we enkele suggesties voor een 
positiekeuze (8.4.5.).

8.4.1. Rode draad
In de Nederlands Gereformeerde Kerken geven de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing over het algemeen weinig discussiestof. Enkele oudere 
opiniemakers namen een (gematigd) kritische houding in, maar zulke stemmen 
klonken naarmate de tijd vorderde steeds minder. De openstelling voor de evan-
gelische beweging en de charismatische vernieuwing voltrok zich ook zonder al te 
veel ophef en tegenspraak. Tijdens de landelijke kerkelijke vergaderingen kwam 
het onderwerp vrijwel niet aan de orde. Op het grondvlak van de kerken waren er 
wel concrete punten die via Opbouw werden bediscussieerd. Dit geldt met name de 
ruimte voor het opdragen van kinderen in plaats van de kinderdoop. Ook gingen 
liturgische vernieuwingen sommigen te snel.
Rond de charismatische vernieuwing domineren voorstanders de opinievorming 
(D.A. Westerkamp, W. Smouter), waarbij er ook wel kritische stemmen klinken 
(A. van der Dussen). Het is opvallend dat de bevlogen Westerkamp een groot deel 
van het kerkverband mee kreeg in zijn enthousiasme voor de charismatische ver-
nieuwing. Het laat zien dat er op het grondvlak van de kerken behoefte was aan 
geestelijke vernieuwing. Westerkamp voelde dit goed aan en speelde daar op een 
aanstekelijke wijze op in.
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Opvallend is verder dat de charismatische vernieuwing slechts in geringe mate in 
confrontatie wordt gebracht met de gereformeerde leer. Het kerkverband ziet zich-
zelf als gereformeerd, maar er lijkt weinig behoefte te zijn om het gereformeerde 
af te bakenen richting het charismatische.
H. de Jong en Van der Dussen fungeren zo ongeveer als het theologische geweten 
van het kerkverband. Zij zetten ook kritische kanttekeningen bij de charismatische 
vernieuwing.

8.4.2. Duiding
De open houding ten opzichte van de evangelische beweging is te verklaren vanuit 
de vorming van het kerkverband. Om die reden is dit thema reeds in de inleiding 
van dit hoofdstuk besproken. Daarom volstaan we nu om naar deze inleiding te 
verwijzen. We benoemen nog twee andere punten die de open houding kunnen 
verklaren.
De eerste is de tamelijk losse organisatiestructuur die het kerkverband kenmerkt. 
Er ligt weinig nadruk op het gezag van kerkelijke vergaderingen. Van de landelijke 
Kerkbode van de Nederlands Gereformeerde Kerken ging veel minder geestelijke sturing 
uit dan van het gereformeerd vrijgemaakte periodiek De Reformatie. Het opinieblad 
Opbouw gaf een podium aan uiteenlopende meningen, zonder duidelijk positie te 
kiezen. Van de reformatorische kerken uit dit onderzoek kennen de Nederlands 
Gereformeerde Kerken verreweg de meeste vrijheid toe aan de plaatselijke kerken. 
Dit alles is bevorderlijk voor beïnvloeding vanuit andere geestelijke stromingen.

Een tweede verklaring voor een open houding ten opzichte van de evangelische 
beweging vinden we in het geestelijke klimaat in de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Dat draagt, net als in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), het stempel 
van Gods verbond, Zijn beloften en geloofszekerheid. De geringe nadruk op zelfbe-
proeving vertaalt zich ook door in een brede acceptatie van het geloof van andere 
christenen, dus ook van evangelischen. De barrières die er bij de gereformeerd 
vrijgemaakten lange tijd richting de evangelische beweging waren, bestonden zo 
niet in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarmee ging een vrijgemaakte 
geloofsbeleving samen met een open houding richting anderen.
De gezamenlijke behoefte aan geestelijke vernieuwing werd in de Nederlands Gere-
formeerde Kerken ook niet, zoals bij de vrijgemaakten, geremd door een oudere 
generatie en een traditie met gezag, maar kon zich ongehinderd voltrekken. Boven-
genoemde punten versterken elkaar en verklaren de open houding ten opzichte 
van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing.

8.4.3. Consequenties
De Nederlands gereformeerde predikant H. de Jong vatte in 2003 zijn indruk van 
de ontwikkelingen in onder meer zijn kerkverband kernachtig samen. Volgens hem 

8. NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN438 



was er sprake van een overgang ‘van het Woord van God naar het antwoord van 
ons mensen.’292 Deze overgang, die zich tamelijk stil voltrok, had volgens hem wel 
allerlei gevolgen. Het zijn gevolgen die in de Nederlands Gereformeerde Kerken 
duidelijk aan het licht komen. De keuze voor de geloofsdoop hangt nauw samen met 
een geloofsbeleving waarin het accent komt te liggen op de geloofsbeslissing van de 
mens. In de eredienst komen de gevolgen aan het licht door een grotere inbreng 
van de gemeente en kerkdiensten die meer gericht zijn op de ervaring van de mens. 
Daar passen ook de opwekkingsliederen bij. Doop en liturgie zijn twee thema’s die 
in het oog lopen, zodat evangelische invloeden duidelijk zichtbaar worden.
De open houding van de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft ook als gevolg 
dat het grensverkeer met de evangelische beweging zo ongeveer in evenwicht is, 
dit in tegenstelling tot andere kerkgenootschappen. Door de evangelische inslag 
is het kerkverband ook een redelijk alternatief voor evangelischen, veel meer dan 
kerkgenootschappen waarin het evangelische nauwelijks of schoorvoetend wordt 
aanvaard.

We constateerden eerder dat de inhoudelijke doordenking van de charismatische 
vernieuwing veelal op de praktijk volgde. Het accent ligt op de positieve ervaringen 
met de charismatische vernieuwing. De theologische reflectie wekt nog al eens de 
indruk een legitimatie achteraf te zijn van een praktijk die al eerder omarmd was. 
Daarmee heeft de inhoudelijke doordenking een duidelijk doel en is er weinig 
ruimte voor een kritisch tegenover.

8.4.4. Verwachting
Alles wijst erop dat de Nederlands Gereformeerde Kerken zich blijven ontwikkelen 
richting een evangelisch-gereformeerde kerk. Het tempo ligt hoger dan in andere 
reformatorische kerken, omdat remmende factoren veel minder aanwezig zijn. 
Overgangen van en naar evangelische gemeenten zullen door gemeenteleden niet 
als ingrijpend worden ervaren, omdat er een vloeiende lijn is tussen de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en de evangelische beweging.
Net als bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zal een dynamische binding aan 
de reformatorische belijdenisgeschriften waarschijnlijk kenmerkend zijn voor de 
toekomst. Vanouds laten de Nederlands gereformeerden plaatselijke kerken al vrij 
om hun ambtsdragers de belijdenisgeschriften te laten ondertekenen, dit uit vrees 
voor gewetensdwang. In de contacten met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
is wel de intentie uitgesproken om de binding aan de belijdenis opnieuw tot een 
gespreksthema te maken tijdens de Landelijke Vergadering. Van beide kanten werd 
uitgesproken dat ‘een toenemend gebrek aan innerlijke, geestelijke verbondenheid 
met de inhoud van de belijdenis een gemeenschappelijke zorg is.’293 Zo willen de 
kerken komen tot een ‘onbekrompen en loyale binding aan de gereformeerde 
belijdenis.’ Dit zal echter niet een sterke tegenbeweging op gang brengen. Verwor-
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ven vrijheden laten zich niet wegdrukken, zeker niet wanneer de geloofsbeleving 
door het evangelische denken wordt gestempeld, wat op gespannen voet staat met 
kernzaken uit de reformatorische belijdenisgeschriften.

8.4.5. Positiekeuze
Van de reformatorische kerken zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken het meest 
kwetsbaar om het gereformeerde karakter te verliezen ten gunste van een evange-
lische en charismatische identiteit. Door al de bovengenoemde factoren krijgen 
vernieuwingen haast automatisch veel ruimte en laten zij zich moeilijk corrigeren. Dit 
laatste is echter juist noodzakelijk, want vernieuwing is niet altijd vooruitgang. Het 
zal daarom goed zijn als het kerkverband zich meer bewust is van de theologische 
thema’s die in het geding zijn in de confrontatie tussen reformatorisch en evange-
lisch / charismatisch. Een kerkverband heeft een plicht om in elk geval pogingen 
te doen om allerlei ontwikkelingen te sturen. Daartoe is het inhoudelijke gesprek 
tijdens landelijke vergaderingen, en dan niet op een geheel vrijblijvende manier, 
noodzakelijk. Verder is het nuttig, en ook wel pijnlijk, dat wordt vastgesteld dat de 
verbondenheid aan de belijdenisgeschriften een zorg is, maar juist zo’n constatering 
vraagt om een vertaling in de praktijk om deze tendens tegen te gaan.
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- 9 -

Evaluatie en perspectief

9.1. Inleiding
Na de beschrijving van de opinievorming over de evangelische beweging en de 
charismatische vernieuwing richten we ons opnieuw op de onderzoeksvraag en de 
thema’s die daarmee samenhangen.1

In de slotparagrafen van de voorafgaande hoofdstukken hebben we per kerkverband 
de houding ten opzichte van de evangelische beweging en de charismatische ver-
nieuwing bezien, dit in samenhang met de specifieke kenmerken van deze kerken. 
In dit hoofdstuk nemen we het geheel van de opinievorming uit alle kerken samen, 
om daarin een aantal lijnen te ontdekken.
We vatten eerst het proces van bewustwording omtrent de evangelische beweging en 
de charismatische vernieuwing kort samen (9.2.). Vervolgens stellen we twee steeds 
terugkerende lijnen in de opinievorming aan de orde. De eerste is de relatie tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en evangelische / charismatische invloed op de 
kerken (9.3.). We bevinden ons dan op het terrein van de godsdienstsociologie. 
De tweede zijn de theologische thema’s die aan de orde komen in de verhouding 
tussen reformatorisch en evangelisch / charismatisch (9.4. t/m 9.6.).
De benadering vanuit de godsdienstsociologie is zinvol, omdat deze discipline 
inzichtelijk maakt hoe maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag hebben op 
kerkleden en daarmee op de kerken zelf. Kerken ontwikkelen zich nu eenmaal in 
relatie tot de hen omringende samenleving. Dat kan gebeuren door aanpassing of 
afweer, maar beide houdingen laten zien dat de maatschappij een appel doet op 
kerkleden. Dit proces is al vele eeuwen oud. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de boeken 
van de profeten uit het Oude Testament. Steeds weer waarschuwden de profeten 
tegen maatschappelijke tendensen en de invloed daarvan op het geloof en de 
levenswandel van hun hoorders.
De godsdienstsociologie kan ook inzichtelijk maken met welke vragen de kerken 
hoogstwaarschijnlijk te maken zullen krijgen, gezien de maatschappelijke ontwik-
kelingen. Een dergelijke sociologische analyse heeft ook zijn beperkingen, die door 
godsdienstsociologen wordt erkend. De socioloog blijft op afstand staan, doet geen 
normatieve uitspraken, maar beschrijft alleen. Zeker als het over de kerk gaat, is 
dit beperkt. De ‘heilige, katholieke kerk’ is volgens de apostolische geloofsbelijde-
nis allereerst een werkelijkheid die wordt geloofd en niet die wordt beschreven. 
Wie een sociologische analyse zonder theologische duiding toepast, laat ‘de kerk 
als geloofswerkelijkheid en haar Hoofd Christus buiten beschouwing’, aldus de 
christelijke gereformeerde predikant P.L.D. Visser.2



We geven daarom de godsdienstsociologische en de theologische duiding elk een 
eigen plaats.
Zowel in de sociologische als in de theologische paragrafen vragen we aandacht 
voor de thema’s die opiniemakers aan de orde stellen. Vervolgens evalueren we 
deze thema’s om helder te krijgen welke de knelpunten en discussieonderwerpen 
zijn. In deze evaluatie zal te merken zijn dat ikzelf ook opiniemaker ben over de 
evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. De evaluatie is vooral 
bedoeld om het gesprek een stap verder te brengen. Ook geeft de evaluatie een 
denkrichting omtrent de punten die voor mij aangelegen zijn in dit gesprek. Verder 
spreken we een verwachting uit hoe deze thema’s in de kerken actueel zullen blijven.
De bespreking van de theologische thema’s mondt uit in de vraag of de theologie 
gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen evangelische en charismatische 
invloeden zijn (9.7.). Ten slotte benoemen we welk vervolgonderzoek aan te beve-
len is (9.8.).

9.2. Bewustwording
Binnen reformatorische kerken voltrok zich een proces van bewustwording ten 
opzichte van de verschillende opwekkingsbewegingen, omdat de evangelische 
beweging en de charismatische vernieuwing het kerkelijk leven raakten. In de jaren 
zestig van de twintigste eeuw gebeurde dit vooral doordat kerkleden overgingen 
naar gemeenten met een charismatische inslag, met name pinkstergemeenten. 
Overigens bleef er een forse afstand tussen de reformatorische kerken enerzijds 
en de charismatische vernieuwing. Theologisch gezien lagen ze ver uit elkaar. Beïn-
vloeding had hoogstens plaats op individueel vlak. Dit had als gevolg dat het thema 
van de charismatische vernieuwing buiten de reformatorische kerken weliswaar al 
volop werd doordacht, maar dat deze doordenking in de reformatorische kringen 
op zich liet wachten. Pas na de eeuwwisseling kwam deze op gang.

Bij de opkomst en groei van de evangelische beweging vanaf de jaren zeventig zien 
we een andersoortig proces. Kerkleden droegen typerende elementen uit de evan-
gelische beweging de kerken binnen. Het meest geprofileerd gebeurde dit rond de 
liedcultuur en de doop. De liedcultuur, en met name de opwekkingsliederen, wor-
den vrij algemeen gezien als een belangrijk kanaal van evangelische beïnvloeding. 
De invoering van evangelische liederen verliep in de meeste gevallen van onderop. 
Via het persoonlijke gebruik kregen ze een plaats in bijvoorbeeld kerkelijke vereni-
gingen. In een latere fase kregen deze liederen een plaats in de eredienst om nog 
weer later gespreksstof te zijn in kerkelijke vergaderingen.
Evangelische invloed kwam tevens aan het licht doordat gemeenteleden en zelfs 
ambtsdragers zich lieten overdopen. Anderen lieten hun kind niet meer dopen. 
Ze bleven nogal eens lid van de eigen kerkelijke gemeente en wilden daar hun 
overtuiging een plaats geven. Hier is sprake van een negatieve reden om zich te 
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bezinnen op de evangelische beweging. Die bezinning heeft doorgaans ook een 
kritisch karakter.
Dit neemt niet weg dat van meet af aan reformatorische opiniemakers op een voor 
hen positieve wijze kennismaakten met de evangelische beweging. In de evange-
lische beweging zagen zij een bijbelse vernieuwingsbeweging die vruchtbaar zou 
kunnen zijn voor de kerken. Opvallend is dat, naarmate de tijd verstreek, verschil-
lende opiniemakers kritischer werden ten opzichte van zo’n bevruchting. Dit heeft 
te maken met ontwikkelingen in de evangelische beweging die zij signaleerden, 
een ontwikkeling die ook in de evangelische beweging zelf wordt opgemerkt. ‘Was 
de centrale oproep van de beweging in de beginperiode gericht op bekering van 
zonden en op het aanbod van vrede met God, tegenwoordig ligt het accent veel 
meer op het worden wie je bent in Christus’, aldus onderzoeker L. Dijkhuizen, 
die zichzelf tot de evangelische beweging rekent en docent is aan het Evangelisch 
College in Zwijndrecht.3

De bewustwording van de charismatische vernieuwing betreft twee tijdvakken. In 
de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw was er op individueel niveau 
aandacht voor het onderwerp van de gaven van de Geest. Dit betreft met name de 
hoogleraren C. Graafland, J.P. Versteeg, C. Trimp en de predikant G. Boer.
De bewustwording werd vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw veel breder. 
Dit heeft vooral te maken met het succes van de Alpha-cursus en bewegingen als 
New Wine en There is More, die alle een charismatisch accent hebben. Het Evan-
gelisch Werkverband ging eveneens het charismatische gedachtegoed uitdragen, 
met name onder het directeurschap van de hervormd-gereformeerde H.J. Maat. 
Ook de toenemende aantrekkingskracht op reformatorische kerkleden van de 
pinksterconferentie van stichting Opwekking stimuleerde deze bezinning.

De opinievorming maakt duidelijk dat in reformatorische kerken een houding 
bestaat om ontwikkelingen in andere geloofstradities pas nader te doordenken als 
eigen kerkleden daardoor worden beïnvloed. Dat geeft aan de inhoudelijke door-
denking direct een kritische lading. Datgene wat anders is, wordt gemakkelijk als 
een bedreiging ervaren. Een onbevangen weging van wat zich aandient als nieuwe 
inzichten, is dan moeilijk. Dit laatste blijkt evenzeer moeilijk te zijn voor opinie-
makers die zich, vaak door persoonlijke ervaringen, juist op een positieve wijze 
aangesproken weten door evangelische en charismatische overtuigingen.
Al met al is het voor de reformatorische kerken niet eenvoudig om andere tradities 
op een onbevangen wijze tegemoet te treden en vanuit zo’n houding evenwichtig 
kritisch te doordenken. Maar juist zo’n doordenking biedt de mogelijkheid om 
goede, want bijbelse elementen uit een andere traditie op zijn waarde te schatten.
Dat heel snel positie wordt gekozen, is te begrijpen. Opiniemakers kwamen in aan-
raking met vragen die te maken hebben met de identiteit van de kerk en vooral het 
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zielenheil van de leden. Kerkleden vragen ook om antwoord. Of ze vragen het niet, 
maar laten zich meenemen door het evangelische denken, zodat opiniemakers zich 
geroepen voelen antwoorden te geven.
Juist dat stempel op de opinievorming, hetzij positief, hetzij negatief, maakt het 
gesprek tussen voor- en tegenstanders van evangelische en charismatische invloe-
den vaak moeilijk. De standpunten liggen al vast. De door verschillenden bepleite 
kruisbestuiving heeft in de praktijk maar weinig plaats.

9.3. Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
De aantrekkingskracht van de evangelische beweging en de charismatische ver-
nieuwing staat niet los van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de 
tijdsperiode waarin de verschillende opwekkingsbewegingen tot bloei kwamen. 
Deze bewegingen gaven aan de ene zijde een tegenstem tegen maatschappelijke 
ontwikkelingen om er anderzijds juist op in te spelen. In beide gevallen vergrootte 
dit hun aantrekkingskracht. In deze paragraaf benoemen we vooral de ontwikke-
lingen die in nauw verband staan met evangelische en charismatische invloeden.

9.3.1. Beschrijving
Globaal gesproken deden de opwekkingsbewegingen vanaf de Tweede Wereldoor-
log een appel op de kerken in Nederland. Vanaf de jaren zeventig betrof dit in 
toenemende mate ook de reformatorische kerken.
De tijd na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door snelle technologische 
ontwikkelingen en een sterk stijgende welvaart.4 De aandacht verschoof daardoor 
naar het leven hier en nu, terwijl de persoonlijke verhouding tot God en het leven 
hiernamaals minder aandacht kregen. Hiermee hing een proces van ontkerkelij-
king samen. In Nederland was, vergeleken met andere West-Europese landen, de 
onkerkelijkheid ook voor de oorlog al relatief hoog. Na een vertraging van dat 
proces in de jaren veertig zette het daarna door en kwam het niet meer tot stilstand.
Daarnaast had het rationalisme invloed op delen van kerk en theologie. Een meer 
liberale theologie nam afstand van allerlei traditionele geloofsovertuigingen. Met 
name in de Gereformeerde Kerken in Nederland kwam dit duidelijk aan het licht 
toen de schriftkritische methode van bijbelonderzoek allengs werd aanvaard.5

Tegenover deze liberalisering boden opwekkingsbewegingen een helder omlijnde 
theologie, met een daarbij behorende ethiek, die vaak haaks stond op moderne 
opvattingen. Ook de snelle technologische ontwikkelingen riepen een tegenbe-
weging op waarin aandacht was voor een bewust doorleefd geloof. Tegenover een 
rationele cultuur doen opwekkingsliederen een appel op het gevoel.

Vanaf de jaren negentig voltrok zich een proces van evangelicalisering van de refor-
matorische kerken. Ook nu zijn er verbanden met maatschappelijke ontwikkelingen.
Een ‘wezenskenmerk’ van de moderne maatschappij is de individualisering.6 In 
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plaats van deel uit te maken van een gemeenschap met vastomlijnde traditionele 
leerstellingen en een daarbij behorende levenswandel is het voor de moderne mens 
gewoon geworden om zelf te kiezen. Het is dan ook niet meer vanzelfsprekend om 
te kiezen voor de overtuiging die is overgeleverd. De loyaliteit ten opzichte van 
de eigen groep of kerkelijke gemeenschap neemt daardoor af. Het wordt gemak-
kelijker om, op grond van een persoonlijke visie, over te stappen naar een ander 
kerkverband of een evangelische gemeente, waar men zich als individu meer thuis 
voelt. Het alsmaar toegenomen grensverkeer richting de evangelische beweging is 
daarvan een signaal.
De stijging van het opleidingsniveau maakte mensen ook mondiger. Zij die een 
wetenschappelijke opleiding volgen, krijgen een kritische houding mee, die ook 
gemakkelijk van toepassing wordt op de eigen kerkelijke gemeenschap. Regelmatig 
klinken signalen dat juist studerende jongeren een lossere binding hebben aan het 
eigen kerkverband en gemakkelijker van kerk veranderen.
Een kritischer instelling hangt ook samen met een erosie van het gezag. In de 
moderne samenleving zijn de onderlinge verhoudingen minder duidelijk omschre-
ven dan voorheen. De verhoudingen zijn ook informeler geworden, het gezag func-
tioneler. Gezagsdragers kunnen dat gezag zomaar verliezen als ze een fout maken 
waar de publieke opinie over valt. De organisatiestructuur van veel bedrijven en 
instellingen is platter geworden. Ook deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op de 
kerken. Waren uitspraken van kerkelijke gezagsdragers lange tijd voor de meeste 
gemeenteleden doorslaggevend, in de moderne maatschappij is dat zeker niet meer 
het geval. Gezagsdragers worden niet meer gezien als door God gegeven aan wie 
je je dus onderwerpt. De mens kiest zelf uit welke mening hij overneemt. Dat kan 
ook gemakkelijk wisselen.
Daar komt bij dat de moderne maatschappij internationaal is ingesteld. Mensen zijn 
mobieler geworden, waardoor ze gemakkelijker kennismaken met andere culturen 
en godsdienstige overtuigingen. Juist in werelddelen waar het christendom sterk 
groeit, bloeien kerken met een evangelisch profiel. Daar gaat een aantrekkings-
kracht van uit. Ook vanuit het onderwijs wordt middels uitwisselingprogramma’s 
gestimuleerd om de blik te verbreden. Daarnaast geven de nieuwe media haast 
onbeperkte mogelijkheden om kennis te maken met een andere invulling van het 
geloof dan de traditionele. De veelheid aan informatie maakt het eenvoudiger om 
zelf een manier van geloven samen te stellen, die op dat moment het beste past, 
zonder gebonden te zijn aan een voorgeschreven leer. Dit leidt tot een relativering 
van de leer zoals deze in kerkelijke belijdenisgeschriften is vastgelegd. De verwor-
teling van reformatorische kerkleden in de eigen gereformeerde traditie wordt 
daardoor zwakker.
Ook het historisch besef neemt af, waardoor minder oog is voor wat in de loop 
der eeuwen aan theologie is ontwikkeld. Juist gezaghebbende boeken zorgden 
ervoor dat de geloofsleer door de generaties heen werd overgeleverd. Allereerst is 
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dit natuurlijk de Bijbel, maar ook boeken als Institutie van de reformator J. Calvijn 
en Redelijke Godsdienst van de nadere reformator W. à Brakel zetten lange tijd een 
stempel op de geloofsleer van de reformatorische kerken.
Internet bevordert ook een individualistische kennismaking met andere geloofsover-
tuigingen. Het bezoeken van diensten in een andere kerk wordt opgemerkt door 
de eigen omgeving, het internetgedrag onttrekt zich aan het zicht van anderen. 
De nieuwe media bevorderen ook dat mensen vluchtiger kennismaken met allerlei 
opvattingen. Het surfen op internet om visies te vinden over een bepaald thema 
heeft een ander karakter dan het bestuderen van een boek over zo’n thema. Al 
deze ontwikkelingen leidden ertoe dat de binding aan de eigen kring onder druk 
komt te staan.

Het postmoderne denken heeft vervolgens aan het gevoel een grote plaats gege-
ven als leidraad voor het menselijk leven. Mensen verlangen naar een kerk die bij 
hun gevoel past. Daarbij heeft de vraag of in die kerk de waarheid wordt geleerd 
minder gewicht. Het postmoderne denken hecht namelijk veel minder waarde 
aan vastgestelde leerstellingen. Allerlei waarheden komen als keuzemogelijkheden 
naast elkaar te staan. De mens kiest wat op dat moment bij hem past en wat hem 
verder helpt. Door het postmoderne denken heeft zich een sterke subjectivering 
voorgedaan, waarin de mens zich terugtrekt op zijn gevoel. Dat maakt toenadering 
tot de evangelische beweging, via het kanaal van het gevoel, gemakkelijker, ook al 
komen er opvattingen in mee die niet overeenstemmen met de leer zoals deze zich 
ontwikkelde in de traditie van de Reformatie. Een overgang van een reformatorische 
naar een evangelische overtuiging wordt daardoor als minder ingrijpend ervaren.
Toenadering tot een evangelische manier van geloven wordt ook bevorderd door 
onvrede over de situatie in de reformatorische kerken, bijvoorbeeld de ingezonken-
heid van het kerkelijk leven, een geloof dat niet wordt doorleefd, het vasthouden 
aan oude vormen, dode orthodoxie, kerkelijke zelfgenoegzaamheid, gebrek aan 
werfkracht en een geringe doorvertaling van het geloof in het alledaagse leven. Ten 
aanzien van deze punten hebben de evangelische kringen zich volgens de critici 
veel beter ontwikkeld.

Naast deze factoren, die binding aan de eigen reformatorische overtuiging vermin-
deren, hebben de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing ook 
kenmerken die ze aantrekkelijk maken, juist in het licht van maatschappelijke ont-
wikkelingen. Deze sluiten nogal eens aan bij wat toch al aanwezig was in de opwek-
kingsbewegingen. Zo is er vanuit de methodistische wortels altijd al veel aandacht 
voor de keuze die de mens moet maken voor God en Christus. Dit accent sluit aan 
bij een tijd die gericht is op de mens en zijn persoonlijke keuzes. Reformatorische 
kerken leggen juist meer nadruk op de verkeerde keuzes die de zondige mens altijd 
weer maakt en de uitverkiezing door God als bron van het eeuwige behoud. Dat 
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geeft een afstand ten opzichte van de opwekkingsbewegingen.
Het accent op de persoonlijke keuze maakt de opwekkingsbewegingen des te meer 
aantrekkelijk, omdat het proces van ontkerkelijking om een bewuste keuze vraagt. 
De persoonlijke ervaring van God verdwijnt grotendeels uit het publieke leven. 
Een evangelische geloofsbeleving biedt juist deze ervaring, die veel nadrukkelijker 
wordt geuit dan in reformatorische kerken. 
Het optimistische mensbeeld in evangelische kringen sluit verder aan bij de zelfont-
plooiing van de moderne mens en het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten. 
De evangelische manier van geloven is ook aantrekkelijk, omdat deze een appel 
doet op de ervaring en het delen van ervaringen. De oecumene van het hart bloeit 
hier op, waarbij niet zozeer de leer, maar de gemeenschappelijke geloofservaring 
het bindmiddel is. Bij een dergelijke oecumene past een vorm van kerk-zijn waarin 
ervaringen in kleinere kringen worden gedeeld. Dat sluit beter aan dan een kerk 
waarin een predikant op een gezaghebbende wijze de Bijbel uitlegt en waarbij dit 
ook het centrale element in de kerkdienst is.
Evangelische gemeenten zijn ook beweeglijker dan reformatorische kerken, die 
gebonden zijn aan een vastgelegde leer of besluiten van kerkvergaderingen. Daar-
door kunnen ze gemakkelijker aansluiten bij veranderende situaties. In een wereld 
die zich snel ontwikkelt, biedt dat voordelen.
In de postmoderne tijd is de evangelische geloofsbeleving aantrekkelijk omdat 
daarin veel ruimte is voor het gevoel. Gevoelens van pijn en gebrokenheid enerzijds 
en geliefd zijn en het krijgen van nieuwe kracht anderzijds hebben een duidelijke 
plaats in bijvoorbeeld de opwekkingsliederen. Dit maakt ze populair. Ook de bege-
leiding door eigentijdse muziekinstrumenten versterkt deze populariteit, omdat er 
dan minder een tegenstelling wordt ervaren tussen de muziek in de eredienst en 
de muziek in het alledaagse leven.
Evangelische samenkomsten passen ook goed in de moderne tijd, omdat de invul-
ling informeler is. De orde van de eredienst ligt veel minder vast en ook is er meer 
ruimte voor getuigenissen van aanwezigen. Dergelijke kerkdiensten hebben een 
spontaner karakter. Het accent in de gemeente ligt ook veel meer op taken en 
gaven, dan op ambten en gezag. Ook dat maakt het gemeenteleven beweeglijker, 
wat past in een dynamische samenleving.
Opwekkingsbewegingen sluiten ook op andere punten aan bij eigentijdse ontwik-
kelingen. Soms gebeurt dit bewust, bijvoorbeeld wanneer marketingprincipes 
worden ingezet om gemeenteopbouw te bevorderen. Het inzetten van middelen 
als film, dans en drama om zowel buitenkerkelijken met het evangelie te bereiken 
als de eigen gemeente te dienen sluit aan bij de beeldcultuur. Hierbij past ook het 
accent in de eigentijdse cultuur op het lichamelijke. In evangelische samenkomsten 
krijgt dit lichamelijke aspect meer ruimte, met name tijdens het zingen en bidden.
Het is een algemene overtuiging van reformatorische opiniemakers dat de opwek-
kingsbewegingen nauwer aansluiten bij eigentijdse culturele ontwikkelingen dan 
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reformatorische kerken. Zij die dit positief waarderen, zien in opwekkingsbewegin-
gen hoe mensen worden bereikt met het Evangelie door dichter bij de cultuur te 
staan. De drempel naar een eigentijdse evangelische samenkomst is veel lager dan 
die naar een traditionele eredienst. De moderne communicatiemedia bevorderen 
het samenstellen van korte, aansprekende boodschappen, ondersteund door het 
beeld. Evangelischen maken hier royaal gebruik van. Interactieve evangelische 
samenkomsten sluiten ook beter aan bij de structuren van de samenleving dan een 
monoloog van een predikant in een traditionele kerk.
Daartegenover staat de opvatting dat opwekkingsbewegingen te gemakkelijk aan-
sluiten bij de cultuur, die zich immers verwijdert van het Woord van God. Het zon-
der veel reserve gebruikmaken van eigentijdse middelen om het evangelie over te 
brengen, strijdt tegen de heiligheid van God en het Woord van God. Wie, zoals de 
opwekkingsbewegingen, wil inspelen op de moderne cultuur, zal daardoor worden 
meegezogen om op den duur onherkenbaar te worden.
Hiermee hangt de kritiek samen dat de evangelische beweging enerzijds veel aan-
dacht schenkt aan de levensheiliging en heldere ethische standpunten heeft rondom 
bijvoorbeeld leven en dood, maar anderzijds rondom andere concrete geboden van 
God tamelijk toegeeflijk is richting de moderne cultuur. Dit betreft bijvoorbeeld 
thema’s als de zondagsheiliging, amusement en georganiseerde (top)sport. Op die 
manier gaan evangelischen te gemakkelijk mee met de tijdgeest, waardoor ze zich 
in de levensstijl te weinig onderscheiden van de wereld om hen heen.
De Amsterdamse kerkhistoricus P.T. van Rooden formuleerde dit heel scherp toen 
hij over reformatorische jongeren schreef: ‘Daar lopen de aanstaande leden van 
de evangelische beweging, denk ik dan. Wanneer ze wat ouder zijn, zullen ze de 
kerk van hun ouders verlaten, en lid worden van een evangelische gemeente. Dan 
willen ze een innig, persoonlijk geloof dat geen aparte sociale identiteit met zich 
meebrengt. Ze willen dan ook in een Vinexwijk wonen, een spijkerbroek dragen, 
op zondag barbecuen, en een ‘Christusgelovige’ zijn. Dat is wat de evangelicale 
beweging biedt.’7

Ook in de evangelische beweging zelf wordt het punt van de cultuurgevoeligheid 
doordacht. Volgens de baptistentheoloog H.A. Bakker is de kracht van de evangeli-
sche beweging het vermogen om zich aan te passen aan de cultuur ten behoeve van 
de voortgang van het evangelie. Deze kracht is echter ook tegelijkertijd haar zwakte. 
Bakkers ‘grote angst’ is dat de agenda voor de evangelische beweging ‘uiteindelijk 
door de wereld wordt bepaald.’8 Een dergelijke aanpassing ‘lijkt op vernieuwing, 
maar is ten diepste veroudering en verarming.’
Ook de aantrekkingskracht van de charismatische vernieuwing houdt verband met 
ontwikkelingen in maatschappij en kerk. Reeds in 1949 wees de synodaal gerefor-
meerde theoloog J.H. Bavinck op het gebrek aan doorwerking van Gods Geest in 
de kerken. De charismatische vernieuwing voorzag juist in een uitgewerkte leer van 
de Heilige Geest, inclusief tekenen en wonderen. Te midden van een maatschap-
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pij waarin het geloof in God steeds minder van betekenis werd, groeide juist de 
behoefte aan tekenen dat God werkt. Deze tekenen zijn voorhanden in Geestesga-
ven als profetie en genezing. Genezing sluit daarbij aan op een cultuur die sterk 
gericht is op gezondheid.
Het charismatische leerstuk van de doop met de Heilige Geest als een bijzondere 
ervaring sluit ook aan bij de behoefte aan beleving, die in een materialistische 
samenleving opbloeit. Daarbij hoort het eigentijdse zoeken naar iets extra’s in het 
alledaagse leven. Het zoeken naar meer van de Geest kan volgens de christelijke 
gereformeerde ethicus G.C. den Hertog een christelijke variant zijn op een alge-
meen verlangen naar een directe beleving.9

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen hangt samen met de secularisatie van 
de samenleving. Het is niet nodig om hier uitgebreid in te gaan op de verschillende 
aspecten van deze uitdrukking.10 We omschrijven het nu als het proces dat het 
maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van kerk en geloof. 
Dit proces stelt kerkmensen voor de moeilijke vraag hoe als christen te leven in 
een niet-gelovige omgeving. Voor christenen is het ook de vraag hoe ze in hun 
onkerkelijke omgeving het geloof kunnen voorleven en op die manier missionair 
kunnen zijn.11 Dergelijke vragen hebben tot gevolg dat de praktijk van het christen-
zijn meer aandacht krijgt dan de leerstellige inhoud ervan.
Ook stimuleert de secularisatie de overtuiging dat reformatorische en evangelische 
christenen gezamenlijk moeten optrekken om de moderne mens met het evange-
lie te bereiken. Het nieuwe front ligt tussen de christelijke kerken enerzijds en de 
geseculariseerde wereld en de islam anderzijds. In deze visie is de geestelijke nood 
van het land te groot om stil te blijven staan bij verschillen tussen christenen. De 
kerk wordt teruggeworpen op de laatste fundamenten van het geloof en moet niet 
twisten over bijzaken.
Juist hun cultuurgevoeligheid doet evangelische christenen aantrekkelijke midde-
len vinden om de eigentijdse mens te bereiken, zo zagen we. De reformatorische 
traditie laat zich minder beïnvloeden door de geseculariseerde cultuur en biedt 
daardoor minder ruimte voor vernieuwing en een eigentijdse vertolking van het 
evangelie. Daardoor zal de afstand tussen de moderne mens en de kerk alleen 
maar groter worden.
Verder klinkt de overtuiging dat de secularisatie een bijzondere tijd is, waarin de 
kerk de gaven van Gods Geest nodig heeft om staande te blijven in de harde strijd 
tegen machten die van God aftrekken. Zo ontstaat een zekere parallel tussen het 
bijbelboek Handelingen, de zendingsvelden en Nederland. Overigens is er ook een 
grote groep mensen die zichzelf niet religieus noemt en zeker niet kerkelijk is, maar 
wel spiritueel.12 Het is een vorm van ongebonden spiritualiteit, waarin men openstaat 
voor het bovennatuurlijke en niet zelden voor occultisme. Als de ontkerstening 
samengaat met aandacht voor het bovennatuurlijke en openheid voor occultisme 
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roept dit om een antwoord. In de charismatische vernieuwing wordt dit antwoord 
gegeven door het bevrijdingspastoraat, waarin demonen worden uitgedreven.
Anderen zien, eveneens in het licht van de ontkerstening, deze parallel niet. Zij 
wijzen op het verschil tussen de plaatsen waar het Woord komt en daar waar het 
Woord wijkt. In het laatste geval is er in deze visie geen sprake van een frontlinie 
zoals in het boek Handelingen en op zendingsvelden. Daarom moeten we in een 
geseculariseerde tijd volgens hen geen Geestesgaven verwachten.

9.3.2. Evaluatie
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de verhouding van kerk en geloof ten 
opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen een veelzijdige en ook ingewikkelde 
is. Dat vraagt een blijvende bezinning die we nu willen aanduiden met de begrippen 
bewustwording, bewogenheid en betrouwbaarheid. Zo willen we het gesprek over 
de verhouding reformatorisch en evangelisch / charismatisch verder brengen, juist 
in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen.

Bewustwording over de invloed van eigentijdse maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen is nodig, omdat ook de meest betrokken kerkleden, inclusief opi-
niemakers, hier de hele week middenin leven. Het is een illusie te denken dat we 
eigentijdse ontwikkelingen buiten de deur kunnen houden, laat staan buiten ons 
hart. Daarom is het voor kerken van belang zich bewust te zijn van de invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen op het geloof en de levenswandel van hun leden.
Tevens is het nodig om kritisch na te denken over deze maatschappelijke ontwik-
kelingen. Het komt ons voor dat deze kritische bezinning binnen evangelische 
kringen enkele decennia geleden meer plaatshad dan in de recente tijd. Toen was de 
evangelische beweging meer een protestbeweging tegen eigentijdse ontwikkelingen. 
Inmiddels nemen evangelische gemeenten allerlei eigentijdse elementen in zich op. 
Dit kan te maken hebben met een pragmatische instelling, waarbij groei in ledental 
een belangrijke factor is. De oorzaak kan ook een open houding ten opzichte van 
de samenleving zijn, dit vanuit missionaire motieven. Dat kan als gevolg hebben dat 
de moderne maatschappij in toenemende mate invloed uitoefent.
Kerken hebben de opdracht om de moderne mens te bereiken met het Evangelie. 
Het lijkt haast een wetmatigheid te zijn dat evangelisatiewerk vanuit een optimisti-
sche mensvisie en een eigentijdse invulling het dichtste bij de moderne mens komt 
en zo het beste in staat is het Evangelie over te dragen.
Het meebewegen met de cultuur lijkt zo een voorwaarde te zijn voor de overdracht 
van het Evangelie. Of is het juist een teken van secularisatie, die niet alleen de vorm 
raakt, maar uiteindelijk ook de inhoud? Hoe dan ook, het is een risico om aan te 
sluiten bij de postmoderne belevingscultuur. De eerste vraag in het contact met 
buitenkerkelijken moet immers zijn of de boodschap geheel overeenkomt met 
Gods Woord. Een pragmatische houding om mensen te binden past hier niet bij. 
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Gemakkelijk worden dan de donkere kanten van de Bijbel, bijvoorbeeld over Gods 
rechtvaardigheid, toorn en oordeel, achtergehouden ter wille van de communicatie 
van het Evangelie.13 Als de tijdgeest door deze cultuurgevoeligheid invloed krijgt 
op de boodschap, is het verlies groter dan de winst. Dan worden buitenkerkelijken 
gewonnen voor een oppervlakkig Evangelie.
Onmiskenbaar groeien juist eigentijdse evangelische gemeenten sterk. En, derge-
lijke gemeenten binden buitenkerkelijke mensen aan zich, al blijft het een pijnlijk 
punt dat zulke gemeenten nogal eens zuigkracht uitoefenen op (kleinere) refor-
matorische kerken in de buurt. Echter, getalsmatige groei is betrekkelijk, omdat 
ze, bijvoorbeeld bij wisseling van leiderschap, zomaar weer kunnen ombuigen in 
neergang. Wat aantrekkelijk is, kan door allerlei factoren zijn aantrekkingskracht 
weer verliezen. Een voorbeeld hiervan is de EO-Jongerendag, die lange tijd gold 
als een geslaagd initiatief om jongeren, inclusief buitenkerkelijken, te binden. De 
invulling is in de loop der jaren steeds eigentijdser geworden met een sterkere 
nadruk op amusement. Daarmee is de dag herkenbaar voor jongeren. Maar het 
bezoekersaantal is in twintig jaar meer dan gehalveerd.
Daar komt bij dat groei van de gemeente, hoe aantrekkelijk ook, geen betrouwbaar 
criterium is of de gemeente een bijbelse ontwikkeling doormaakt. Het streven naar 
groei kan er zelfs toe leiden dat bijbelse eigenschappen van een kerk teveel uit 
het oog worden verloren. Niet alleen kerkleden, ook kerken hebben de opdracht 
om zich onbesmet van deze wereld te bewaren, naar het woord in de brief van de 
apostel Jakobus (Jak. 1:27). Volgens het bijbelse getuigenis ligt deze wereld in het 
boze en is de mens tot in de wortel toe zondig en verdorven. Dit zet een rem op 
het overnemen van eigentijdse vormen van muziek, dans en drama, al zijn ze nog 
zo aantrekkelijk voor de moderne mens. Daarom is bezinning over de wezenlijke 
kenmerken van de kerk nodig. Wat maakt een kerk tot een kerk met bijbelse eigen-
schappen? In de reformatorische traditie is steeds gewezen op de kenmerken van 
de ware kerk, namelijk de ‘reine predikatie des Evangelies’, de ‘reine bediening 
der sacramenten’ en de kerkelijke tucht. ‘Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk 
kennen’ (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 29).

Al mag getalsmatige groei geen criterium zijn, toch erkennen we achter het stre-
ven naar groei ook een bewogenheid om buitenkerkelijken de boodschap van het 
Evangelie te laten horen. Deze bewogenheid is het tweede kernwoord dat oproept 
tot bezinning, zeker in reformatorische kerken. Ook al hebben deze kerken moeite 
met de inhoud en verpakking van deze boodschap in evangelische kringen, het 
verlangen om buitenkerkelijken met het Evangelie te bereiken is wel een spiegel. 
Het zit als het ware in de genen van evangelische christenen om het geloof te delen 
en uit te dragen.
Deze bewogenheid stelt een blijvende vraag aan reformatorische christenen of zij 
ook bewogen zijn met de medemens. Dat zou in elk geval zo moeten zijn, want 
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juist reformatorische kerken houden vast aan de belijdenis dat de mens van nature 
verloren ligt en alleen door Christus kan worden gered. Deze wetenschap moet 
reformatorische kerken ongerust maken als zo weinig buitenkerkelijken zich bij 
hen voegen om het Evangelie te horen. Vergeleken met evangelische gemeenten 
en meer moderne reformatorische kerken kennen behoudende kerken nauwelijks 
toetredingen van buitenkerkelijken. De drempel voor buitenkerkelijken is heel 
hoog. Dat moet hen een grote zorg zijn. Het gaat immers om mensen met een 
eeuwige bestemming.

Het derde kernwoord is betrouwbaarheid. Een samenleving die zich verwijdert 
van het christelijke geloof heeft betrouwbare voorbeelden nodig van oprechte 
christenen. Een verdeelde kerk en twisten over onbetekenende zaken geven geen 
vertrouwenwekkend voorbeeld. Als er al belangstelling voor het christelijk geloof 
ontstaat, is de vervolgvraag welke invulling van dit geloof de juiste is. De verscheiden-
heid is zo heel groot. We raken hier het haast onoplosbare vraagstuk van kerkelijke 
verdeeldheid. Daarin ligt een schuld die bij tijden intens wordt verwoord, ook in 
kringen waarin veel waarde wordt gehecht aan de zuiverheid van de leer.14

Onder invloed van het postmodernisme lijkt dit vraagstuk voor de jongere generatie 
niet groot meer te zijn. De oecumene van het hart lost de kerkelijke problemen 
gemakkelijk op. H.J. Maat wil vanwege de cultuurgevoeligheid van de jongere 
generatie juist hen de kerk laten vernieuwen. Zij houden het christelijk geloof in 
de eigen culturele context vast en zullen zo nieuwe generaties aanspreken. Binnen 
het denkkader van Maat is dit een aantrekkelijke visie, die echter ook beperkingen 
en risico’s heeft. Gemakshalve lijkt Maat ervan uit te gaan dat de jongere generatie 
dus wil vernieuwen. Ook lijkt Maat de veronderstelling te hebben dat jongeren beter 
zicht hebben op wat de kerk nodig heeft. In zijn visie ontstaat ook gemakkelijk een 
generatiekloof en misschien wel een generatieconflict tussen de geloofsbeleving 
van ouderen en van jongeren. Het is bijbels gezien de vraag of jongeren zo niet een 
te grote plaats krijgen in het beleid van de kerk.
Ten slotte relativeert Maats houding het belang van een zuivere leer. Maar dit is juist 
een wezenlijk kenmerk van de kerk. We zien deze relativering ook bij anderen die 
het verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop niet groot achten in het licht van 
de geseculariseerde wereld. Het is goed om naast jongeren te staan die de seculiere 
maatschappij aan den lijve ondervinden. Vanuit die ervaring is het te begrijpen dat 
deze jongeren het belang van bepaalde leerstukken relativeren. Dit zal nog sterker 
gebeuren als ze op het niveau van de geloofsbeleving geen verschil ervaren tussen 
voorstanders van de kinderdoop en de geloofsdoop. Beiden kunnen immers met 
overtuiging stellen dat het Gods genade is waardoor een mens wordt gered. In 
een postmoderne beleving van christelijke jongeren kan zo het geding rond het 
arminianisme weinig betekenis meer hebben. Echter, bij het arminianisme gaat het 
historisch en vooral bijbels gezien over een wezenlijke zaak. Het is de taak van de 
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oudere generatie om dit over te dragen aan het volgende geslacht, ook al zal dat op 
gevoelsmatige bezwaren stuiten. Toch is het belangrijk om de belijdenisgeschriften 
van de kerken van de Reformatie door te geven, niet als een keuzemogelijkheid, 
maar als gezaghebbende verwoordingen waarnaar we ons willen richten. Ze ontlenen 
hun gezag aan de nauwe band tussen de belijdenis en het Woord van God. Ook 
voor jongeren zijn deze bronnen van het geloof van grote betekenis.

9.3.3. Perspectief
Zowel de reformatorische kerken als de evangelische beweging staan in een 
voortdurende relatie tot de maatschappij. De reformatorische kerken, en vooral 
de behoudende, nemen een kritischer houding in dan evangelische kringen. Dat 
betekent dat de evangelische beweging een aantrekkelijk alternatief zal blijven 
voor reformatorische kerkleden, met name voor hen die minder kritisch tegenover 
de moderne maatschappij staan. Wie een kritische houding heeft, zal wat minder 
gevoelig zijn voor evangelische invloeden, omdat de evangelische beweging meer 
kenmerken van de moderne maatschappij in zich opneemt.
Het is te verwachten dat de evangelische beweging zich blijft openstellen voor de 
moderne maatschappij, dit vanuit een missionair doel. Een typerend voorbeeld 
hiervoor zijn de ontwikkelingen bij de EO. Een gevolg hiervan is dat reformatori-
sche opiniemakers zich in hun kritiek op de evangelische beweging gesterkt zullen 
voelen. Zo begon H. Veldhuizen zich al in 2009 af te vragen of wederzijdse bevruch-
ting van reformatorisch en evangelisch nog mogelijk was, gezien de ontwikkelingen 
bij onder meer de EO. Andere opiniemakers, ook zij met een evangelische inslag, 
signaleerden bij de EO minder aandacht dan voorheen voor de onfeilbaarheid van 
de Bijbel. Volgens A.J. Krol heeft de evangelische theologie in het begin van de 
eenentwintigste eeuw haar ‘strijd om de waarheid van Gods Woord’ afgezwakt.15 
‘De mens en zijn subjectieve beleving worden wel erg centraal gesteld.’ Ook op het 
gebied van de ethiek wijzigden standpunten zich, bijvoorbeeld rond ongehuwd 
samenwonen en homoseksualiteit, terwijl in de visie op de schepping ook verschui-
vingen te zien waren.
De EO kreeg na de eeuwwisseling dan ook steeds meer signalen van bezorgdheid 
over haar beleid, zo blijkt al tal van berichten in het RD.16 Hoofdredacteur L. Habets 
van de evangelische maandkrant Uitdaging plaatste in december 2016 een uiterst 
kritisch artikel, waarin hij de vraag stelde wat de EO onderscheidt van andere 
omroepen.17 Twee maanden eerder lanceerde M. Visser, zendeling via de organisatie 
GlobalRize en eerder zendingswerker voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), 
de Facebookpagina EO Duidelijk.18 Het gevolg was dat vier personen die kritisch 
richting de EO waren, zitting kregen in de ledenraad van de omroep.19 Onder hen 
was Visser zelf en de hervormd-gereformeerde hoogleraar H. van den Belt.
De bundel Typisch evangelisch, die onderzoeker L. Dijkhuizen samen met baptisten-
theoloog H.A. Bakker redigeerde, legt de vinger bij een aantal van zulke verschuivin-
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gen. Een cruciale is dat de nadruk op de persoonlijke bekering gaandeweg verdween, 
waardoor bekering een van de facetten van het evangelische profiel wordt. Ieder 
kiest ‘zijn eigen smalle paadje’ naar het behoud. ‘Dat is de postmoderne invulling 
van evangelisch zijn.’20 Samengevat betekent het dat de evangelische beweging ‘zich 
van een bekeringsbeweging en een protestbeweging heeft ontwikkeld tot een zorgbe-
weging en een comfortbeweging’, die zich voortdurend aan de eigen tijd aanpast.21 
Volgens godsdienstsocioloog C.S.L. Janse vindt de EO in theologisch opzicht ‘meer 
en meer aansluiting bij de oecumenische hoofdstroom in de protestantse kerken.’22 
Daarbij is ethiek in de evangelische beweging een ‘veelkleurig palet’ geworden, aldus 
I. Janssen-te Loo, docent gemeenteopbouw aan het Baptistenseminarium.23 ‘Heeft 
de evangelische beweging zich aangepast aan de maatschappij of is zij volwassener 
geworden’, zo werpt ze als vraag op. Volgens oud-bestuurslid J. Poortman van de 
EO was de uitspraak van EO-voorzitter A. van der Veer dat de wereld meevalt een 
‘groot keerpunt in de hele EO-geschiedenis.’24

Als de evangelische beweging inderdaad seculariseert, dan komt er met evangelische 
invloed op reformatorische kerken tevens een vorm van secularisatie mee, die ook 
al langs allerlei andere kanalen de kerken binnendringt. We herinneren ons de 
grote bezwaren die keer op keer klonken tegen de EO-Jongerendag. Die bezwaren 
betroffen niet alleen de leer, maar ook de wereldse uitstraling van deze dag. Een 
toenemende acceptatie van wereldse muziek binnen de reformatorische kerken 
zal ervoor zorgen dat dit punt niet meer als een barrière wordt ervaren. Dit geldt 
ook voor uitingen als dans en drama en de acceptatie dat topsport en geloof (ook 
op zondag) samen kunnen gaan. Het aanvaarden van andere samenlevingsvormen 
dan die van man en vrouw, en dat ook nog uitsluitend binnen het huwelijk, is ook 
een thema dat zowel evangelisch als reformatorisch raakt.
Kortom, we achten het zeker niet denkbeeldig dat de secularisatie overheersend 
wordt in zowel de evangelische beweging als de reformatorische kerken. Op den 
duur kan het thema van de evangelicalisering van de kerken daardoor zijn relevantie 
verliezen, omdat de secularisatie het overheersende thema is geworden.

De voortgaande ontwikkelingen in de evangelische beweging zullen critici nog 
huiveriger doen staan tegenover evangelische invloed in reformatorische kerken. 
Desondanks is de verwachting vrij algemeen dat evangelische en charismatische 
invloeden in reformatorische kerken blijvend zijn. In verreweg de meeste kerkelijke 
gemeenten waar deze ontwikkeling zich voordoet, gaat ze ook gestaag door. Dat is 
te begrijpen omdat de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing 
de tijd mee hebben.
Als evangelische en charismatische invloeden blijvend zijn en ook nog worden 
versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen, zal dit een blijvende druk op 
reformatorische kerken leggen. De jongere generatie zal in toenemende mate om 
evangelische elementen in het eigen kerkelijke leven vragen, omdat ze zich hier 
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goed bij voelen. Met name de druk om vrije liederen te zingen in de eredienst zal 
groter worden. Er zal minder begrip zijn als kerkelijke gezagsdragers daar, met 
een beroep op gereformeerde overtuigingen of tradities, niet in meegaan. Veel 
jongeren zullen het niet begrijpen als opwekkingsliederen op leerstellige gronden 
worden afgewezen. Het is te verwachten dat kerkenraden een beleid van voorzich-
tige aanpassingen zullen voeren, ten gunste van het vrije lied. Dit gaat ten koste 
van het psalmgezang. Daarmee staat niet alleen een traditie onder druk die vanaf 
het begin van de Reformatie in Nederland belangrijk was. Ook de inhoud van de 
geloofsbeleving van de psalmen kan ongemerkt naar de achtergrond verdwijnen.
Er zal ook een toenemende druk liggen op de catechismusprediking in leerdien-
sten. Minder gevoeligheid voor de overgeleverde leer betekent haast automatisch 
desinteresse voor leerdiensten en het relativeren van de betekenis daarvan. Daar 
komt bij dat de geloofsbeleving van de Heidelbergse Catechismus, met de drie 
stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, niet overeenkomt met een evan-
gelisch geloofstype. Dat geeft een innerlijke vervreemding van leerdiensten over 
de Catechismus.
Op de tweede kerkdienst ligt in haast alle reformatorische kerken al een steeds 
grotere druk, zo blijkt uit tal van signalen. Wat dat betreft groeit de invulling van de 
zondag in reformatorische kring toe naar die in de evangelische beweging, waar één 
dienst op zondag regel is en specifieke leerdiensten al helemaal weinig voorkomen, 
laat staan dat er over een belijdenisgeschrift wordt gepreekt. Ook ten aanzien van 
de verdere invulling van de zondag (de zondagsheiliging) zijn er in evangelische 
kringen vaak ruimere opvattingen, die ook in reformatorische kring ingang vinden.
Deze ontwikkelingen doen het grensverkeer met evangelische gemeenten eerder 
toe- dan afnemen. Naarmate de verschillen in eredienst en prediking kleiner wor-
den, wordt het gemakkelijker om de overstap te maken. We zagen bij de Nederlands 
Gereformeerde Kerken, de meest evangelische van de reformatorische kerken, een 
opvallend wederzijds grensverkeer, terwijl in andere kerken er een toenemend 
verlies is richting de evangelische beweging.

De secularisatie trekt haar sporen in alle delen van christelijk Nederland. De maat-
schappelijke ontwikkelingen zullen ook hun effect blijven hebben op de levensstijl 
in zowel reformatorische kerken als in evangelische gemeenten. Beide tradities staan 
open voor invloeden vanuit de wereld om hen heen. De vaak kritiekloze aanvaar-
ding van de moderne media zal in beide tradities tot gevolg hebben dat moderne 
standpunten over leven en dood, over huwelijk en samenlevingsvormen geleidelijk 
worden geaccepteerd of zelfs overgenomen. In beide kringen schuiven nu al bij-
voorbeeld de standpunten over ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit. De 
emancipatie van de vrouw leidt er haast automatisch toe dat vragen over vrouw en 
ambt in toenemende mate worden beantwoord ten gunste van vrouwelijke ambtsdra-
gers. Dit proces voltrekt zich zowel in reformatorische25 als in evangelische kring.26
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Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnen reformatorische kerken blijvend 
discussies te verwachten zijn over thema’s die te maken hebben met evangelische 
en charismatische invloeden. Daarbij zullen zich generatieconflicten voordoen, 
waarbij het wederzijdse begrip onder druk staat van een andere belevingswereld. Dit 
vraagt veel wijsheid en het zorgvuldig aanvoelen wat de ander beweegt. Boven alles 
vraagt het om kennis van en gehoorzaamheid aan Gods Woord, dat genoegzaam 
is in alle omstandigheden.

9.4. Theologische thema’s (1): Het beroep op de bronnen
Er is een verband tussen de aantrekkingskracht van opwekkingsbewegingen op de 
reformatorische kerken en maatschappelijke ontwikkelingen, zo zagen we in de 
vorige paragraaf. Opwekkingsbewegingen presenteren zichzelf echter niet als een 
maatschappelijk te verklaren fenomeen. Ze zien zichzelf als bijbelse bewegingen die 
Gods Woord onder de aandacht willen brengen, inclusief die delen die naar hun 
overtuiging in de traditionele kerken onderbelicht blijven. Ook grijpen ze terug 
op de geschiedenis van de kerk om onderbelichte elementen naar voren te halen. 
In deze paragraaf gaan we hier nader op in. De inhoudelijke argumentatie over 
thema’s uit de Bijbel komt in de volgende paragrafen aan de orde.

9.4.1. Beschrijving
In de evangelische beweging ligt het accent op de persoonlijke geloofsband met 
God en Christus. Dit vertaalt zich in een dringende oproep tot geloof. Er is ook 
een drang om de naasten te bereiken met Gods Woord, voordat de wederkomst 
van Christus aanbreekt. Evangelische christenen zijn vaak actiever op het gebied 
van zending, evangelisatie en diaconaat dan reformatorische christenen. Al deze 
zaken worden door evangelische christenen niet als typisch evangelisch gezien, 
maar als voluit bijbels.
Verschillende opiniemakers vinden evenwel dat evangelischen een biblicistische 
bijbeluitleg hebben die zich meer richt op losse bijbelteksten dan op de grote 
verbanden. Hiermee hangt samen dat de eenheid van Oude en Nieuwe Testament 
volgens hen onvoldoende doorklinkt, waarbij het Nieuwe Testament gemakkelijk 
de voorrang krijgt. In de gereformeerde theologie wordt deze eenheid omschreven 
als de relatie tussen belofte en vervulling, waarbij het om de ene Christus gaat in 
belofte (Oude Testament) en vervulling (Nieuwe Testament).
Een praktische consequentie hiervan is de overtuiging dat in de psalmen over Chris-
tus wordt gezongen, al is het in de belofte. Dit geeft doorgaans een ander antwoord 
op de vraag of tijdens de eredienst ook ruimte moet zijn voor vrije liederen om 
daarmee het heil in Christus te bezingen. Het werkt ook door in de leer van het 
verbond en de doop. Wanneer de eenheid van de Bijbel het uitgangspunt is, ligt 
de kinderdoop voor de hand, omdat God ook in het Oude Testament de kinderen 
in het verbond opnam.
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Evenzo klinkt het bezwaar dat evangelischen nogal eens op een individualistische 
manier met de Bijbel omgaan, door een beroep te doen op persoonlijke openba-
ringen of ervaringen die de uitleg stempelen. In reformatorische kerken hecht men 
juist veel waarde aan de analogie van het geloof, ofwel de wijze waarop de kerk der 
eeuwen de Schrift heeft gelezen. Die is onder meer verwoord in belijdenisgeschrif-
ten, waar evangelischen vaak huiverig tegenover staan.

Ook de charismatische vernieuwing wil een bijbelse vernieuwingsbeweging zijn, 
toegespitst op het onderwerp van de Geest en de gaven van de Geest. De manier 
waarop de Bijbel wordt uitgelegd, hangt nauw samen met de visie op Gods open-
baring en de heilsgeschiedenis.
Vanwege deze samenhang behandelen we dit onderwerp in de paragraaf over de 
theologische thema’s in de verhouding reformatorisch en charismatisch.27 Nu 
constateren we dat de exegese van bijbelteksten sterk verschilt, al naar gelang een 
positieve of kritische houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing 
wordt ingenomen. Met name over de hoofdstukken twaalf tot veertien uit Paulus’ 
eerste brief aan Korinthe lopen de meningen ver uiteen. Aan de ene kant van het 
spectrum staat de overtuiging dat Paulus oproept om te streven naar de Geestes-
gaven. Die oproep is niet tijdgebonden. Was dit wel zo, dan had er niet zo’n lange 
uiteenzetting over de Geestesgaven in de Bijbel gestaan.
Aan de andere kant is er de opvatting dat Paulus in deze hoofdstukken het verkeerde 
gebruik van de Geestesgaven aan de orde stelt en hier ‘terughoudend, de zaak 
intomend’ (W. van ’t Spijker) over schrijft en alleen oproept om te streven naar de 
gave van de profetie als het levende spreken van God. Ook wordt erop gewezen dat 
Paulus in zijn latere pastorale brieven niet meer schrijft over de Geestesgaven. Het 
kritiseren van uitwassen betekent volgens anderen niet dat Paulus de charismatische 
beweging in Korinthe afwees. Daartussen ligt de opvatting dat deze hoofdstukken 
de veelheid aan uitingen van de Geest laten zien, die al naar gelang de situatie, 
opnieuw naar voren kunnen komen.
Andere schriftplaatsen die in de discussies over de Geestesgaven worden genoemd 
zijn 2 Korinthe 12:12, Galaten 3:5 en Hebreeën 2:3-4. Dat aantal is dus redelijk 
beperkt.

Opvallend in de discussie rond de charismatische vernieuwing is het beroep op de 
Vroege Kerk. Zij die kritisch tegenover de charismatische vernieuwing staan, wijzen 
erop dat de Geestesgaven tijdens en zeker na de apostolische tijd afnamen. Ze zien 
daarin een signaal dat de Geest met de kerk de weg ging waarin de charismata 
plaatsmaakten voor ambt en canon. Kwamen Geestesgaven toch voor dan was het 
doorgaans buiten de kerk der eeuwen
Voorstanders van de charismatische vernieuwing wijzen erop dat de overgangspe-
riode waarin Geestesgaven afnamen veel langer duurde dan de tweede eeuw. Ook 
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na de afsluiting van de canon bleven gaven als genezing en bevrijding nog langere 
tijd functioneren. Ze zien hierin een dubbele lijn, namelijk die van evangeliever-
kondiging door het woord en de bekrachtiging daarvan door zichtbare tekenen. 
In deze visie is dit het gewone patroon hoe Gods rijk baan breekt in de wereld.
De afname van de charismata is in deze opvatting niet een gunstig teken. Het is 
eerder een signaal van de verambtelijking van de kerk. Daardoor werd het werk van 
de Geest te veel ingekaderd en namen de Geestesgaven af. Het markeringspunt is 
dan niet de overgang van de apostolische naar de na-apostolische tijd, maar die van 
de Vroege Kerk naar de gevestigde kerk. J. Veenhof ziet hier ook de invloed van het 
Griekse denken, waardoor de kerk zich concentreerde op het geestelijke heil van 
de mens. Maar ook A. Baars, die zich kritisch opstelde tegenover de charismatische 
vernieuwing, wijst erop dat er in de Vroege Kerk ‘meer variatie in bedieningen’ was.

Beroepen voorstanders van de charismatische vernieuwing zich vaak op de Vroege 
Kerk, critici doen dit met name op Calvijn, in diens afwijzing van de Geestesgaven 
zoals de doperse stroming deze kende. Zij zien parallellen tussen enerzijds Calvijn 
tegenover de doperse stroming en anderzijds reformatorisch tegenover charisma-
tisch. Volgens anderen was deze specifieke context juist een oorzaak dat Calvijn 
een blinde vlek had voor de Geestesgaven. De actuele discussies bepaalden zijn 
hermeneutiek. Anderen wijzen op de openheid van Calvijn voor Geestesgaven in 
bijzondere tijden. Een geseculariseerde tijd zou zo’n bijzondere tijd kunnen zijn.
Calvijn wees ook de doperse visie op de doop af, dit in samenhang met doperse 
accenten op de vrije keuze van de mens, de heiliging ten koste van de rechtvaar-
diging, het streven naar een heilige gemeente en de gedachte van een spoedig 
aanbreken van het Godsrijk. Deze kenmerken maakten de doperse beweging in 
de tijd van de Reformatie aantrekkelijk voor hen die de Reformatie niet radicaal 
genoeg vonden, onder meer op het punt van de levensheiliging.

Luther lijkt meer ruimte te laten voor genezing door gebed en duiveluitdrijving. 
Het is te begrijpen dat voorstanders van de charismatische vernieuwing zich op hem 
beroepen. Ook H.J. Agteresch, die kritisch staat ten opzichte van de charismatische 
vernieuwing, wijst op Luthers openheid dat er wonderen van genezing plaatsheb-
ben, hoewel dit voor de reformator niet noodzakelijk is.
Verder betreft het beroep op Luther met name diens kruistheologie. Critici van de 
charismatische vernieuwing halen dit element uit Luthers theologie aan in confron-
tatie met de evangelische visie op de heiligmaking als een vorm van overwinning 
over zonde en kwaad. Volgens hen laat Luthers kruistheologie de blijvende gebro-
kenheid van het leven zien. Aanvechting en ziekte begeleiden de christen blijvend.
Het zwijgen van de gereformeerde belijdenisgeschriften over de Geestesgaven geeft 
een tegengestelde argumentatie. Critici van de charismatische vernieuwing wijzen 
erop dat de bij uitstek geestelijke beweging van de Reformatie, die onder meer 
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tot uitdrukking kwam in de belijdenisgeschriften, over de Geestesgaven zweeg. In 
hun ogen verdient dit navolging. Waar de belijdenisgeschriften spreken over de 
Geest betrekken zij dit op het geloof in Christus en de heiliging van het leven, een 
vrucht uit Christus.
Zij die ruimte laten voor de Geestesgaven vinden dit zwijgen juist veelzeggend. Het 
geding met de dopersen zou een aparte behandeling van de Geestesgaven recht-
vaardigen. Kennelijk werd dit niet nodig geacht. En dus strijdt een open houding 
ten opzichte van de Geestesgaven niet met de reformatorische belijdenis. De een-
heid van het geloof is in deze visie niet in het geding bij een verschillende visie op 
de Geestesgaven.

Wat de latere tijd betreft beroepen opwekkingsbewegingen zich vooral op de 
Engelse stromingen van het puritanisme en het methodisme. Herkenningspunten 
tussen reformatorische en evangelische christenen zijn de puriteinse accenten 
op de persoonlijke bekering met daarbij het appel op de wil van de mens en ook 
de geloofservaring van de christen. De puriteinse leer van de verzegeling met de 
Heilige Geest lijkt aanknopingspunten te bieden voor de leer van de doop met de 
Heilige Geest. Ook in het streven naar de heiliging van het leven beroepen opwek-
kingsbewegingen zich op puriteinen.
Opvallend is de doorwerking van de opvattingen van Berkhof in reformatorische 
kringen. Dit treft temeer omdat zijn theologie als geheel werd afgewezen. C. Graaf-
land, K. Runia en J. Hoek stelden zich open voor Berkhofs visie op het derde werk 
van Gods Geest in de toerusting van de gelovigen met de Geestesgaven. W. van 
’t Spijker en A.N. Hendriks stelden zich kritischer tegenover het charismatische 
accent in Berkhofs werk op.

De openheid in de reformatorische kring voor de charismatische vernieuwing lijkt 
zich vooral te richten op wat zich vanuit de Verenigde Staten en Engeland aandiende. 
Dit betreft de charismatische beweging zoals die zich onder invloed van J. Wimber 
ontwikkelde en die in ons land op verschillende wijze invloed kreeg, bijvoorbeeld 
door het optreden en de publicaties van R. Clark, N.G.P. Gumbel en B. Collins.
Het is niet eenvoudig vast te stellen hoe de beïnvloeding verloopt. Auteurs noemen 
niet altijd hun bronnen en soms is die keuze zo divers dat het moeilijk is conclu-
sies te trekken over lijnen van beïnvloeding. Wel is het helder dat verschillende 
lijnen uitkomen bij de persoon en het werk van Wimber. Dit geldt in elk geval voor 
Gumbel (Alpha-cursus), Collins (New Wine) en R. Clark, spreker voor There is 
More. Zij stemmen met elkaar overeen dat de prediking van het evangelie samen 
behoort te gaan met de gaven van de Geest. Deze gaven geven de boodschap kracht 
en overtuigen mensen om het evangelie aan te nemen. Hiermee sluiten ze aan bij 
Wimbers visie op ‘power evangelism’, een vorm van evangelisatie waarbij tekenen 
en wonderen de boodschap kracht geven. De eerste van de zeven waarden van New 
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Wine Nederland is de ‘verwachting van Gods krachtdadige aanwezigheid.’28 Ook de 
vrijgemaakte predikant Ph. Troost, onder meer actief voor New Wine, vindt dat het 
Evangelie zichtbaar moet worden door het verrichten van wonderen.29 We moeten 
hierbij aantekenen dat de erfenis van Wimber verschillend wordt verwerkt. Zo stelt 
R. Westerbeek dat Clark uit ‘een andere theologische bron’ put dan Wimber als 
hij uitgaat van een ‘gerealiseerde eschatologie.’30 Hiermee wordt bedoeld dat het 
volledige heil dat Christus verdiende ook volledig beschikbaar is voor wie gelooft. 
Als het Koninkrijk van God nog niet volledig doorbreekt, is er in deze visie onvol-
doende geloof. Volgens Westerbeek is dat ‘echt wat anders dan het ‘nog niet’ van 
een geïnaugureerde eschatologie: we leven in een spanningsvolle tussentijd, waarin 
het heil van het Koninkrijk volop verwacht en bediend mag worden en tegelijk nog 
vaak op zich laat wachten.’

9.4.2. Evaluatie
Wat het beroep op de Bijbel betreft, valt op dat reformatorische opiniemakers ver-
schillende evangelische accenten erkennen als bijbels. Maar, werken deze accenten 
in de eigen traditie in de praktijk door? Op dit punt is er een terughoudendheid, 
die wel te verklaren is. Evangelische zendingsdrang gaat nogal eens samen met 
een activisme dat vreemd is aan de reformatorische overtuiging. De boodschap die 
evangelischen uitdragen, vindt vaak geen herkenning in reformatorische kring. Dit 
neemt niet weg dat de drang om de naaste met Gods Woord te bereiken een bijbels 
gegeven is. Het is niet nodig om de evangelische aanpak om de bijbelse boodschap 
te verspreiden over te nemen. Maar, een louter defensieve houding kan ertoe lei-
den dat bijbelse accenten die in de reformatorische kring mogelijk onderbelicht 
zijn, dat ook blijven. Dat is tot schade van de kerk. Daarom is bezinning gewenst.
Ook is het van belang om de bijbelse argumentatie over de gaven van de Geest in de 
charismatische vernieuwing niet te negeren. Dat is wat anders dan het overnemen 
van de charismatische theologie of het inpassen van charismatische elementen in de 
reformatorische theologie. Maar het is niet goed als reformatorische kerken zich op 
voorhand zouden afsluiten voor argumenten die in elk geval met een beroep op de 
Bijbel worden verwoord. Het behoort tot de overtuiging van de Reformatie dat de 
kerk steeds opnieuw gereformeerd moet worden, zeker in tijden van ingezonken-
heid. Er is een terechte huiver om kerkvernieuwing zelf ter hand te nemen, alsof 
het een werk van mensen zou zijn. De kerk is en blijft het werk van God Drie-enig. 
Maar, dat neemt niet weg dat de Geest van God middelen gebruikt en Zich ook 
bedient van gaven. Daarover is te lezen in de Bijbel, ook in gedeelten die binnen de 
reformatorische traditie weinig aandacht hebben gekregen, zoals 1 Korinthe 12-14. 
Het is van blijvend belang voor de reformatorische theologie om zich te richten op 
het gehele Woord van God, inclusief die delen die, om welke oorzaken dan ook, 
weinig aandacht kregen.
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E.A. de Boer pleitte voor herbronning op zowel de Vroege Kerk als de Reformatie, 
vanuit de mogelijkheid dat in de loop der eeuwen ‘een bepaald aspect van spiritua-
liteit of een geloofsinzicht’ onderweg is kwijtgeraakt. Voor zo’n herbronning pleit in 
elk geval het nogal uiteenlopende en soms tegenover elkaar staande beroep op de 
Vroege Kerk. Het is eigen aan een traditie om steun te zoeken in de kerkgeschiedenis 
en zeker in een tijd die dicht bij de apostolische periode staat. Juist dit zoeken van 
steun kan gemakkelijk leiden tot een selectief lezen van de bronnen, ook onbewust. 
Een kritische zelfreflectie is daarom steeds weer gewenst. Het is nodig om open te 
staan voor historische gegevens die onvoldoende zijn meegewogen.
Daarnaast moeten we erop bedacht zijn dat de Vroege Kerk nogal eens wordt geci-
teerd door de bril van de Reformatie. Hoe groot de kennis van de Vroege Kerk onder 
de reformatoren ook was, de mogelijkheid bestaat dat zij vanuit een bepaalde over-
tuiging of beperkt blikveld geschriften aanhaalden of niet aanhaalden. De exegese 
van de Vroege Kerk door de reformatoren heeft gezag, maar is niet doorslaggevend.

Wat het beroep op de Reformatie betreft, is het nuttig om de vragen vanuit de 
doperse beweging in elk geval te overwegen, zonder direct de theologie van de 
dopersen over te nemen. Het nut wordt versterkt omdat verschillende doperse 
kenmerken in de opwekkingsbewegingen terugkeren. Daarom zal de doperse 
beweging de gereformeerde traditie ‘als een schaduw’ blijven begeleiden en haar 
bevragen (A.S. van der Lugt). Zo’n kritische reisgenoot is niet altijd prettig, maar 
wel nuttig. Het is niet vruchtbaar om kritische vragen te snel op te lossen met een 
beroep op Calvijn. Wie zich op Calvijn beroept in confrontatie met de dopersen zal 
ook helder moeten maken in hoeverre dit debat overeenkomt met de discussie over 
evangelisch en charismatisch. Dit om te voorkomen dat de ander niet recht wordt 
gedaan en dat met een enkel beroep op Calvijn de eigen mening wordt veiliggesteld.
Van belang is daarbij wel de soteriologische grondstructuur van Calvijns theologie, 
zoals we die ook vinden in de belijdenisgeschriften. Calvijn plaatst het werk van de 
Heilige Geest in het kader van het verlossingswerk van Christus, dit naar de woor-
den van Christus in Johannes 14 tot 16. De belijdenisgeschriften spreken vaak en 
vrijmoedig over de Heilige Geest, maar steeds in verband met het werk van Christus. 
Hierin volgen ze wat in de kerk van het Westen beleden is, namelijk dat de Geest 
uitgaat van de Vader én de Zoon, het zogeheten filioque. Een zelfstandige behande-
ling van het werk van de Geest, met nadruk op de gaven, past niet in deze theologie.
Dit maakt het moeilijk om de Geestesgaven als het ware achteraf toe te voegen 
aan de reformatorische theologie. Gemakkelijk doet dit namelijk afbreuk aan de 
genoemde grondstructuur. Verschillende opiniemakers wijzen op wat ze noemen 
openingen in Calvijns theologie voor de Geestesgaven, met name in bijzondere 
tijden. Een tijd van secularisatie is zo’n bijzondere tijd. Nu is dat laatste zeker waar, 
maar voorzichtigheid is wel nodig bij zo’n duiding, dit vanwege het gevaar om Cal-
vijn dingen te laten zeggen, die hijzelf niet heeft gezegd. Het is daarom van belang 
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om de eigen vooronderstellingen waarmee Calvijn wordt gelezen helder te krijgen.

Als evangelischen een beroep willen doen op de puriteinen, vereist dit van hun kant 
zorgvuldigheid, met name rond de onderwerpen van de heiliging en de doop met 
de Heilige Geest. Het is van belang om vast te stellen dat het puritanisme een voluit 
calvinistische stroming was, die de vrije wil ontkent. Dit neemt niet weg dat het appel 
op de wil een puriteins accent is dat van blijvend belang is voor de prediking. Gods 
Woord doet op vele plaatsen een beroep op de mens om zich tot God te bekeren. 
Ook het puriteinse accent op de innerlijke doorleving van het geloof is van blij-
vende betekenis. De warmte en gloed waarmee puriteinen over het geestelijke leven 
schrijven, inclusief de geestelijke aanvechting en blijdschap, is van grote waarde.
Ook is het van belang om te bezien of de heiliging op dezelfde wijze wordt ingevuld 
als de puriteinen doen. Het gevaar is altijd aanwezig om ‘selectief te winkelen’ in 
de kerkgeschiedenis op zoek naar punten die het eigen standpunt versterken. Het 
is vooral de heiligingsleer van de methodist J. Wesley die via de heiligingsbeweging 
invloed had op evangelische kringen. Daarmee kreeg ook het arminianisme van 
Wesley voet aan de grond in de opwekkingsbewegingen.
De puriteinse leer van de verzegeling met de Heilige Geest lijkt aanknopingspunten 
te bieden voor de leer van de doop met de Heilige Geest. Daarbij past wel grote 
zorgvuldigheid om de puriteinse opvatting recht te doen. Een te snel trekken van 
parallellen is niet vruchtbaar voor een goed verstaan van de diepste intenties van 
de puriteinen.

Het beroep op Berkhof heeft als sterk punt dat er zo meer aandacht is gekomen 
voor het werk van de Heilige Geest in de toerusting van Christus voor de opdracht 
die Hij in deze wereld had. Deze toerusting is ook van belang voor hen die door 
het geloof één zijn met Christus. Zij hebben Christus nodig tot rechtvaardiging en 
tot heiliging. Daarvoor is het werk van Gods Geest onmisbaar. Maar ook is Gods 
Geest nodig, opdat christenen waarlijk zout en licht in deze wereld zijn. Berkhof 
heeft daarmee een waardevol element benoemd.
Wel is het nodig om oog te houden voor de plaats van dit element in Berkhofs 
theologie en met name zijn christologie. A.N. Hendriks wees daar op. Berkhof had 
een moderne opvatting over het Zoonschap van Christus. Deze opvatting houdt 
verband met zijn leer van de Heilige Geest. Jezus was voor Berkhof daarom Gods 
Zoon, omdat Hij op een unieke manier met Gods Geest was vervuld. Met deze opvat-
ting verwijderde Berkhof zich van de klassieke christologie, die leert dat Christus 
van eeuwigheid de Zoon van de Vader was en met de Vader en de Heilige Geest 
hetzelfde goddelijke wezen deelde.
Ook in een ander opzicht is zijn theologie modern. W. van ’t Spijker wees daarop. 
Berkhof gaf de ervaring namelijk een wezenlijke plaats in zijn theologie. Dit had 
als gevolg dat de openbaring van God onder druk kwam te staan.
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Wat eigentijdse theologen uit de Verenigde Staten en Engeland betreft, zal het 
nodig zijn om hun theologie kritisch te doorlichten. Het lijkt erop dat buitenlandse 
sprekers en auteurs tamelijk kritiekloos naar Nederland worden gehaald, wat nogal 
eens gebeurt op grond van persoonlijke kennismaking.

9.5. Theologische thema’s (2): Reformatorisch en evangelisch
Een vergelijking van reformatorisch en evangelisch aan de hand van theologische 
thema’s lijkt eenvoudig te zijn. Zulke thema’s zijn helder te omschrijven. Sympathie 
en kritiek kan aan de hand van zulke onderwerpen gemakkelijk worden verwoord. 
Echter, achter theologische beslissingen en het verwoorden daarvan schuilt soms 
zoveel meer. De uitspraak van de Franse filosoof B. Pascal (1623-1662) dat het hart 
zijn redenen heeft die de rede niet kent, blijkt ook van toepassing te zijn op de 
houding ten opzichte van de opwekkingsbewegingen. Opvallend is bijvoorbeeld 
dat een positieve waardering van het evangelische en charismatische nogal eens 
samenhangt met persoonlijke ervaringen. Graaflands pleidooi om de gereformeerde 
traditie vanuit de evangelische en charismatische hoek te vernieuwen, ging samen 
met zijn intense persoonlijke worsteling met de uitverkiezing. L.W. de Graaff stelde 
zijn visie op opwekkingsliederen bij, toen bleek dat zijn zoon ze mooi vond. Persoon-
lijke ervaringen met de charismatische vernieuwing van G.H. Hutten, H.J. Maat, 
Jac. Ophoff, Ph. Troost, W. Smouter en D.A. Westerkamp zorgden ervoor dat hun 
openheid existentieel en intens is.

Deze verwevenheid van persoonlijke gevoelens en opvattingen speelt zeker mee bij 
het kerklied. Het theologische gesprek over de inhoud van het lied is niet gemak-
kelijk, juist omdat liederen in zich hebben om hart en gevoel te raken. Theologische 
tegenwerpingen worden gemakkelijk als verstandelijke argumenten ervaren die niet 
aansluiten bij de beleving. De vraag naar opwekkingsliederen in de eredienst is vaak 
ook een heel persoonlijke, wat het moeilijker maakt om de vraag met theologische 
of historische argumenten te beantwoorden.
Juist dit persoonlijke element maakt een gesprek met reformatorische christenen 
die zich door het evangelische geraakt weten kwetsbaar. Het zich geraakt weten is 
vaak een existentiële beleving waardoor mensen zich gesterkt voelen in hun geloof. 
De wijze waarop deze beleving wordt verwoord, geeft nogal eens een afstand ten 
opzichte van de reformatorische overtuiging van wat bekering is. Daarin heeft de 
orde van de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid uit de Heidelbergse 
Catechismus (antwoord 2) een wezenlijke plaats. Het gevolg is verontrusting aan de 
reformatorische kant en een gevoel niet begrepen te worden aan de evangelische 
kant, waardoor zo’n gesprek vaak stokt. Het vraagt veel wijsheid om zo’n gesprek 
op een vruchtbare wijze te voeren.
Dit persoonlijke aspect verklaart ook waarom bewegingen als New Wine en het 
Evangelisch Werkverband actief zijn in het beleggen van conferenties voor gemeente-
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leden en met name voorgangers. Door persoonlijke ervaringen op te doen verandert 
de innerlijke houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing veel sneller 
en diepgaander dan door theologische reflectie. Persoonlijk opgedane ervaringen 
kleuren de exegese van de Bijbel in. Dat maakt overtuigingen ook kwetsbaar en vat-
baar voor forse en snelle veranderingen als er nieuwe ervaringen worden opgedaan. 
Kortom, een intense en existentiële betrokkenheid maakt een objectief gesprek 
over theologische keuzes soms ingewikkeld, omdat de persoonlijke ervaringen van 
de discussiepartners in het geding zijn.

In de opinievorming over de verhouding reformatorisch en evangelisch komt een 
groot aantal punten van de dogmatiek aan de orde. Voordat we hierop ingaan, 
moeten we nog twee andere kanttekeningen plaatsen. Allereerst blijkt het in de 
praktijk verschil uit te maken of een reformatorische opiniemaker over de evange-
lische beweging schrijft of dat reformatorische en evangelische christenen elkaar 
ontmoeten. We schreven eerder over de oecumene van het hart, waarbij niet zozeer 
de leer, maar de gemeenschappelijke ervaring het bindmiddel is. De beleving staat 
dan boven de theologie.
Dit leidt in de praktijk tot een haast automatische relativering van leerstellige ver-
schillen. Als er aan de hand van de Bijbel kennelijk uiteenlopende standpunten en 
ervaringen zijn, past het bij het postmodernisme om beide ervaringen naast elkaar 
te laten staan. Die ervaringen bewijzen dat het mogelijk is om beide meningen op de 
Bijbel te funderen. Binnen deze oecumene zal het aantal ervaren verschillen tussen 
reformatorisch en evangelisch in vrij hoog tempo afnemen. Verschillende opinie-
makers uit reformatorische kerken zijn ook daarom positief over deze oecumene, 
die immers verschillen verkleint en verbondenheid bevordert. Anderen zijn kritisch, 
omdat de oecumene van het hart in hun ogen wezenlijke verschillen relativeert en 
daarmee tekort doet aan centrale waarheden uit de Bijbel.
De tweede kanttekening betreft de weging van verschilpunten tussen reformato-
risch en evangelisch. Opiniemakers uit reformatorische kerken erkennen dat de 
evangelische beweging, wanneer ze vergeleken wordt met de liberale theologie, een 
orthodox karakter heeft en op veel punten dicht bij de gereformeerde theologie 
staat. Worden reformatorisch en evangelisch met elkaar vergeleken, dan vallen de 
verschilpunten veel meer op.
Zij die toenadering tussen beide stromingen zoeken, hebben de neiging om de 
overeenkomsten zwaarder accent te geven dan de verschillen, dit met name tegen 
de achtergrond van de secularisatie. Die noodzaakt om één te zijn in de hoofdza-
ken en elkaar in bijzaken vrij te laten. Volgens hen gaat het bij de verschillen rond 
bijvoorbeeld de doop niet om wezenlijke zaken. Ze doen dus niet tekort aan de 
hoofdzaken in de dogmatiek. S. Paas vindt het daarom kwalijk als de in zijn ogen 
kleine verschillen tussen de twee stromingen worden uitvergroot.
De vraag is namelijk welke punten precies hoofdzaken zijn en welke bijzaken. Als 
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een onderwerp het stempel ‘hoofdzaak’ meekrijgt, is een afwijkende opvatting 
ernstiger dan wanneer het een ‘bijzaak’ heet. Als discussies rond de doop worden 
verbonden aan onderwerpen als het verbond en de vrije wil, dan stijgt het gewicht 
ervan onmiddellijk. Opiniemakers verschillen onderling van mening over de vraag 
wat hoofdzaken en wat bijzaken zijn. Dat maakt het gesprek niet eenvoudig.

9.5.1. Beschrijving
We noemen nu een aantal theologische thema’s uit de dogmatiek die opiniemakers 
benoemen in de ontmoeting tussen reformatorisch en evangelisch.31 Daaruit blijkt 
inderdaad dat de breedte van de dogmatiek aan de orde komt in deze verhouding.

In de leer over God gaat het vooral over de heiligheid en rechtvaardigheid van 
God. In de opinievorming klinkt door dat de evangelische theologie en geloofsbe-
leving zich onvoldoende richt op God (theocentrisch) en zich teveel richt op de 
mens en zijn ervaringen (antropocentrisch). God is dan de God ‘Die altijd voor 
je klaar staat, altijd bij je is en je draagt’ (H. van den Belt). Daartegenover staat de 
overtuiging dat de Bijbel leert dat God er niet in de eerste plaats voor ons is, maar 
dat wij er zijn voor Hem.
In nauwe samenhang met de leer over God staat Gods soevereiniteit in de uitverkie-
zing. In reformatorische kringen komt dat onderwerp nadrukkelijker aan de orde 
dan bij evangelischen. Het spreken over de uitverkiezing staat in verband met de 
vraag naar de wijze waarop de mens zalig wordt. Dit hangt niet af van ‘menselijke 
ijver en inspanning, maar dat God Zelf het initiatief tot verlossing nam’ (G. Roos).

In de leer over de mens (antropologie) ligt in de evangelische beweging een accent 
op de keuze die de mens moet en ook kan maken voor het geloof in Jezus Christus. 
Historisch gezien is dit vanuit de methodistische wortels te verklaren. Dit accent ver-
klaart de zware kritiek vanuit reformatorische kringen op de evangelische leer over 
de mens. Daar vindt men dat evangelischen een te optimistisch mensbeeld hebben 
waarin de gevolgen van de zondeval te weinig in rekening worden gebracht. Als de 
verlorenheid van de mens door deze zondeval en zijn onvermogen tot het goede (de 
doodsstaat) weinig functioneren, dan krijgt de mens met zijn mogelijkheden meer 
ruimte en ligt de leer van de vrije wil voor de hand. Uit de stukken blijkt dat dit punt 
in reformatorische kring zwaar weegt. Men is bang dat aan de ‘volstrektheid van de 
zonde en de volstrektheid van de genade’ tekort wordt gedaan (M. Golverdingen). 
Als de mens de mogelijkheid heeft om zelf Jezus aan te nemen, is er sprake van een 
‘andere geloofsbeleving’ en een ‘ander type mens’ (J. Maasland).
Verschillende opiniemakers benoemen dit punt als het arminiaanse zuurdesem dat 
door de evangelische leer heentrekt.
Dit verschil is fundamenteel omdat het geding rond het arminianisme ten diepste 
gaat over de vraag naar het aandeel van God en dat van de mens in de verlossing 
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van zondaren. Dat zijn wezenlijke vragen die zowel een kerkelijk als een persoon-
lijk belang hebben. De veroordeling van de remonstranten tijdens de Synode van 
Dordrecht (1618-1619) heeft een onuitwisbaar stempel gezet op de Nederlandse 
kerkgeschiedenis. Door middel van de Dordtse Leerregels, een van de kerkelijk 
aanvaarde belijdenisgeschriften, blijft deze geschiedenis altijd in herinnering. 
Arminianisme blijft daardoor altijd de klank bij zich houden van een gevaarlijke 
dwaling. Dit zorgt ervoor dat het thema arminianisme uiterst gevoelig ligt binnen 
reformatorische kring.
G. van den Brink vroeg zich daarbij af of het geschil tussen arminianen en calvi-
nisten inmiddels zijn betekenis heeft verloren, omdat een gemiddelde kerkganger 
dit verschil nauwelijks hoort en in elk geval niet belangrijk vindt. De oecumene 
van het hart overstijgt zo het geschil rond de Synode van Dordrecht, terwijl andere 
opiniemakers het geschil juist uiterst actueel vinden.

Het thema van het arminianisme klinkt ook door in de leer over Christus (christo-
logie). In evangelische kringen treffen opiniemakers een algemene verzoening aan, 
ofwel de overtuiging dat Jezus Christus voor de zonden van alle mensen stierf. De 
Synode van Dordrecht bevestigde daartegenover de leer van de beperkte verzoening, 
dat wil zeggen dat Christus alleen voor de uitverkorenen stierf. Deze vragen gaan 
over de reikwijdte van de verzoening door Christus’ offer aan het kruis. Daarbij 
klinkt ook de kritiek dat Jezus in evangelische kringen meer wordt gezien als een 
vriend dan als een verlosser, die nodig is om de toorn van God te dragen en te 
betalen voor de schuld van de zonde.

Niet alleen over de wijze waarop Christus de zaligheid verdiende, maar ook hoe 
deze wordt toegepast (soteriologie) gaat de discussie tussen reformatorisch en 
evangelisch. Volgens opiniemakers is er in evangelische kringen in de praktijk wei-
nig aandacht voor het werk van de Heilige Geest om zondaren te ontdekken aan 
hun overtreding van Gods wet om hen zo als een verloren zondaar tot Christus te 
brengen. Opvallend is dat kritiek op evangelische en charismatische invloeden vaak 
heel fundamenteel is en existentieel wordt getoonzet. We zien dit bijvoorbeeld bij 
de oudere generatie van gereformeerd vrijgemaakte opiniemakers (J. Kamphuis, 
W.G. de Vries). Deze kritiek loopt volgens herkenbare vrijgemaakte lijnen rondom 
verbond en kerk. Deze waren voor hen van groot belang, maar kwamen onder druk 
te staan vanuit het evangelische denken. Ook in de bevindelijke reformatorische 
kerken (Gereformeerde Gemeenten, de kring rond het blad Bewaar het Pand in de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, het meest behoudende deel van de Protestantse 
Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk) is de kritiek over het algemeen 
fundamenteel. In deze kringen is veel aandacht voor het allesomvattende werk van 
de Heilige Geest in de bekering. Dat strijdt tegen de inbreng van de mens in de 
bekering door zijn vrije wil. Een evangelische manier van geloven is aantrekkelijk 
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voor de mens, omdat deze zelf iets wil bijdragen aan zijn zaligheid. Echter, dit 
wordt als een bedrieglijke weg gezien. In de evangelische beweging is het gevoel 
erbij te horen gemakkelijker en sterker aanwezig dan in reformatorische kerken 
waar het accent ligt op de noodzaak van de waarachtige bekering, het ware geloof 
en de zelfbeproeving. Op de vraag waar de aantrekkingskracht van evangelischen 
op ‘velen’ in de reformatorische kerken ligt, noemde Van der Velden 1981 al ‘de 
overtuiging, de toonhoogte van de geloofsbeleving, de eenvoud en de zekerheid, 
de blijmoedigheid en misschien wel het meest het gevoel erbij te horen: het heil 
is ook voor mij!’32

Verder ligt in de evangelische leer van het heil het accent meer op de heiliging dan 
op de rechtvaardiging. Ook nu klinkt een optimistischer mensbeeld door, waarin de 
mens ruimte krijgt om in de heiliging te vorderen tot een overwinningsleven (per-
fectionisme). Dit rekent volgens opiniemakers te weinig met de blijvende zondigheid 
van de mens. In dit verband klinkt de mening dat evangelischen, bijvoorbeeld in de 
opwekkingsliederen, te veel neigen naar een theologie van de glorie.33 Daarin ligt 
het accent op de overwinning van Christus en de toekomstige heerlijkheid die hier 
op aarde al wordt beleefd. Daartegenover wordt, met een verwijzing naar Luther, de 
theologie van het kruis geplaatst. Daarin is meer oog voor de blijvende worsteling 
met de zonde. De overwinning wordt in het heden weliswaar in het geloof aanvaard, 
maar de realisering ervan ligt nog verborgen in Gods toekomst.
Daarbij klinkt de kritiek dat evangelischen te weinig aandacht schenken aan de con-
crete heiliging van het leven in een levensstijl die overeenkomt met Gods geboden 
(bijv. de zondagsrust en topsport).
In de leer over de kerk (ecclesiologie) gaat het gesprek over de eenheid van de 
zichtbare kerk in verband met de beleefde eenheid tussen christenen tijdens bij-
voorbeeld conferenties, familiedagen van de EO of in huiskringen. Dit punt speelde 
al spoedig in met name de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), met vanouds een 
accent op de zuiverheid van de kerk en de plicht om zich bij de ware kerk te voegen. 
In bevindelijke kringen is er juist bezwaar tegen een evangelische gemeentevisie 
waarin alle leden in de praktijk als wedergeboren christenen worden gezien. De 
oproep tot bekering klinkt in de gemeente weinig door, omdat het werk van de 
Geest in de overtuiging van zonde en het leiden tot Christus wordt verondersteld. 
In de evangelische beweging zijn vragen rond de toe-eigening van het heil en de 
rechtvaardiging van de goddeloze vaak een gepasseerd station. Het gevolg is dat de 
vraag of er ook schijngeloof kan zijn, bijna niet leeft.
In de inrichting van een evangelische eredienst valt op dat gemeenteleden meer 
inbreng krijgen. De prediking als een vertolking van Gods Woord staat dan minder 
centraal, terwijl er meer ruimte is voor het ‘geloofsantwoord’ van mensen door mid-
del van hun getuigenissen (H. de Jong). Ook klinkt hier de reformatorische visie 
door dat in de psalmen veel meer de grondtonen van zonde en genade doorklinken 
dan in veel gezangen en zeker opwekkingsliederen.
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In reformatorische gemeenten is ook eerder een grens bereikt bij de vraag welke 
middelen geschikt zijn om de moderne hoorder (in of buiten de kerk) te bereiken 
met het evangelie. Reformatorische opiniemakers wijzen in meerderheid dans, 
drama en seculiere muzieksoorten af als wereldgelijkvormige middelen.

Opiniemakers zien de evangelische en charismatische beïnvloeding in reforma-
torische kerken lopen via de praktijk naar de leer. Dit geldt in sterke mate voor 
de reeds eerder genoemde liedcultuur. Het gezongen lied heeft invloed op de 
geloofsbeleving. Dit betekent dat de geloofsbeleving in reformatorische kerken in 
toenemende mate wordt ingekleurd via het kanaal van de gezongen (opwekkings)
liederen. Op die manier beïnvloedt de liedcultuur indirect ook de theologie. Volgens 
EO-presentator A.G. Knevel hebben de opwekkingsliederen ‘meer invloed gehad 
in kerk en evangelische wereld dan alle theologen bij elkaar.’34 Om deze reden 
heeft H.J. Maat hoge verwachtingen van de functie van het lied in de vernieuwing 
van de kerken.
Hymnoloog J. Smelik sprak al over het lied als een seismograaf die veranderingen 
in theologie en spiritualiteit signaleert. Dat is ook de reden dat anderen kritisch 
zijn over het aanvaarden van evangelisch getinte liederen in reformatorische krin-
gen. Zij zien de doorwerking hiervan in de geloofsbeleving en ook in de prediking. 
Andersom weegt de vraag welke liedcultuur de prediking oproept en aanwakkert. 
Een prediking waarin het geestelijke leven van de psalmen op de achtergrond raakt, 
baant de weg voor opwekkingsliederen. Daardoor raakt de beleving van schuld, 
gemis en aanvechting, zoals verwoord in de psalmen, op de achtergrond. Volgens 
de baptistenpredikant T. van der Leer heeft iemand die alleen opwekkingsliederen 
zingt een ‘ander geloofsleven dan wie heel zijn leven Psalmen zingt.’35

In de evangelische leer van de sacramenten ligt volgens opiniemakers meer accent 
op het belijdenis afleggen van het persoonlijk geloof dan op de versterking van 
dit geloof vanuit Gods beloften. Dit is ook een motivatie voor een keuze tegen de 
kinderdoop en voor de geloofsdoop. De verbinding tussen de doop enerzijds en 
Gods genade en beloften anderzijds zorgt ervoor dat het afwijzen van de kinderdoop 
‘heel wat meer dingen loswrikt dan alleen de doop’ (A. van der Dussen).
Rond de vraag welke consequenties het niet aanvaarden van de kinderdoop in de 
praktijk moet hebben, bestaat een zekere mate van verlegenheid. Die verlegenheid 
wordt groter als bijvoorbeeld ambtsdragers of avondmaalgangers de kinderdoop 
verwerpen of zichzelf laten overdopen. Voor het opdragen van kinderen in plaats 
van de kinderdoop zien verschillende opiniemakers ruimte.

Wat de toekomstverwachting (eschatologie) betreft klinkt waardering door dat 
evangelische christenen zich richten op het Koninkrijk van Jezus Christus. Deze 
gerichtheid houdt reformatorische christenen een spiegel voor als ze te sterk 
gericht zijn op het hier en nu. Tegelijkertijd staat daar ook een kanttekening bij 
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dat deze toekomstverwachting in evangelische kringen soms overmatig aandacht 
krijgt, waardoor het afleidt van de verantwoordelijkheid van de christen voor de 
schepping en de taak die hij nu in deze wereld heeft. Chiliastische verwachtingen 
van een komend vrederijk kunnen de kerk, zoals deze er nu is, ook een te lage 
waardering geven. De kerk is dan een tussenstap op weg naar een rijkere bedeling.

9.5.2. Evaluatie
Een sterke persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp evangelisch en charis-
matisch vraagt een grote mate van zelfdiscipline in de opinievorming, en vooral 
oprechtheid. Het moet waar zijn wat wordt gesteld. Ook dient de opinievorming 
te gaan over opvattingen en niet over personen. Zelf verwoordden we dat in het 
Woord vooraf in het boek De evangelische beweging. ‘Het gaat mij niet om een oordeel 
over personen, wel om een toetsing van opvattingen.’36 Daarbij verwezen we naar 
de Utrechtse hoogleraar G. Voetius (1589-1676), een spilfiguur in de beweging van 
de Nadere Reformatie. Hij geloofde dat er onder de remonstranten ware vromen 
waren. Ondertussen wist hij zich geroepen om de remonstrantse opvattingen met 
kracht te bestrijden. Met deze les in het achterhoofd geven we nu een evaluatie van 
de theologische thema’s.

De evangelicale theologie wereldwijd heeft veel voor de kerken betekend. Het zou 
niet goed zijn om, vanuit een te begrijpen huiver ten opzichte van de evangelische 
beweging in Nederland, de vruchten van deze theologiebeoefening te negeren. Dat 
doet ook geen recht aan de sympathie voor de gereformeerde theologiebeoefening 
in delen van de evangelicale beweging.
De vervolgvraag is of fundamentele gereformeerde leerstukken ook inderdaad weer-
klank vinden in de evangelische beweging in Nederland. Ik spreek de overtuiging 
uit dat deze doorwerking zeer beperkt is. Was deze doorwerking er geweest, dan 
hadden opiniemakers dit zeker opgemerkt en hun waardering hiervoor uitgespro-
ken. Zij die positief tegenover de evangelische beweging staan, voeren hiervoor 
zelden als reden aan dat deze beweging naar de reformatorische kerken toegroeit 
door een toenemende gereformeerde verworteling. Onmiskenbaar zijn er binnen 
de evangelische beweging die de waarde van de theologie van de Reformatie inzien. 
Zij stimuleren daarom het gesprek tussen reformatorisch en evangelisch, waarbij 
de reformatorische bronnen op tafel komen.37

De opinievorming in reformatorische kerken, ondersteund door jarenlange studie 
van en ervaringen in de evangelische beweging brengen me tot de overtuiging dat 
de kern van de zaak het Gods- en mensbeeld is. In de evangelische leer, geloofsbe-
leving, liturgie en inrichting van de eredienst is er een grote plaats voor de mens 
en zijn keuzes, en dat vanuit een optimistisch mensbeeld. Dat de mens vanuit zich-
zelf niet naar God zoekt, maar Hem in het paradijs verlaten heeft en keer op keer 
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opnieuw verlaat, zet onvoldoende een stempel op de evangelische beweging. In de 
verwoording van het persoonlijke geloofsleven klinken deze zaken wel regelmatig 
door. In boeken en tijdschriften, tijdens conferenties en andere bijeenkomsten 
waar geestelijke leiding wordt gegeven, gebeurt dit te weinig.
Aan dit optimistische mensbeeld is de leer van de vrije wil nauw verbonden. Dat 
er nadruk wordt gelegd op de plicht van de mens om zich tot God te bekeren, is 
geheel overeenkomstig de Bijbel. Maar het is een wezenlijke stap verder om de 
mens een vrije wil toe te kennen om aan deze oproep gehoor te geven en zijn hart 
open te zetten voor God en Christus. Het aandringen op bekering is een bijbelse 
zaak, maar bekering is te fundamenteel om het te verbinden aan het uitspreken 
van een belijdenis en een gebed, bijvoorbeeld onder leiding van een nazorgteam 
tijdens een samenkomst.
Door de kerkgeschiedenis heen loopt een rode draad van een optimistisch zelfbeeld 
en daartegenover het verzet daartegen. Rond het punt van de vrije wil is het daarom 
van blijvend belang kennis te nemen van de discussies tussen Augustinus en Pela-
gius, Luther en Erasmus en tussen de contraremonstranten en de remonstranten. 
Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) was de vrije wil een van de punten 
waartegen de vergadering zich het sterkst heeft gekant.38

Vanuit een te waarderen drang om veel mensen te bereiken, lijkt de evangelische 
beweging bijna automatisch te kiezen voor een positieve, optimistische boodschap, 
die in zich heeft om veel mensen aan zich te binden. Deze boodschap doet een appel 
op wat mensen kunnen. Als er sprake is van zonde, krijgt dit meestal de invulling 
van gebreken, waartegen de mens met Gods hulp leert strijden. Zo wordt de mens 
niet als een zondaar voor God terechtgewezen. De werkelijkheid is echter dat hij 
schuldig staat aan de wet van God en deze schuld dagelijks vergroot. Deze accenten 
passen niet bij een optimistische mensvisie.
Deze mensvisie heeft alles te maken met de visie op God. Het accent op Zijn 
heiligheid en rechtvaardigheid, op Zijn toorn tegen de zonde en afkeer van alle 
ongerechtigheid is in de evangelische beweging vaak slechts zwak en op de achter-
grond aanwezig. Zo’n accent past ook moeilijk bij een boodschap die veel mensen 
wil bereiken. Daarbij past meer een verkondiging waarin alle nadruk ligt op Gods 
liefde, goedheid en genade. In de reformatorische theologie is altijd benadrukt dat 
Gods eigenschappen één zijn. God is liefde. God is rechtvaardig. God is barmhartig. 
God is heilig. ‘God is een rechtvaardig Rechter, en een God Die allen dag toornt’ 
(Ps. 7:12). Deze eigenschappen zijn onlosmakelijk verbonden aan het goddelijke 
wezen. Daarom mogen bepaalde eigenschappen van God niet worden onderbelicht. 
Op de tegenwerping in de Heidelbergse Catechismus dat God toch ook barmhartig 
is, antwoordt dit belijdenisgeschrift dat God wel barmhartig is, maar ook recht-
vaardig (Heid. Cat., antw. 11). Met andere woorden, barmhartigheid komt niet in 
mindering op rechtvaardigheid.
Een optimistische mensvisie werkt ook door in andere delen van de theologie. In de 
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bekering ligt in de evangelische beweging het accent op de beslissing die de mens 
moet nemen, bijvoorbeeld door middel van het zogeheten zondaarsgebed. Wie op 
internet op deze term zoekt, komt het zondaarsgebed in vele variaties tegen. De 
overeenkomst is dat iemand de stap zet om zijn zonden te belijden, om te aanvaar-
den dat Jezus voor hem stierf en Jezus vervolgens in zijn hart toe te laten. Wie zo 
bidt, zet de essentiële stap om christen te worden.
Een kritische opmerking over deze methode betekent geen oordeel over personen 
die zichzelf met het zondaarsgebed aan Christus overgeven. Het past niet om zo 
over personen te oordelen. Mensen kunnen in deze overgave Gods leiding ervaren 
en Hem daarvoor de eer geven. De methode zelf mag evenwel kritisch worden 
bezien. In het zondaarsgebed klinkt te weinig door dat het een groot wonder is 
dat Gods Zoon op deze aarde wilde komen om te lijden en te sterven, en dat niet 
voor gewillige mensen, maar voor vijandige zondaren. Er klinkt ook te weinig in 
door dat een belijdenis van zonde meer is dan een erkennen van gebreken en 
onvolkomenheden. Een belijdenis van zonde houdt de erkenning in dat er uit de 
mens niet één vrucht is voor de Heere en dat een mens geen recht heeft op Gods 
genade. Zo’n belijdenis is niet een keuzemoment waartoe een mens komt, eventueel 
gestimuleerd door rustgevende muziek en met behulp van een nazorgteam, maar 
is geheel een werk van de Heilige Geest.
Ook in het kerkelijk leven werkt een optimistische mensvisie door. Vanuit zo’n 
visie is er weinig oog voor dat er twee soorten mensen zijn, ook binnen de kerk. In 
de evangelische gemeentevisie gelden in de praktijk alle leden als wedergeboren 
christenen. Maar kaf en koren zijn in de bijbelse visie op de gemeente met elkaar 
vermengd. Een optimistische mensvisie leidt tot een grotere inbreng van gemeen-
teleden in de eredienst. Het maakt een groot verschil of de gemeente wordt gezien 
als een groep mensen die onderwijs nodig hebben van God, door middel van de 
ambten die God instelde, of dat de gemeente een vergadering van wedergeborenen 
is die hun geloof delen door bijvoorbeeld getuigenissen.
Een optimistische mensvisie vraagt ook om liederen die deze visie weerspiegelen. 
Het is te begrijpen dat de opwekkingsliederen zowel vanwege hun inhoud als 
gevoelswaarde populair zijn geworden. De moderne samenleving, met verwarrende 
en ingewikkelde vraagstukken, roept als het ware om liederen die rust geven, bemoe-
digen en bevestigen en die zo een positief gevoel meegeven. Langs dit kanaal van 
het gevoel hebben kerkleden, veelal op een argeloze wijze, de opwekkingsliederen 
ontvangen. Dat is bijzonder, omdat deze liederen historisch gezien afkomstig zijn 
uit de pinkstertraditie, met een optimistische mensvisie. De snelle opmars daarvan 
in reformatorische kringen brengt bij de vraag wat deze liedcultuur zegt over de 
geloofsbeleving. Is deze weggegroeid van de reformatorische wortels, zodat liederen 
met een andere geloofsbeleving hun intrede kunnen doen?
Het is van belang om de relatie tussen liedcultuur en geloofsbeleving in het oog te 
houden, zowel in de Bijbel als in de praktijk. Bijbels gezien hangen deze twee samen. 
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De beleving van het geloof uit zich ook in het lied. Op deze wijze hebben de dichters 
van de oudtestamentische psalmen vaak uiting gegeven aan hun geloofsvertrouwen 
en -strijd. Dat maakt de psalmen herkenbaar voor christenen in alle eeuwen. De 
apostolische aansporingen om te zingen (Ef. 5:19; Kol. 3:16; Jak. 5:13) laten zien 
dat het lied ook een middel is waardoor gelovigen elkaar onderwijzen. Muziek kan 
dienen om de gezongen woorden te versterken en te laten resoneren in de harten. 
Juist deze functie van muziek maakt het van groot belang dat de inhoud van de 
liederen bijbels verantwoord is. Een eenzijdige boodschap kan door aansprekende 
muziek gemakkelijk gaan resoneren in de harten. Het gesprek over de inhoud van 
liederen is daarom om zowel theologische als geestelijke redenen noodzakelijk.
Een optimistische mensvisie werkt ook door in de heiliging van het leven. In de 
heiliging gaat het erom hoe Christus’ sterven en opstanding praktijk wordt in het 
leven van een christen, dit naar Romeinen 6:1-14. Zo is Christus de bron van de 
heiliging. Heiliging betekent zo een sterven aan de zonde en een leven voor God. 
Dit sterven aan de zonde verdraagt zich niet met allerlei vormen van eigentijds ver-
maak. Bij acceptatie hiervan klinkt te weinig de vraag door hoe zich dit verhoudt tot 
de heiligheid van God en Zijn geboden. Er klinkt ook een optimistische mensvisie 
in door, alsof de mens, met een blijvend zondig hart, de verleidingen van de zonde 
de baas is en daarom niet bang hoeft te zijn voor werelds vermaak.

Het optimistische mensbeeld staat ook in verband met de visie op de doop. We wil-
len erkennen dat ook baptisten hun doop als een genade van God ervaren. Uit de 
kerkgeschiedenis blijkt verder dat het mogelijk is om de kinderdoop af te wijzen en 
een voluit calvinistische overtuiging te hebben. Engelse predikanten als J. Bunyan 
(1628-1688) en J.C. Philpot (1802-1869) dragen achting weg in kerken met een 
bevindelijk karakter, ondanks dat ze een baptistisch standpunt hadden. Toch zit er 
in de geloofsdoop, zoals deze zich de eeuwen door ontwikkelde, een element dat 
neigt naar een actieve medewerking van de mens in het heil. De leer van de vrije 
wil, aangehangen door de meerderheid van de evangelischen, is hier mede debet 
aan. De doop schuift in zo’n mensbeeld gemakkelijk op naar een keuzemoment 
van de mens. De samenhang van de leer van de doop met andere thema’s uit de 
geloofsleer wordt vaak niet onderkend, zeker niet door reformatorische christenen 
die de keuze maken voor een evangelische gemeente. Deze keuze is vaak gebaseerd 
op overwegingen op gevoelsniveau, zonder veel inhoudelijke reflectie.

Kritiek op een optimistisch mensbeeld in de evangelische beweging stelt de reforma-
torische theologie en geloofspraktijk wel voor de vraag of de verantwoordelijkheid 
van de mens voldoende tot zijn recht komt. Een evangelische nadruk daarop ‘kan 
een correctie zijn op onze valse lijdelijkheid’, aldus de christelijke gereformeerde 
predikant A.C. Uitslag.39 Wie daarnaast evangelischen kritiseert vanwege een een-
zijdige nadruk op sommige eigenschappen van God moet zichzelf eenzelfde vraag 
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stellen. Wie ingehouden spreekt over Gods liefde en barmhartigheid, spreekt ook 
eenzijdig. Wie kritiek heeft op een remonstrants getinte leer van een algemene 
verzoening, moet zichzelf afvragen of de ruimte in het offer van Christus voldoende 
doorklinkt. De ‘levendmakende en zaligmakende kracht’ van Christus’ dood strekt 
zich alleen uit tot de uitverkorenen (Dordtse Leerregels, II,8). Tegelijkertijd belijdt 
dit geschrift dat Christus’ offer van ‘oneindige kracht en waardigheid’ is en ‘over-
vloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld’ (Dordtse 
Leerregels, II,3). Wie een van beide waarheden benadrukt, zonder de andere voluit 
mee te laten wegen, doet tekort aan het evenwichtige spreken over Christus’ offer 
in de gereformeerde belijdenisgeschriften.

9.5.3. Perspectief
‘Als Wikipediageneratie is de jeugd voortdurend op zoek – dat is hun tweede natuur 
– naar bronnen die hen helpen om zich te oriënteren in de jungle van levensstijlen 
en wereldvisies’, zo stelde H.J. Maat in de opiniebijdrage waaruit is geciteerd in het 
begin van de inleiding.40 ‘Zij construeren op nieuwe manieren het leven. Dat geldt 
ook voor het geloofsleven. Ze kijken naar wat werkt en naar wat goed voelt en ken-
nen daar waarde aan toe.’ Zij overstijgen zo ‘onbewust tradities en verhoudingen die 
wij zo belangrijk vonden.’ Dit kan als gevolg hebben dat evangelische invloed een 
haast autonoom proces is waarop opiniemakers en kerkelijke vergaderingen steeds 
minder vat hebben. Evangelicalisering overkomt veel kerkelijke gemeenschappen, 
die zo goed of kwaad als het gaat het proces proberen te begeleiden.
Deze evangelicalisering wordt bevorderd door het evangelische kerkbegrip41, dat weer 
samenhangt met de maatschappelijke ontwikkelingen die we eerder schetsten.42 Daar-
om verwachten we dat het proces van evangelicalisering zich voortzet, ook vanwege 
de volgende constateringen. Het evangelische kerkbegrip is niet zozeer gebaseerd op 
leerstellige concepten, maar op het samenkomen rond ‘de naam van Jezus.’ Een van 
de meest bekende en gezongen opwekkingsliederen opent met de zinnen ‘Samen in 
de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.’ Het lied drukt uit waar het accent in 
het evangelische kerkbegrip ligt, namelijk in het beleven van eenheid in de lofprijzing 
van God. Dit type kerk-zijn past goed in de moderne netwerksamenleving. Daarin 
worden verbindingen vooral gelegd en onderhouden door een gemeenschappelijke 
praktijk of belangstelling. Bewegingen als de New Apostolic Reformation, opgericht 
door de Amerikaan C.P. Wagner, werken via zulke netwerken.43 Ze verbreiden zich 
via persoonlijke contacten en conferenties. Kerkmuren tellen hierin vrijwel niet mee.
In deze studie hebben we gezien hoe nieuwe evangelische initiatieven zoals de Alpha-
Cursus, New Wine en There is More moeiteloos protestantse kerkmuren overstijgen. 
Dit geldt zelfs van de verschillen tussen protestants en rooms-katholiek. Zo wordt 
de Alpha-cursus, enigszins aangepast, gebruikt in rooms-katholieke kringen.44 De 
EO stelde zich open voor rooms-katholieken in de ledenraad en de redactie.45 Dat 
past binnen de oecumene van het hart die de EO voorstaat.
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Een opvallend initiatief in dit verband zijn de officiële gesprekken tussen verte-
genwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, de Verenigde Pinkster- en Evan-
geliegemeenten en Missie Nederland. Deze hebben sinds 2010 plaats en werden 
op 7 maart 2017 wereldkundig gemaakt door een gemeenschappelijk document 
over evangelisatie.46 Tot de leden van de commissie behoren onder meer Missie-
Nederland-directeur J. Wessels en voorzitter W. Smouter, respectievelijk christelijk 
gereformeerd en Nederlands gereformeerd predikant.47

In reformatorische kerken lijkt ook openheid te komen voor een meer dynamisch en 
vloeiend kerkbegrip, waarin het bouwen aan netwerken van gelijkgezinden centraal 
staat. Binnen een ‘gereformeerd verbond van kerken’ is wat E.A. de Boer betreft 
ook plaats voor evangelische gemeenten. Dit is daarom zo opvallend, omdat juist de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) lange tijd een hoge kerkopvatting hadden. 
Het is te verwachten dat een lage kerkopvatting op steeds meer sympathie kan reke-
nen in reformatorische kerken, juist omdat ze aansluit op de netwerksamenleving.

Verschillende opiniemakers zien het verschil tussen gereformeerd en evangelisch 
steeds kleiner worden. S. Paas verwacht dat dit verschil nog eens zal worden gezien 
als een ‘barstje in een vrij homogeen spiritueel en kerkelijk landschap.’ Voor delen 
van de reformatorische kerken zou hij weleens gelijk kunnen hebben. Allerlei ont-
wikkelingen, zoals beschreven in dit onderzoek, wijzen die kant op.
Dit proces zal zich versnellen wanneer de leerstellige kennis van de eigen traditie 
onder kerkleden afneemt en wanneer men inhoudelijk weggroeit van de overge-
leverde leer. Daardoor vallen de theologische verschillen tussen reformatorisch 
en evangelisch / charismatisch minder op. Volgens H.J. van Wijnen, van 2003 tot 
2011 directeur van de HGJB, functioneert in de geloofsoverdracht in hervormd-
gereformeerde kring het gereformeerd belijden ‘niet of nauwelijks.’48 Hem bekruipt 
het ‘angstige gevoel dat binnen een periode van zeg maar een jaar of tien onder de 
hele generatie van jongeren onder de 20 jaar de kernwaarden van het gereformeerd 
belijden zo goed als zeker zijn verdwenen of niet meer als zodanig worden herkend.’ 
‘In alle stilte zou de gereformeerde beweging in Nederland dan van binnen worden 
uitgehold en zo over een aantal decennia volledig zijn geïmplodeerd.’ De HGJB-
directeur ziet ‘een toekomstige generatie van vertolkers van het evangelie’ tussen 
de vingers door glippen. Een groot deel seculariseert, ‘onze enthousiaste jongeren 
zijn opgegaan in de evangelische beweging.’

Onderzoeker J.H.F. Schaeffer ziet in orthodox-protestantse gemeenten een ‘soort 
mix’ ontstaan van een traditionele gereformeerde kerkleer met het accent op Gods 
verbond en een meer evangelische kerkvisie waarin de doop als een ‘overtuigde 
persoonlijke keus’ geldt.49 Deze laatste kerkvisie staat dichter bij de geloofsdoop. 
Dat betekent dat de kinderdoop haast vanzelf ter discussie komt te staan en het 
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opdragen van kleine kinderen geaccepteerd zal raken, zo stelt Schaeffer.
Aan de andere kant houden diverse evangelische gemeenten minder strak vast 
aan de geloofsdoop. Baptistenpredikant T. van der Leer, sinds 2007 rector van het 
Baptisten Seminarium, begrijpt zelf niet dat ‘zoveel broeders en zusters met wie 
ik mij verbonden voel’ overtuigd zijn van de juistheid van de kinderdoop.50 Maar, 
zo voegt hij eraan toe, ‘wij moeten dat onderhand eens accepteren. Er is meer 
verbondenheid in Christus dan wat ons scheidt.’ Het samen Christus verkondigen 
is voor hem dan ook ‘belangrijker dan een verschil in doopvisie.’ Eerder zagen we 
dat verschillende opiniemakers de verschillen tussen kinderdoop en geloofsdoop 
relativeerden in het licht van de secularisatie.
Deze ontwikkelingen wijzen erop dat de vraag naar geloofsdoop in het licht van de 
maatschappelijke ontwikkelingen zal toenemen. In diverse kerken is er nu al ver-
legenheid om concrete stappen te zetten ten opzichte van leden die zich opnieuw 
laten dopen. Deze verlegenheid zal toenemen als in de beleving van veel kerkmensen 
discussies rond de doop zijn achterhaald. Het motiveren van standpunten wordt voor 
kerkenraden ook steeds lastiger omdat veel gemeenteleden beslissingen nemen op 
grond van hun gevoel. Rond de geloofsdoop speelt gevoel en ervaring een grote rol. 
Daarom zal de geloofsdoop de reformatorische kerken steeds intensiever bezighou-
den. De oprichting van drie reformatorische baptistengemeenten staat in deze lijn.51

Opvallend in dit verband is dat ook in de Gereformeerde Gemeenten, waar evan-
gelische en charismatische invloeden het minst aanwezig zijn, de vragen rond de 
doop spelen.52 Hoewel de classis Barneveld overdoop als een ‘ingrijpende zonde’ zag 
en de particuliere synode Oost uitsprak dat er over doop en overdoop dogmatisch 
gezien ‘onder ons volkomen zekerheid’ bestaat, werd toch aan de generale synode 
van 2016 de vraag voorgelegd hoe kerkrechtelijk te handelen in geval (doop)leden 
zich laten overdopen, dit met het doel dat ‘binnen de gemeenten op eenduidige 
wijze gehandeld wordt.’53 De synode verwees naar de uitspraken van de generale 
synode van 2001 over de kinderdoop.54 Echter, ‘gelet op alle invloeden die wat dit 
betreft zeker op onze jeugd afkomen, wordt het niettemin van groot belang geacht 
ook onze theologische positie op dit punt nog eens duidelijk te markeren.’55

Het zal duidelijk zijn dat de consequenties van dergelijke beslissingen niet gering 
zijn. In de praktijk zullen steeds meer kerkleden kinderdoop en geloofsdoop als 
gelijkwaardige alternatieven zien. Daarbij gaat de voorkeur gemakkelijk uit naar 
de geloofsdoop, omdat deze meer aansluit bij de keuze die de mens maakt. Dit 
betekent een ingrijpende koersverlegging ten opzichte van de Reformatie en de 
gereformeerde belijdenisgeschriften. Het kan haast niet anders of veranderde 
opvattingen over de doop werken door in de leer van het verbond. Onderzoeker 
L. Dijkhuizen wijst hier ook op als ze in evangelische gemeenten meer ruimte voor 
de kinderdoop signaleert. Als praktisch theoloog vindt ze dat ‘heel interessant. Want 
zo’n verandering roept vragen op over de visie op doop en verbond.’56 Of betekent 
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een gemeenschappelijke doopervaring dat vragen rond doop, verbond en belofte 
niet meer worden gesteld? Die richting lijken de ontwikkelingen wel heen te wijzen.

9.6. Theologische thema’s (3): Reformatorisch en charismatisch
Niet alleen in de ontmoeting tussen evangelisch en reformatorisch, maar ook in de 
verhouding tussen de reformatorische kerken en de charismatische vernieuwing 
komen allerlei theologische thema’s aan de orde. We verwachten dit van onderwer-
pen rond de persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. Overzien we de 
opinievorming, dan valt echter op dat het zoveel theologische thema´s betreft. De 
theologische agenda komt vol te staan als de gereformeerde en de charismatische 
theologie met elkaar in verband worden gebracht. G. Riemer noemt in dit ver-
band de thema’s openbaringsleer, schriftvisie, exegese, verbondsleer, heilshistorie, 
christologie, pneumatologie, ambtsleer, kerkleer, christelijk leven, gebedspraktijk. 
Daarom is Riemer ervan overtuigd dat de gevolgen van charismatische invloeden 
‘niet marginaal maar centraal’ zijn. Eerder constateerde J. Veenhof dat vanuit de 
charismatische vernieuwing ‘eigenlijk alle onderdelen van de geloofsleer in een 
nieuw perspectief’ komen te staan. In deze paragraaf gaan we deze thema’s na.

9.6.1. Beschrijving
Voor- en tegenstanders van de charismatische vernieuwing zijn het erover eens 
dat de Bijbel de openbaring is die God aan de kerk heeft gegeven. Verschillende 
opiniemakers zijn van mening dat, met erkenning van de unieke openbaring in de 
Bijbel, er een voortgaande openbaring is in de vorm van profetische verlichting. 
De vervolgvraag is dan wat dit precies inhoudt. Is deze profetie een ‘actuele open-
baring van God door de Geest’ (E.A. de Boer), dan kan daarmee hetzelfde worden 
bedoeld als het voortgaande onderwijs dat de Heilige Geest vanuit de Bijbel geeft, 
een zaak die in de gereformeerde theologie altijd is geleerd.
Een stap verder gaat de visie dat God niet alleen door het geschreven Woord spreekt, 
maar ook nieuwe en rechtstreekse openbaringen geeft, bijvoorbeeld door het 
ministrygebed, tongentaal of profetieën. Critici van de charismatische vernieuwing 
spreken in dit verband over een alternatieve openbaringsleer, waardoor het unieke 
karakter van de Bijbel als het Woord van God in het gedrang komt. Zij wijzen op 
de heilsgeschiedenis die tot vervulling kwam in het eenmalige offer van Christus, 
waarvan de apostelen een ‘onherhaalbaar heilshistorisch getuigenis’ hebben gegeven 
(W. van Vlastuin). De canon is daarmee een unieke ‘oorkonde van het voltooide 
heil.’ Daarnaast zijn geen nieuwe openbaringen te verwachten. Tongentaal en 
profetie waren in de apostolische tijd weliswaar een openbaringsmedium, maar 
behoorden tot de gaven die ophielden.
Voorstanders van de charismatische vernieuwing zien graag een verdere bezinning 
op de uitdrukking ‘sola scriptura.’ Voor hen sluit het ‘sola scriptura’ bijzondere 
openbaringen niet uit, maar zet die onder het gezag van het geschreven Woord.
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De door Riemer genoemde punten schriftvisie, exegese en heilsgeschiedenis hangen 
met elkaar samen. De exegese van bijbelteksten wordt bepaald door de visie op de 
Bijbel en de regels om de Bijbel uit te leggen (hermeneutiek). Dit staat weer in 
verband met de visie op het karakter van de apostolische tijd en de betekenis van 
de heilsgeschiedenis. Het gaat daarbij met name om de vraag wat de verhouding 
is tussen Pinksteren en de apostolische tijd enerzijds en het verloop van de kerk-
geschiedenis anderzijds. De uitdrukking ‘streeptheologie’ (cessationisme) vat het 
punt kernachtig samen. Kort gezegd, is Pinksteren uniek of in zekere zin herhaal-
baar? Toegespitst op de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen om te genezen is 
het de vraag of die opdracht zich beperkt tot de apostolische tijd en dus ophoudt 
of dat deze zich uitstrekt tot de hele kerkgeschiedenis. Scherp gezegd is het in de 
eerste overtuiging een zonde om te streven naar deze gave, terwijl het in de tweede 
overtuiging een zonde is om deze gave niet te aanvaarden.

Centraal staat de vraag wat de verhouding is van de gebeurtenissen van Pinksteren 
en het boek Handelingen enerzijds en de kerk der eeuwen anderzijds. Voorstanders 
van de charismatische vernieuwing zien het boek Handelingen als een voorbeeld 
voor de kerk van vandaag waaraan de Geestesgaven als tekenen van Gods Konink-
rijk gegeven zijn. Volgens M.J. Paul is Pinksteren enerzijds uniek, maar anderzijds 
ook herhaalbaar. Hij leest dit af uit het boek Handelingen, waarin hij de ‘eigenlijke 
kerkgeschiedenis’ ziet.
Critici wijzen op de eenmalige heilshistorische betekenis van Pinksteren en de 
apostolische tijd. De horizontale lijn van Pinksteren en het boek Handelingen naar 
het heden zien ze als het imiteren van de bron en een ahistorische manier van 
uitleg van het Nieuwe Testament, waardoor de specifieke historische situatie van 
Pinksteren wordt vergeten. Het boek Handelingen weerspiegelt de overgangstijd 
van de oude naar de nieuwe bedeling. De begeleidende verschijnselen, die horen 
bij de uitstorting van de Heilige Geest, zijn daarom niet te verwachten in de latere 
tijd waarin juist de oproep van Paulus klinkt om vervuld te worden met de Geest. 
D.A. Westerkamp vindt het echter een ‘hermeneutische truc’ om de gebeurtenis-
sen in Handelingen als geschiedenis te zien en niet als beloften voor de hele kerk. 
H. de Jong ziet het wel als beloften, maar deze zijn al vervuld in de apostolische tijd. 
Daarom ligt er in deze beloften zeker geen opdracht voor de kerk.
Uit de discussies blijkt dat de uitdrukking ‘streeptheologie’ (cessationisme) om een 
nauwkeurige omschrijving vraagt. Rondom deze uitdrukking bleek een spraakver-
warring te bestaan. De spraakverwarring bleek duidelijk toen R.F. Telgenhof de 
opvatting dat God in de eerste tijd van het christendom bijzondere Geestesgaven 
gaf om de prediking van Christus kracht bij te zetten (de zogeheten startversterkers, 
C. Trimp) opvatte als zouden deze gaven na die tijd dus niet meer voorkomen.
Voor een strikte streeptheologie zag J.P. Versteeg geen exegetische, geen bijbels-theo-
logische en geen kerkhistorische gronden. Vrijwel alle critici van de charismatische 
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vernieuwing vallen hem hierin bij. Ze zijn meer gaan benadrukken dat de Heilige 
Geest nog steeds bijzondere gaven kan geven. Het is niet eenvoudig om dit precies 
te duiden. Betekent dit een verschuiving in de opinievorming, namelijk van een 
resolute afwijzing van de Geestesgaven naar een (voorzichtige) opening hiervoor? 
Hiervan lijkt in elk geval sprake te zijn in die kerken die zich openstellen voor de 
charismatische vernieuwing, namelijk de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en 
de Nederlands Gereformeerde Kerken. In zekere zin geldt dit ook voor de kerken 
die hiermee worstelen, namelijk de Christelijke Gereformeerde Kerken en de 
Gereformeerde Bond. We mogen concluderen dat mede door de charismatische 
vernieuwing standpunten zijn gaan verschuiven.
Toch is hiermee niet alles gezegd. Het is namelijk ook mogelijk om te stellen dat er 
in de gereformeerde traditie altijd ruimte is geweest voor de Geestesgaven, zonder 
dat dit in de officiële geloofsleer werd verwoord. P. de Vries kiest voor deze lijn als 
hij ‘sporen van profetie’ ziet ‘aan de rand van de gemeente’ die ‘meer incidenteel 
dan normatief voor de gemeente’ zijn.
De hele discussie overziende ziet A. Baars graag een grondig vervolg op de herme-
neutische en exegetische discussie. Daarbij moet worden bedacht dat deze discussies 
in de praktijk worden vermengd met gevoelsmatige argumenten. Dat maakt het 
wederzijdse begrijpen moeilijk.

In de christologie gaat het met name over de vraag wat de verhouding is tussen 
Christus en de Geest. Ook de verhouding tussen Christus en Zijn apostelen enerzijds 
en de gelovigen anderzijds klinkt hierin door. Op dit terrein liggen volgens E.A. de 
Boer ‘beslissende vragen.’
Verschillende voorstanders van de charismatische vernieuwing stellen dat Jezus als 
mens Geestesgaven kreeg (W. Smouter, D.A. Westerkamp, in navolging van enerzijds 
H. Berkhof en anderzijds New Wine). Zo werd Hij toegerust voor Zijn ambtelijk 
werk als profeet, priester en koning. Op deze visie kwam fundamentele kritiek. 
Volgens A.N. Hendriks wordt zo de menselijke natuur van Christus geïsoleerd van 
de goddelijke natuur. Volgens hem verdraagt zich dit niet met het uitgaan van de 
Geest van de Vader en de Zoon (het zogeheten filioque). Deze eeuwige verhouding 
bepaalt voor hem ook de heilshistorische verbanden tussen Christus en de Geest.
Al veel eerder, in 1986, stelde W. van ’t Spijker dat wie de verhouding Christus en de 
Geest eenzijdig vanuit de Geest invult, bij de ‘extreme’ opvatting kan uitkomen dat 
Christus een ‘bijzondere charismaticus’ was en de gelovigen in navolging van Hem 
ook charismatici zijn. Volgens hem is er geen tegenstelling tussen de lijn van Christus 
naar de Geest en die van de Geest naar Christus. Door de Geest leert de gelovige 
de volheid in Christus, door Christus de volheid van de Geest. W. van Vlastuin vat 
dit samen met de opmerking dat het ‘trinitarische karakter van de gereformeerde 
theologie christologisch is bepaald.’ Dat betekent dat het werk van de Geest gericht 
is op Christus en het geloof in Hem.
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Hieraan verbonden is de vraag wat het precies betekent dat met de komst van 
Christus op deze wereld Gods Koninkrijk gekomen is. ‘Vergeving, genezing en 
bevrijding – het hoort onlosmakelijk bij de verkondiging van het koninkrijk dat 
heelheid van leven brengt (Lucas 4:18-21)’, aldus R. Westerbeek.57 Hij kwam tot 
deze conclusie met een beroep op het ‘baanbrekende boek’ De komst van het konink-
rijk’ van H.N. Ridderbos. Daarin betoogde deze hoogleraar dat in de prediking en 
wonderen van Jezus Gods Koninkrijk doorbrak.58 Zijn macht om wonderen te ver-
richten droeg Jezus over op de discipelen toen Hij hen uitzond om Gods Koninkrijk 
te verkondigen. Voor Westerbeek is het helder dat het ook ‘onlosmakelijk bij de 
gemeente van Christus’ hoort.
De verhouding tussen Christus en de Geest is ook van invloed op de gelovigen. 
Door de inwoning van de Geest delen gelovigen in Christus’ profetisch, priesterlijk 
en koninklijk ambt (naar Heid. Cat. zondag 12). ‘Waar de Gever is, daar zijn ook 
de gaven’, zo concludeert D.A. Westerkamp.59 Dat betekent dat Jezus voordeed 
wat de volgelingen door alle tijden heen mogen nadoen. Op die manier wordt het 
nieuwe leven door Christus niet alleen verkondigd maar ook gedemonstreerd. Zo 
brak Gods rijk baan in de Vroege Kerk, zo gebeurt dat nog.
Openheid voor de charismatische vernieuwing doet in deze visie niet tekort aan 
Christus, maar vestigt juist de aandacht op wat er door Christus nog meer te ver-
krijgen is, namelijk de gaven van de Geest, bedoeld om christenen toe te rusten 
tot een taak.
Op dit beroep op zondag 12 kwam kritiek. De navolging van Christus betreft volgens 
J. van Benthem en K. de Vries niet het doen van wonderen, maar liefdebetoon, 
kruisdragen en gehoorzaamheid. Ook is het opvallend dat de Heidelbergse Cate-
chismus de overeenkomst tussen Christus en de gelovigen niet uitlegt vanuit het 
imitatiemotief.
Deze vragen overziende wil E.A. de Boer de christologie nader doordenken en wel 
in verband met de ecclesiologie, de leer van de kerk als het lichaam van Christus, 
waarvan de Geest van Christus de ziel is. Zo brengt hij de verschillende onderwerpen 
uit de dogmatiek met elkaar in verband.

In de christologie gaat het ook over de betekenis van Christus’ lijden en sterven in 
relatie tot Zijn opstanding. Voorstanders van de charismatische vernieuwing leggen 
het accent op Pasen. Pasen laat zien dat Christus overwinnaar is. Gelovigen delen 
in deze kracht van Pasen. Wonderen (genezing, bevrijding van duivelse machten) 
zijn zo een getuigenis van Christus’ opstanding en tekenen van Gods komende 
Koninkrijk dat er al is, maar ook nog komen moet. Dit geeft hoop voor het heden 
en doet de ‘realiteit van de Levende Heer in ons midden’ ervaren (J.M. Mudde). In 
deze visie ligt het accent niet zozeer op de rechtvaardiging door Christus’ offer, maar 
is Christus’ verzoenend sterven meer een vertrekpunt naar de eindoverwinning.
Verschillende theologen willen deze visies bijeenbrengen. Christenen delen tege-
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lijkertijd in kruis, opstanding en verheerlijking van Christus. In de gaven geeft 
de Geest dan een voorschot op het komende Koninkrijk. Tegelijkertijd is er een 
blijvende gebrokenheid.

Met dit thema hangt samen wat Riemer de visie op het christelijke leven noemt. 
Volgens voorstanders van de charismatische vernieuwing betreft het Koninkrijk van 
God ook de concrete mens met zijn lichaam en zijn geest, met zijn psychische en 
lichamelijke gezondheid. In navolging van J. Veenhof, K.J. Kraan en C. van der Kooi 
stellen ze daarom dat heil en heling als gaven van Christus bij elkaar horen. In dat 
dagelijks leven spreekt God en handelt God, ook door middel van Geestesgaven 
als profetie en genezing. Voorstanders van de charismatische vernieuwing vinden 
dit een belangrijk punt in de moderne tijd waarin de ervaring en de erkenning van 
God niet meer vanzelfsprekend zijn. De klassieke gereformeerde theologie had van 
deze culturele omstandigheid geen last, omdat vrijwel iedereen geloofde in een 
God Die deze wereld bestuurt en daarin actief handelt. Dat geloof is in de moderne 
tijd sterk onder druk komen te staan, waardoor de vraag naar Gods aanwezigheid 
sterker is geworden.
Critici van de charismatische vernieuwing wijzen meer op het heil als het herstel 
van de verhouding tussen God en mensen. Dit heil, in de vergeving van zonden, is 
er nu al. Gelovigen ontvangen het herstel van het lichaam als een belofte, die om 
geloof en geduld vraagt. Heil en heling hebben zo elk een eigen karakter en een 
eigen tijdsbepaling. In 1982 constateerde W. Smouter al dat evangelicals meer uit 
de vervulling leven en gereformeerden uit de belofte. Later werkte hij dit punt uit 
met betrekking tot de charismatische vernieuwing. In de Geestesgaven krijgt de kerk 
een voorschot op de volkomenheid van Gods rijk. J.M. Burger wil de twee lijnen 
aan elkaar verbinden in aansluiting op de visie van C. van der Kooi (met daarachter 
H. Berkhof). De Geest geeft in deze tijd een voorschot op het Koninkrijk van God, 
maar dat voorschot is geen extra’s dat een hoger niveau van christen-zijn betekent 
en ook betekent dit voorschot dat er nu nog gebrokenheid is.
‘Het koninkrijk is ‘geïnaugureerd’, maar nog niet ‘gerealiseerd’’, aldus Westerbeek.60 
Dit betekent voor hem ‘in gehoorzaamheid en vertrouwen’ bij zieken de handen 
opleggen en tegelijkertijd weten dat genezing vaak zal uitblijven of onvolledig zal 
zijn, omdat Gods Koninkrijk pas vervuld is bij Jezus’ wederkomst.

In de leer van de Heilige Geest vraagt vooral de doop met de Geest de aandacht. 
Het is van belang om helder te hebben wat precies met deze uitdrukking wordt 
bedoeld. Veel opiniemakers hebben fundamentele bezwaren tegen de leer van een 
tweede zegen. Die doet volgens hen tekort aan de unieke, heilshistorische plaats 
van Pinksteren. Het komen tot Christus en het ontvangen van de Heilige Geest zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Geest voegt niets toe aan Christus’ werk, 
maar eigent het toe.
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De bezwaren tegen de doop met de Geest als een tweede zegen zijn het grootst als 
deze doop als een bijzondere ervaring wordt gezien. Als een ervaring mede het 
fundament van het geloof uitmaakt wordt het ‘geloofsleven uit zijn voegen gerukt’ 
(W. van ’t Spijker).
Het onderwerp van de doop met de Heilige Geest herinnerde eraan dat gezagheb-
bende personen in de eigen traditie deze uitdrukking ook gebruikten, zij het op 
een andere wijze dan in de charismatische vernieuwing. De predikanten G. Boer en 
I. Kievit zagen de doop met de Heilige Geest als het doorgaande werk van de Geest 
van de verhoogde Christus waardoor de Geest het bestaan van de mens vervult en 
doortrekt. Tegen die uitleg maken reformatorische opiniemakers minder bezwaar 
dan wanneer het een tweede zegen is die vergelijkbaar is met de pinksterervaring 
van de discipelen.
Daarbij schreef Kievit ook over een aparte ervaring van de vervulling met de Heilige 
Geest. De interpretatie van wat Kievit hiermee bedoelde, loopt uiteen. Verschillen-
den troffen bij Kievit een extra ervaring van de verzegeling met de Heilige Geest 
aan.61 De hervormd-gereformeerde hoogleraar W. Balke, die vele geschriften van 
Kievit uitgaf, verzette zich juist tegen deze interpretatie.62

Een afgezwakte betekenis van de doop met de Geest markeert ook het verschil 
tussen de charismatische vernieuwing en de klassieke pinkstertheologie. Volgens 
C. van der Kooi is de toegespitste invulling van de doop met de Geest inmiddels 
‘opnieuw geijkt’ aan de bijbelse gegevens, die veel algemener spreken over deze 
doop en de Geestesgaven. Dit alles zorgt ervoor dat de doop met de Geest meer 
acceptatie kreeg in reformatorische kringen.
In de verhouding reformatorisch en charismatisch loopt het onderwerp van de 
gaven van de Geest al snel in het oog. Dit hangt samen met de wijze waarop de 
Bijbel wordt gelezen (hermeneutiek), zoals we eerder zagen. Daarnaast is er de 
vraag of de Geestesgaven een blijvende functie hebben in de kerk en mogelijk 
een bijzondere functie in onze tijd. Rond deze vragen cirkelt de discussie. Zij die 
afwijzend staan tegenover de charismatische vernieuwing wijzen op het bijzondere 
karakter van de Geestesgaven in de apostolische tijd. Deze dienden als bevestiging 
van de prediking van het evangelie. Zo hadden ze een missionair karakter. Tevens 
dienden ze als middelen waardoor God Zich openbaarde zolang de canon van het 
Nieuwe Testament niet voltooid was. Daarbij functioneerden de gaven ook als her-
kenningstekenen voor Joden dat het evangelie nu ook tot de heidenen kwam. Bij 
deze visie past de overtuiging dat de gaven ook beperkt bleven tot de apostolische 
periode. Eerder zagen we de opvatting dat een tijd van secularisatie als een nieuwe 
frontlinie wordt gezien waarbij de gaven weer nodig zijn.

In de leer van de kerk benoemen voorstanders van de charismatische vernieuwing 
dat de kenmerken van de ware kerk niet alleen theologisch van aard zijn, maar 
ook zichtbaar dienen te worden in de praktijk. Dit betekent dat Gods kracht in 
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de kerk zichtbaar wordt door de gaven van de Geest. De ambten functioneren als 
ondersteuning van de al aanwezige gaven in de gemeente.
Onder opiniemakers die niet meegaan met de charismatische vernieuwing zijn er 
ook die aandacht vragen voor het functioneren van de gaven van de Geest in de 
gemeente. C. Trimp wees al in de jaren zeventig op de ‘charismatische gemeente.’ 
Het uitgangspunt is dan het algemeen priesterschap van alle gelovigen of anders 
gezegd het ambt van alle gelovigen. Dit moet niet worden weggedrukt door de 
ambten. Ambten moeten de gemeente activeren.

9.6.2. Evaluatie
In de discussie rond de charismatische vernieuwing komen tal van onderwerpen uit 
de geloofsleer aan de orde die, zoals we zagen, met elkaar samenhangen. Zoeken 
we naar een rode draad door die thema’s, dan komen we als eerste uit bij de vraag 
hoe God Zichzelf openbaart.
Gods openbaring is op het nauwst verbonden met de persoon van Jezus Christus, 
Gods Zoon. De inzet van de brief aan de Hebreeën verwoordt dit als volgt: ‘God 
voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon’ (Hebr. 1:1).
Christus, de Gezondene van de Vader, is daarmee het hart van de heilsgeschiedenis. 
De apostolische prediking is de boodschap van Christus de Gekruisigde en Opge-
stane. De apostolische geschriften zijn daarmee ook de weerslag van deze unieke 
openbaring van God in Christus. Deze kan niet worden gecorrigeerd of aangevuld 
(Openb. 22:18-19). Met de Candlestand Statement mogen we de Schrift de ‘meest 
uitnemende gave’ van de Heilige Geest noemen.
Uit het leven van Christus blijkt dat Hij Zijn Vader verheerlijkte (Joh. 17:4), dat Zijn 
Vader Hem verheerlijkte (Matth. 3:17; 17:5) en dat de Heilige Geest werd uitgezon-
den om Christus te verheerlijken (Joh. 16:14). De uitstorting van de Heilige Geest 
is het gezamenlijke werk van de Vader en de Zoon (Joh. 14:26; 15:26) en had als 
doel om het onderwijs van Christus indachtig te maken (Joh. 14:26).
De openbaring door God heeft als grote doel de verheerlijking van God Drie-enig. De 
leer van de Drie-eenheid is zo het hart van de openbaring van God. Deze openbaring 
van God laat zien dat de Persoon en het werk van Christus geheel enig zijn. Er is geen 
hogere openbaring dan die in Christus, zoals opgetekend in de geschriften van de 
canon. Op grond hiervan zijn we ervan overtuigd dat er een eenmalige heilshistorie 
is in de persoon en het werk van Christus en dat de apostolische tijd een eenma-
lige tijd was waarin het getuigenis van Christus de wereld in ging en te boek werd 
gesteld in wat nu het Nieuwe Testament heet. We mogen geen nieuwe openbaring 
verwachten dan die welke gegeven is. Wel is er de voortdurende verlichting door 
de Heilige Geest nodig om Gods openbaring in verband te brengen met de eigen 
tijd. Gods Woord vraagt elke keer weer een toepassing, voor zowel het geloof als het 
leven. Deze toepassing is het werk van de Heilige Geest, maar voltrekt zich tevens 
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door middel van de prediking. Dit vraagt een profetisch spreken dat toegespitst is 
op het hart en leven van de gemeente. Zulk spreken is van grote betekenis voor de 
kerk, maar is wezenlijk anders dan een nieuwe openbaring.
De discussies rond de verhouding van Christus en de Geest laten zien hoe funda-
menteel de leer van de Drie-eenheid is, juist wanneer er meer accent wordt gelegd 
op de persoon en het werk van de Heilige Geest.63 Elk spreken over de Geest moet 
in nauw verband staan met het spreken over God de Vader en God de Zoon. Een 
zelfstandige aandacht voor de Geest en Zijn gaven loopt het gevaar dat de aandacht 
verschuift naar de mens en zijn ervaringen. Dat doet tekort aan het voorwerp van 
het geloof, dat is Christus. Ook doet het tekort aan het werk van de Vader, Die 
Christus in deze wereld zond, Hem weer ontving in de hemel en op Christus’ gebed 
de Geest uitstortte.

Een ander hoofdthema in de ontmoeting met de charismatische vernieuwing is de 
christologie. Uit de discussies trekken we de conclusie dat in heel Christus’ Borgwerk 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest werkzaam waren, tot het grote doel van de 
verheerlijking van God en het behoud van zondaren. Zo blijft de Heilige Geest ook 
werkzaam om Christus’ volbrachte Borgwerk tot een voltooiing te brengen in de 
geschiedenis van de kerk. Dit onderstreept ook de eenheid in Christus’ heilshan-
delen. Er is een onlosmakelijk verband tussen Zijn geboorte en sterven, tussen Zijn 
sterven en opstanding, tussen Zijn hemelvaart en de wederkomst. Dat betekent dat 
geen van de heilsfeiten uit het oog mag worden verloren. Ze zijn ook alle van grote 
betekenis voor de gelovige. Het kruis gaat mee met de gelovigen, maar ook de kracht 
van Christus’ opstanding is een werkelijkheid in hun leven, alsmede de gave van de 
Heilige Geest. Het laat ook zien dat het spreken over de Geest altijd verbonden is 
aan de Vader en aan Christus. Door het geloof delen christenen in de zalving van 
Christus (1 Joh. 2:27). Christus’ ambten van profeet, priester en koning worden 
daarmee zichtbaar in het leven van de gelovigen. Daarbij blijft Christus de unieke 
plaats behouden als Gods Gezalfde (Hand. 4:26-27). De wijze waarop Hij Gods raad 
openbaarde, was uniek (Joh. 1:18; 15:15), het offer dat Hij als priester bracht, was 
eenmalig (Hebr. 10:14), Zijn koningschap was geheel enig en eeuwig (Luk. 1:33; 
Matth. 28:18; Openb. 19:16). Door het geloof delen de christenen in de zalving 
van Christus. Daarmee zijn ze in de diepe betekenis volgelingen van Christus, niet 
door Zijn voorbeelden na te doen, maar door Zijn voetstappen te drukken op de 
weg van lijden tot heerlijkheid (Rom. 8:17).

Zijn genezing en andere gaven van de Geest een voorschot op het komende 
Koninkrijk van Christus? Of waren het vooral bevestigingen van het geestelijke 
Koninkrijk dat Christus door middel van Zijn prediking openbaarde? Dit laatste 
is onze overtuiging. Christus’ Koninkrijk is niet van deze wereld (Joh. 18:36). Hij 
kwam in deze wereld om getuigenis te geven van de waarheid (Joh. 18:37). Kort 
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voor Zijn sterven sprak Hij nog over Zijn overwinning over de wereld (Joh. 16:33). 
Daarmee wees Hij op Zijn geestelijke heerschappij, die ten volle gerealiseerd wordt 
bij Zijn wederkomst ten oordeel.
De kern van de apostolische verkondiging is dan ook de boodschap van vergeving 
van zonden om Christus’ wil en de aankondiging van Zijn wederkomst. Genezing 
behoort niet tot de kern van deze verkondiging, zo blijkt uit de prediking van de 
apostelen.
Christus beloofde Zijn discipelen dat tekenen en wonderen ook hun prediking 
zouden begeleiden (Mark. 16:15-20). Dit gebeurde ook, hoewel niet altijd. Deze 
bekrachtiging was kennelijk niet wezenlijk voor de verkondiging van de apostelen. 
Wezenlijk was wat Christus in Zijn laatste woorden tot de discipelen sprak: ‘Maar 
gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij 
zult Mijn getuigen zijn...’ (Hand. 1:8). Als er tekenen en wonderen gebeurden, 
was het de gave van God. ‘De Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door 
tekenen die daarop volgden. Amen’, zo besluit het evangelie naar Markus. Als ze 
niet gebeurden, behoefden de apostelen niet verontrust te zijn over de voortgang 
van het Koninkrijk Gods.
De unieke plaats van Christus als de Zoon van God staat op gespannen voet met 
de overtuiging dat het deel hebben aan Christus de mogelijkheid inhoudt om het 
voorbeeld van Christus, in tekenen en wonderen, na te volgen. Navolging in het 
Nieuwe Testament heeft vooral betrekking op het belijden van Christus, het wan-
delen in geloof en liefde, het strijden tegen de zonde, het dragen van het kruis 
en de blijdschap in God (Matth. 10:38; Ef. 5:1; 1 Thess. 1:6; 1 Tim. 6:12-13; Hebr. 
12:1-5; 13:7; 1 Petr. 2:20-23).
Het is verder de vraag of het staan naar zulke tekenen voldoende recht doet aan 
Gods soevereiniteit. God bekrachtigde de apostolische verkondiging door tekenen 
en wonderen. God kan nog wonderen doen, daarvoor is Hij God. Maar Hij heeft 
niet aan de kerk van alle eeuwen beloofd dat Hij dit steeds zal doen, laat staan dat 
christenen erop kunnen rekenen. De unieke tijd van de heilshistorie weerspreekt 
daarom de visie die het bijbelboek Handelingen als een voorbeeld voor de hele 
kerkgeschiedenis ziet en de wonderen uit dit boek als voorboden van de wonderen 
in de loop van de kerkgeschiedenis.

In de leer van de Heilige Geest, de pneumatologie, is het van belang om recht te doen 
aan de volheid van het werk van Gods Geest. In de discussie met de charismatische 
vernieuwing raakt de pneumatologie diverse andere thema’s uit de geloofsleer. In 
de leer van Gods openbaring gaat het immers over de verhouding Geest en Schrift. 
In de christologie over de verhouding Christus en de Geest. In de leer van het heil 
gaat het over de verhouding Geest en geloof.
In de christelijke gemeente behoort de vraag te klinken of de leden vervuld zijn 
met Gods Geest. Leven ze door de Geest? Leven ze zo uit de opstandingskracht van 
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Christus? Zo leven ze uit zichzelf niet. De mens is uit zichzelf niet geestelijk, maar 
juist vleselijk. In de wedergeboorte werkt Gods Geest in op de hele mens met al 
zijn vermogens. De vruchten van de Geest worden dan zichtbaar. Het is een grote 
nood als het kerkelijk leven te weinig doortrokken is van het werk van Gods Geest. 
Lauwheid en ingezonkenheid kunnen charismatische bewegingen juist aantrek-
kelijk maken.
De tegenstrijdige uitleg van de doop met de Heilige Geest laat zien dat het van 
betekenis is om het onderwerp van de doop met de Heilige Geest te doordenken, 
dit in verband met wat in de puriteinse traditie en ook in ons land geleerd is over 
de verzegeling met de Heilige Geest. Het is mogelijk dat het punt dat de genoemde 
predikanten I. Kievit en G. Boer benoemden wat op de achtergrond kwam te 
staan in de reformatorische prediking en geloofsbeleving, dit vanwege een huiver 
voor de wijze waarop in pinksterkringen over de doop met de Heilige Geest wordt 
gesproken. Daarbij zal het van belang zijn om de doop met de Heilige Geest, een 
onherhaalbare heilshistorische gebeurtenis op de pinksterdag, te onderscheiden 
van de voortdurende vervulling met de Heilige Geest, waartoe Paulus opriep. Die 
vervulling is belangrijk voor elke christen en voor het hele kerkelijke leven.

In de reformatorische traditie overheerste over het algemeen de calvinistische visie 
dat de Geestesgaven bestemd waren voor de apostolische tijd. Deze overtuiging is 
onder meer samengevat in de kanttekeningen bij Markus 16:17 in de Statenverta-
ling. In deze tekst gaat het over de tekenen die de verkondiging van het evangelie 
zullen begeleiden. Deze tekenen zijn onder meer het uitwerpen van duivelen, 
het spreken in tongen en het genezen van zieken. Kanttekening 18 merkt hierbij 
op dat deze tekenen er zullen zijn ‘voor zoveel nodig zal zijn tot verbreiding en 
bevestiging der leer van het Evangelie.’ Ze zijn ‘niet nodig wanneer het Evangelie 
genoegzaamlijk bevestigd is.’ De kanttekenaren lijken daarmee de tekenen en 
wonderen tot de apostolische tijd te beperken. Toch is dat niet helemaal het geval. 
Kanttekening 18 spreekt meer in het algemeen over de verbreiding van het evan-
gelie, waarbij overigens ook niet expliciet vermeld wordt dat dit geldt voor de hele 
kerkgeschiedenis. Staand in de traditie van Calvijn ligt het het meest voor de hand 
dat de kanttekenaren de Geestesgaven inderdaad beperken tot de apostolische tijd. 
Toch hield ook Calvijn de mogelijkheid open dat God, als de nood van de kerk het 
vereist, opnieuw deze gaven zou schenken.
Duidelijk is dat een strikte streeptheologie weinig aanhang krijgt, ook niet onder 
critici van de charismatische vernieuwing. De exegetische argumenten voor zo’n 
opvatting zijn daarvoor te smal, terwijl de getuigenissen uit de Vroege Kerk niet te 
negeren zijn. Maar dit betekent niet dat deze lijn dus moet worden doorgetrokken 
en dat de kerk dus op deze Geestesgaven moet blijven rekenen.
Het zal wel een discussiepunt blijven of in het Nieuwe Testament rond de Geestesgaven 
een zogeheten lijn van reductie waar te nemen is, die kan worden doorgetrokken in 
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de Vroege Kerk. De argumenten voor deze lijn achten we overtuigend. We zien deze 
lijn binnen de vier evangeliebeschrijvingen. In die van Johannes, de jongste, wordt 
de gave van de Geest geheel betrokken op het verheerlijken van Christus in Zijn 
gemeente, door het verzoeningswerk van Christus toe te passen. Ook in de brieven 
van Paulus verschuift het accent richting ambt en een geordend kerkelijk leven.
Opvallend is dat met name in de bevindelijke kringen, die in het spoor van Calvijn 
en de kanttekenaren staan, ruimte is voor bijzondere verschijnselen die ook als 
gaven van de Heilige Geest worden erkend. Te denken valt aan profetisch licht, 
dromen met bijzondere betekenissen en wonderlijke genezingen op het gebed. Wie 
levensbeschrijvingen en preken uit bevindelijke kringen leest, zal vele tientallen 
van dergelijke voorvallen aantreffen. In deze studie kwamen we namen tegen van 
de oud gereformeerde ouderling L.J. Potappel en de predikant Joh. van der Poel.64 
Deze voorbeelden zouden ook naar andere kerken met een bevindelijk accent uit 
te breiden zijn. Het gaat steeds om mensen die dicht bij de Heere leefden en in 
deze omgang onderwijs kregen over zaken die voor anderen verborgen waren.
Daarnaast valt op dat deze verschijnselen vaker voorkomen in geloofsgemeen-
schappen waar minder behoefte is aan organisatie en waar meer ruimte is voor het 
onmiddellijke boven het geordende. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Ledeboeriaanse 
traditie die zich voor een deel voortzette in de Oud Gereformeerde Gemeenten. 
Bij de oud gereformeerde predikant L. Boone (1860-1935) vinden we bijvoorbeeld 
veel bijzondere verschijnselen.65

Langs andere kanalen komen reformatorische christenen ook in aanraking met 
bijzondere verschijnselen, bijvoorbeeld door de ervaringen van bekeerde moslims, 
die onbevangen spreken over dromen en visioenen.66 Dit geldt ook voor de snel 
groeiende kerken in de derde wereld, waar de gaven van de Geest vaak een grote 
plaats hebben, ook in traditionele kerken. Door middel van het zendingswerk 
bereiken dergelijke berichten ook de kerken in Nederland.67

Wat betekent het voor de geloofsleer dat deze verschijnselen voorkomen? Hoe meer 
mensen in aanraking komen met deze verschijnselen, hoe indringender deze vraag 
op hen afkomt. Via praktijkervaring kwamen predikanten als M.J. Paul en M.M. van 
Campen tot een aanvaarding van Geestesgaven en bevrijdingspastoraat. Iets derge-
lijks geldt voor wonderbaarlijke genezingen op het gebed die mensen meemaken. 
Zodra dit in de nabije omgeving plaatsheeft, wordt de vraag indringender wat dit 
met de eigen overtuiging doet.
Volgens D.A. Westerkamp is sinds de Reformatie de theologie aangepast aan de 
praktijkervaring. Kwamen er geen wonderen meer voor, dan bevestigde dat de 
overtuiging dat de tijd van wonderen voorbij was. Daarom wilde hij de theologie 
op dit punt herijken.

Het brengt ons bij het niet eenvoudige thema van de relatie tussen menselijke 
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ervaringen en de inhoud van de geloofsleer. In de reformatorische theologie heeft 
Gods openbaring altijd voorrang. Deze openbaring is gezaghebbend en behoort 
het geloof en de geloofservaringen van christenen te bepalen. De openbaring is 
dus normatief voor de ervaring. Ervaringen kunnen de openbaring daarom niet 
tegenspreken en ook niet aanvullen.
De inhoud van de Bijbel staat vast, maar de uitleg daarvan kan uiteenlopen. Een 
voorbeeld betreft de hoofdstukken in Paulus’ eerste brief aan Korinthe over de 
Geestesgaven. Deze worden verschillend uitgelegd, zo hebben we gezien. De aan-
dacht die deze hoofdstukken krijgt, is evenredig aan de waarde die wordt gehecht 
aan de Geestesgaven. Dat betekent dat er in reformatorische kerken zelden over 
deze hoofdstukken wordt gepreekt. Toch erkennen verreweg de meeste reformato-
rische, evangelische en charismatische christenen dat deze hoofdstukken behoren 
tot het geïnspireerde Woord van God. Dat geeft een basis om deze hoofdstukken 
samen te bestuderen. Daarbij is het goed om alert te zijn op factoren die de exegese 
van bijbelteksten kan beïnvloeden. Een negatieve invloed kan uitgaan van de wijze 
waarop theologische tegenstanders de Bijbel uitleggen, bijvoorbeeld de dopersen in 
de tijd van de Reformatie. Dergelijke praktijkervaringen kunnen mede een richting 
geven aan de exegese.

Het is in dit onderzoek duidelijk geworden dat de ervaring van christenen in andere 
tijdvakken, culturen of omstandigheden vragen kan opgeroepen over de Geestesga-
ven. Kwamen deze in de Vroege Kerk vaker voor dan lange tijd was gedacht? Staan 
christenen in de Derde Wereld vrijmoedig open voor deze gaven? Beroepen moslims 
zich op dromen? Is er in een tijd met een groeiende aandacht voor occultisme en 
daarmee gepaard gaande demonische gebondenheid behoefte aan het bevrijden 
van deze personen? Is er een verband met het bevrijden van bezetenen door Jezus?
De kernvraag bij al deze thema’s is wat dit alles betekent voor de uitleg van de Bijbel. 
Deze hermeneutische vragen zijn van belang om te overdenken.

Kunnen bijzondere verschijnselen die in bevindelijke kringen voorkomen een plaats 
krijgen in de theologie? De theologische reflectie op dit punt is in bevindelijke 
kringen niet sterk ontwikkeld. De oorzaak daarvan is dat men huiverig is voor een 
systematische beschouwing van het werk van de Heilige Geest in het persoonlijke 
leven. Dat is te begrijpen. Tegelijkertijd is er wel leiding nodig voor het geestelijke 
leven, zeker bij een zo belangrijk onderwerp hoe God het leven leidt.
Op beperkte schaal is deze bezinning er wel, bijvoorbeeld door publicaties over 
het zogeheten ‘krijgen van teksten.’68 Daarmee wordt bedoeld dat mensen zich 
beroepen op een bijbeltekst die, vaak rechtstreeks, tot hen komt of in hen opkomt, 
waardoor ze duidelijkheid krijgen over hun geestelijke leven of over beslissingen 
waar ze voor staan. In bevindelijke kring wordt vaak gestimuleerd om in alle opzich-
ten de leiding van de Heere, door Zijn Geest, te zoeken. Het gebed, het lezen uit 
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de Bijbel en het luisteren naar de prediking worden daarbij als de meest gewone 
middelen aanbevolen. Maar kennelijk is het ook mogelijk dat die leiding op een 
meer onmiddellijke wijze wordt verkregen. Hiertegen bestaan wel bedenkingen. 
Juist in bevindelijke kringen wordt gewaarschuwd tegen de zondigheid en bedrieg-
lijkheid van het hart. Deze bedenkingen zijn diep geworteld in de reformatorische 
traditie. Een oorzaak is dat de protestantse tegenhanger van de Reformatie, het 
doperdom, zich beriep op het inwendige licht, dat soms zelfs zwaarder woog dan 
het beschreven Woord van God.
Tegelijkertijd bestaat er behoefte aan de leiding van de Heilige Geest in het geloofsle-
ven en ook in de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen mensen in bevindelijke krin-
gen vatbaar zijn voor charismatische uitingen zoals profetie en het ministrygebed. 
Soms klinkt de visie dat uitersten elkaar raken en dat juist op dit terrein bevindelijke 
en charismatische kringen dicht bij elkaar staan. Dat werd duidelijk uit een vraag 
die twee christelijke gereformeerde predikanten kregen voorgelegd over het thema 
profetie.69 De interviewer vroeg naar de onderlinge verhouding tussen het krijgen 
van teksten in bevindelijke kringen en de Geestesgaven in charismatische kringen. 
H. Polinder, die beducht is voor een vorm van profetie als een nieuwe openbaring, 
reageerde als volgt op de vraag dat uitersten elkaar raken: ‘Aan beide kanten is het 
gevaar dat het werk van de Heilige Geest los komt te staan van het Woord.’ Zijn col-
lega J.G. Brienen, die open staat voor profetieën, merkte op dat hij ‘geen verschil’ 
hoorde tussen beide voorbeelden, ‘dan enkel het anders benoemen van één en 
hetzelfde bevinden en verlangen’, namelijk het verlangen om Gods stem te horen. 
In bevindelijke kringen zal dit niet zo snel worden nagezegd, omdat men bevreesd 
is voor een andersoortige geloofsbeleving.
De huiver in bevindelijke kring voor het charismatische heeft ook te maken met 
de verbinding tussen charismatische ervaringen en de charismatische theologie, 
waartegen allerlei theologische bezwaren bestaan. Een daarvan is dat in charisma-
tische kringen veel nadruk ligt op de activiteit van de mens in de geloofsbeleving, 
wat zich vertaalt in een streven naar en een opwekken van geestelijke gaven. Dit 
staat haaks op een bevindelijke beleving van het geloof. Daarin staat een totale 
afhankelijkheid van God centraal.
Het zal goed en nuttig zijn als in bevindelijke kring zorgvuldig wordt nagedacht 
over het krijgen van leiding door de Heilige Geest en over de vraag wat precies het 
verschil is tussen een bevindelijke beleving van deze leiding en een charismatische. 
Liggen uitersten dicht bij elkaar, of is er alleen een schijnbare overeenkomst? Het 
is belangrijk dat de antwoorden op deze vragen niet louter gevoelsmatig zijn, maar 
worden verankerd in de theologie. Als de reformatorische kerken niet willen dat 
de uitersten elkaar raken, zullen ze moeten vasthouden aan overtuigingen die de 
reformatorische theologie altijd kenmerkten, namelijk de soevereiniteit van God, 
een voltooide openbaring van God en het afwijzen van subjectivisme.
In bevindelijke kring klinkt wel de klacht dat jongeren teveel vatbaar zijn voor een 
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charismatische geloofsbeleving. Het zal goed zijn als de vraag wordt gesteld wat de 
oorzaak daarvan is en op welke wijze de behoefte aan geestelijke leiding binnen 
de bevindelijke kring zijn vervulling kan krijgen. Een in het oog lopend verschil is 
dat de bijzondere leidingen door de Heilige Geest in bevindelijke kringen worden 
verbonden aan personen die dicht bij de Heere leven en een nauwe geloofsomgang 
met God hebben. Voor het gevoel van de kerkganger kan dit zo overkomen dat 
geestelijke leiding voor hen onbereikbaar is, terwijl het in charismatische kring juist 
wordt voorgesteld als bereikbaar voor iedereen. Daardoor kan het charismatische 
aantrekkingskracht uitoefenen. Daarom is het van belang dat helder wordt verwoord 
dat de leiding door de Heilige Geest verankerd ligt in de reformatorische theologie 
en geloofspraktijk. Met andere woorden, men hoeft dan niet naar charismatische 
kringen om deze leiding te ontvangen.

9.6.3. Perspectief
De belangstelling vanuit de reformatorische kerken voor het onderwerp van de 
Geestesgaven zal naar alle waarschijnlijkheid niet van voorbijgaande aard zijn. 
Kerkmensen komen in toenemende mate in aanraking met andere christenen die 
zeggen deze gaven te hebben ontvangen en ze ook praktiseren.
In de moderne samenleving, die zich steeds verder verwijdert van God, zal er juist 
bij kerkmensen een behoefte blijven om duidelijk te ervaren dat God werkt. Gees-
tesgaven zijn zulke tekenen van Gods macht en aanwezigheid.
Daarnaast zal de behoefte aan bevrijdingspastoraat toenemen naarmate er in de 
maatschappij meer uitingen zijn van occultisme, bijvoorbeeld in de moderne media.
De postmoderne hang naar persoonlijke ervaring zal ook de openheid voor Gees-
tesgaven bevorderen, al wordt vaak gewaarschuwd dat deze behoefte te sterk gericht 
is op de mens en de gaven te weinig in dienst stelt van de christelijke gemeente. Dit 
alles vraagt bezinning in de reformatorische kerken. Het is van belang om dergelijke 
vragen niet uit de weg te gaan, om zo te voorkomen dat ze opeens in alle heftigheid 
op tafel komen, bijvoorbeeld bij de wonderlijke genezing van een gemeentelid.

9.7. Blijvend gereformeerd
Nu we de punten hebben bezien die aan de orde komen in de ontmoeting tussen 
reformatorisch en evangelisch, en tussen reformatorisch en charismatisch komt als 
vanzelf de vraag boven of de theologie gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen 
evangelische en charismatische invloeden zijn. Deze vraag klinkt nadrukkelijker en 
ook intenser bij de ontmoeting tussen reformatorisch en charismatisch dan bij de 
verhouding reformatorisch en evangelisch. Dit is te verklaren. De vorming van een 
zelfbewuste evangelische beweging was een geleidelijk proces. Grotere evangelische 
organisaties als de EO en de EA ontwikkelden zich in nauwe samenwerking met 
reformatorische christenen, die ze voor de uitbouw van hun activiteiten ook nodig 
hadden. De samenwerking had ook een gezamenlijke missie, namelijk om tegenover 
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de liberale theologie een krachtig bijbelgetrouw geluid te laten horen en Nederland 
het evangelie te brengen. Dat verbindt en doet met elkaar in gesprek zijn. Door dit 
geleidelijke proces hadden reformatorische opiniemakers meer gelegenheid om 
in rust de eigen positie ten opzichte van de evangelische beweging te bepalen en 
ook ervaringen op te doen.
Diverse theologische documenten uit de wereldwijde evangelicale beweging, zoals 
de Verbintenis van Lausanne, ademden daarbij een orthodoxe geest. Op een bij-
belgetrouwe theologie lag het accent, zeker in de begintijd van de EO. Dit wekte 
vertrouwen binnen reformatorische kerken, al was er in meer behoudende kerken 
van meet af aan ook terughoudendheid en afwijzing. De oorzaak hiervan was vooral 
een huiver voor arminiaanse theologie. Wanneer dit punt niet te geprofileerd naar 
voren kwam, was samenwerking op het gebied van zending, evangelisatie en uitzen-
dingen via de media mogelijk.
In het begin van de eenentwintigste eeuw, toen de charismatische vernieuwing aan 
de deur van de reformatorische kerken klopte, was dit anders. De charismatische 
vernieuwing had gedurende verschillende decennia een theologie ontwikkeld waar 
theologen uit de reformatorische kerken buiten stonden. Deze theologie diende zich 
rond de eeuwwisseling aan langs kanalen als de Alpha-cursus en New Wine. Deze 
charismatisch getinte initiatieven werden in diverse reformatorische kerken met 
enthousiasme geïntroduceerd. Daarmee kwam een heel pakket aan charismatische 
theologie mee, waarover in reformatorische kerken niet veel was nagedacht. In korte 
tijd moest een inhaalslag worden gemaakt. Terwijl opiniemakers zich verdiepten 
in theologische vraagstukken, congressen werden belegd en tal van publicaties 
verschenen, ging de beïnvloeding in tamelijk hoog tempo door. Dit zorgde voor 
een intense ontmoeting tussen reformatorisch en charismatisch.

Historicus B. Wallet ziet dan ook een verschil tussen de evangelicalisering van de 
kerken en het proces waarin vragen rond de Geestesgaven actueel werden. Het 
eerste proces ging ‘vrij geruisloos’, door het ‘soepele karakter van de evangelische 
beweging: het gaat om een vorm van spiritualiteit, geloofsbeleving, die ingang 
vindt.’70 Zelfs de kritiek van arminianisme trof in zijn ogen niet vaak doel. ‘De 
klassieke gereformeerde dogmatiek werd in de meeste gevallen zonder al te veel 
moeite gecombineerd met nieuwe evangelische bevlogenheid.’71 De charismatische 
vernieuwing daarentegen stelt volgens hem ‘serieuze en verreikende vragen’ aan de 
klassieke theologie. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit een terechte constatering is.

Kritische opiniemakers weren evangelische invloeden af, om op die manier goed 
gereformeerd te blijven. Eventuele waarheidselementen uit de evangelische bewe-
ging worden wel meegenomen en opnieuw doordacht, maar dan vanuit de gere-
formeerde theologie zelf. De evangelische beweging daagt dan uit om de eigen 
reformatorische bronnen serieus te nemen.
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Dit laatste is van groot belang. In deze studie hebben we een forse verscheidenheid 
in opinievorming gesignaleerd. Als reformatorische opiniemakers het onderling 
niet eens zijn in hun visie op evangelisch en charismatisch, dan ziet het grondvlak 
van de kerken daarin gemakkelijk een signaal dat de zaken kennelijk genuanceerd 
en onduidelijk liggen. Men laat zich er minder gelegen aan liggen, omdat opinie-
makers het onderling toch niet eens zijn. Ondertussen heeft juist op het grondvlak 
de beïnvloeding plaats, bijvoorbeeld door de lied- en conferentiecultuur. Als we 
daarbij de relativering van de leer in een postmoderne tijd in rekening brengen, 
dan is het risico aanwezig dat de reformatorische bronnen weinig doorwerking 
hebben bij reformatorische kerkleden. Dat betekent dat de bronnen die gedurende 
diverse eeuwen bepalend waren voor leer en geloofsbeleving van de kerkmensen, 
die positie verliezen. De onderlinge eenheid wordt dan vooral op gevoelsniveau 
beleefd, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar de kernwaarheden van het geloof, 
zoals die in de Reformatie opnieuw zijn ontdekt en beleden.

Zij die openstaan voor charismatische invloeden zien in de gereformeerde theolo-
gie ruimte om het charismatische te integreren. Integratie van het charismatische 
betekent dan een verbreding van de rivier, zonder verandering in stroomrichting 
(J. Hoek).
Critici van evangelische en charismatische invloeden zijn ervan overtuigd dat 
dergelijke invloeden de gereformeerde theologie verzwakt en aan het ‘gebinte 
van eeuwenoude theologische uitgangspunten’ schudt (W. van Vlastuin). Volgens 
G. Riemer wordt door charismatische invloeden ‘radicaal een ándere weg ingeslagen 
die zal leiden tot een ándere spiritualiteit en levensstijl.’
Zowel voor- als tegenstanders van evangelische en charismatische invloeden noemen 
zichzelf dus gereformeerd en willen dat ook blijven. Onderling verschillen ze ken-
nelijk van mening over wat het gereformeerd-zijn precies inhoudt. Betekent voor 
de een goed gereformeerd dat er dus ook ruimte is voor de Geestesgaven en dat het 
voor de kerk goed is deze na te streven, voor de ander betekent goed gereformeerd 
dat deze Geestesgaven typerend zijn voor de apostolische tijd en voor bijzondere 
situaties daarna. De overtuiging dat de Geestesgaven een essentiële plaats behoren 
te hebben in het kerkelijk leven is dan schadelijk voor de gereformeerde theologie.

Het is zinvol dat Paas, Van Leeuwen en Schaeffer helder wilden krijgen wat gere-
formeerd precies inhoudt. Er is inderdaad een kern en een omtrek. Alleen lopen 
de meningen uiteen wat tot de kern behoort en wat tot de omtrek. Wie omtrek en 
kern nauw aan elkaar verbonden ziet, zal het belang van deze omtrek minder snel 
relativeren dan wie zich uitsluitend richt op de kern.
In een rapport over het gezag en de hantering van de belijdenisgeschriften verwoord-
den deputaten voor kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
dat niet alles in de Schrift eenzelfde gewicht heeft. ‘Het is wel alles ten volle open-
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baring van God met het oog op onze verlossing. Maar het ene ligt dichter bij het 
hart en centrum van de bijbelse leer en van het christelijk geloof dan het andere.’72

Toch vinden deputaten het onderscheid tussen fundamentele en niet-fundamentele 
stukken niet bruikbaar als dit wordt gebruikt om ‘bepaalde stukken of elementen 
van de christelijke geloofsleer te relativeren en secundair te verklaren.’73 En even-
min om een afwijking daarvan te ‘bagatelliseren.’ Wat deputaten schreven, heeft 
waarde in de discussie tussen gereformeerd en evangelisch / charismatisch, juist 
omdat van gereformeerde zijde de neiging bestaat om de betekenis van verschil-
lende onderdelen uit de geloofsleer te relativeren.
Het is niet eenvoudig om aan het licht te brengen wat opiniemakers precies bedoelen 
als zij zichzelf gereformeerd noemen. De invulling van het begrip ‘gereformeerd’ is 
ook aan discussie onderhevig. E.A. de Boer sprak uit een ‘lichtvoetig kerkverband’ 
voor zich te zien, waarin ‘actueel en toekomstgericht’ wordt beleden waarvoor de 
kerk staat.74 In zo’n ‘belijdend zoeken’ is voor hem ook plaats voor de charismata en 
voor ‘evangelische gemeenten die zich in het toekomstgericht belijden herkennen.’

Het begrip ‘gereformeerd’ laat historisch gezien ruimte voor een zekere ontwikkeling 
en nadere invulling. In ons land benadrukten vertegenwoordigers van de Nadere 
Reformatie bijvoorbeeld dat de leerstellige reformatie uit de zestiende eeuw een 
vervolg nodig had in een diepere, innerlijke doorleving van de gereformeerde leer 
en de persoonlijke levensheiliging. Verschillende vertegenwoordigers van de Nadere 
Reformatie, onder wie de predikanten J. van Lodenstein (1620-1677) en J. Koelman 
(1632-1695), stelden dat een gereformeerde kerk steeds weer moet worden gerefor-
meerd75, ofwel zich steeds moet ontwikkelen in de richting van het Woord van God.
Een belangrijke vraag daarbij is wat tot de onveranderbare kern behoort en wat 
verdere ontwikkeling behoeft. Verschillende opiniemakers lijken de leer van de 
doop, in het bijzonder het verschil tussen kinder- en geloofsdoop, niet tot deze 
kern te rekenen. Strikt genomen is dat ook zo. Tegelijkertijd valt het op dat juist de 
reformatoren en hun volgelingen zo diepgaand de leer van de wederdopers hebben 
bestreden. In later tijd werd nadruk gelegd op het verband tussen de kinderdoop 
en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, Gods soevereine genade en 
de afwijzing van de vrije wil. De leer van de doop na geloofsbelijdenis gaat in de 
praktijk juist vaak samen met de leer van de vrije wil. In dit spoor is het moeilijk gere-
formeerd te willen zijn en het verschil tussen kinder- en geloofsdoop te relativeren.
Bovenstaande discussies hebben te maken met de vraag of de gereformeerde iden-
titeit vast ligt of in ontwikkeling is. Is ze statisch of dynamisch? Is ze statisch, dan ligt 
het accent op de Reformatie als een geschenk van God. In de Reformatie, en in het 
spoor daarvan in de gereformeerde belijdenisgeschriften, is de bijbelse leer zodanig 
zuiver verwoord dat de kerk in later eeuwen hieraan gebonden is. Gehoorzaamheid 
aan God en Zijn Woord betekent een terugkeer tot en voortgaan in het spoor van 
de Reformatie. Is de gereformeerde identiteit dynamisch, dan ligt het accent op 
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wat men ziet als de voortdurende leiding van God in de geschiedenis. Daardoor 
kunnen er nieuwe ontdekkingen worden gedaan, die kunnen afwijken van de 
Reformatie. Toegepast op dit onderzoek kan dat het thema zijn van de Geestesga-
ven. Gehoorzaamheid aan het Woord van God betekent dan het zich openstellen 
voor de Geestesgaven. C. Graafland zag de kern van het gereformeerd-zijn als een 
beweging naar de Bijbel toe. Waar de Reformatie zelf weinig ruimte liet voor de 
Geestesgaven, mede door de discussies met de dopersen, zag Graafland dat als een 
manco, dat aangevuld kan en moet worden vanuit het Woord van God.

A.L.Th. de Bruijne pleitte, zoals we zagen, voor een dynamische binding aan de 
gereformeerde belijdenis. Daarmee kwam een onderwerp op tafel dat er al vaker 
lag. De discussie over statisch en dynamisch laaide bijvoorbeeld op in de aanloop 
van de vorming van een nieuwe kerkorde in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
eind jaren veertig van de twintigste eeuw. In het Gereformeerd Weekblad reageerden 
de hervormd-gereformeerde predikanten I. Kievit en W. Vroegindeweij (1907-2002) 
kritisch richting het ontwerp van de nieuwe kerkorde, omdat deze in hun ogen een 
dynamische binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften voorstond.76 Kievit 
wilde de ‘volle nadruk’ leggen op de ‘continuïteit van de belijdenis, alléén dan wordt 
het leven van Gods kerk waarlijk geleid en is het belijden geen tijdverschijnsel, dat 
aldoor wisselt.’77 Zo komt voor de predikant ‘de eenheid van het belijden van de kerk 
der eeuwen tot haar recht. De leiding van Gods Geest is geen leiding van ja en neen, 
noch van wisseling der waarheid Gods, in de Schrift geschonken.’ Als de inhoud 
van de belijdenis niet vaststaat, zit daar voor Kievit ‘het cardinale punt der dwaling.’
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw gebruikte godsdienstsocioloog J.B.G. Jonkers 
de begrippen ‘statisch’ en ‘dynamisch’ om twee typen kerkbegrip te benoemen.78 
In een statisch kerkbegrip is het een eerste taak ‘het geloofsleven van haar leden te 
versterken en de weg der zaligheid te prediken.’ In het dynamische kerkbeeld past 
de kerk de leer aan de eigen tijd aan, omdat ze anders betekenis verliest.
Een dynamische invulling van de gereformeerde identiteit heeft in zekere zin de 
tijd mee, omdat er in het postmoderne klimaat minder nadruk ligt op een vastom-
schreven leer. Met een dynamische visie zal het gesprek met evangelischen ook 
eenvoudiger zijn, omdat zij vanouds een reserve hebben ten opzichte van vastgelegde 
belijdenisgeschriften. Een dynamische visie geeft ook meer ruimte voor aanpassing 
aan nieuwe tijdsomstandigheden. Daardoor wordt de brug naar buitenkerkelijke 
mensen gemakkelijker geslagen. Vanuit dat oogpunt heeft de dynamische visie 
een voorsprong op de statische. Deze voorsprong heeft als keerzijde dat essenti-
ele zaken uit de gereformeerde geloofsleer gemakkelijk uit het zicht raken. Juist 
belijdenisgeschriften helpen om op te scherpen of de kerk blijft bij de vastgestelde 
leer. Belijdenisgeschriften zijn kerkelijk aanvaarde documenten, die als zodanig 
gezag hebben.
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We komen terug op de vraag aan het begin van deze paragraaf: Blijft de theologie 
gereformeerd bij niet te verwaarlozen evangelische en charismatische invloeden? 
Alles overziende geven we hierop persoonlijk geen bevestigend antwoord. Er is 
ook geen structurele invloed aanwijsbaar van de gereformeerde geloofsleer op de 
diverse opwekkingsbewegingen, in het bijzonder als het gaat over de verhouding 
God en mens. Dit heeft als gevolg dat er te weinig aandacht is voor het beslissende 
initiatief van Godswege en dat het accent structureel teveel ligt bij het antwoord van 
de mens. A. van de Beek stelt in dit verband dat het ‘merendeel van de hedendaagse 
theologen’ het ‘essentiële verschil tussen Gods keuzen en menselijke keuzen – dat 
de klassieke theologie, tot en met de reformatoren, strikt in het oog hield – niet 
meer onderkent.’79 Dit moeten we zien tegen de achtergrond van een optimistische 
mensvisie die allerlei delen van de geloofsleer- en praktijk raakt.
Op academisch niveau is er weliswaar toenadering tussen de charismatische ver-
nieuwing en de gereformeerde traditie. Echter, in de praktijk bepaalt niet zozeer de 
academische theologie het gezicht van de charismatische vernieuwing. Dat gebeurt 
veel meer door bewegingen op het grondvlak, zoals New Wine en There is More.
In deze discussie gaat het overigens om meer dan een visie op wat gereformeerd 
is. Er liggen diepere vragen achter, namelijk wat gehoorzaamheid aan het Woord 
van God concreet inhoudt. Dat de Bijbel over Geestesgaven spreekt, staat vast. 
Maar daarmee is niet gezegd dat de Bijbel dus deze gaven van belang acht voor de 
kerk van alle tijden en plaatsen. We verwoordden reeds onze overtuiging om de 
Geestesgaven nauw verbonden te zien met de apostolische periode. Daarbij blijft 
de overtuiging staan dat de Geest als de Gever van deze gaven soeverein is in Zijn 
werking. Zo staat het ook in de Bijbel. ‘De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een 
iegelijk die uit den Geest geboren is’ (Joh. 3:8). ‘Doch deze dingen alle werkt de 
ene en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij 
wil’ (1 Kor. 12:11).

9.8. Verder onderzoek
In de evaluatie van de theologische thema’s wezen we reeds op onderwerpen uit de 
discussie tussen reformatorisch en evangelisch / charismatisch die van belang zijn 
om dieper te doordenken. In deze paragraaf volgen enkele suggesties om nader 
wetenschappelijk onderzoek te doen naar de invloed van de evangelische beweging 
en de charismatische vernieuwing op reformatorische kerken.

Het eerste onderzoeksveld betreft de aard en de mate van evangelische en cha-
rismatische beïnvloeding van reformatorische kerken. Opiniemakers geven aan 
welke signalen zij zien van een dergelijke beïnvloeding en hoe zij deze waarderen. 
Zo geven ze brokstukken van het totale beeld. Het is goed om deze brokstukken 
op het niveau van een plaatselijke gemeente80 of van een individu81 nader te onder-
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zoeken. Daarbij is het van belang om nauwkeurige criteria te hanteren wat precies 
evangelische en charismatische invloeden zijn.82

Op het niveau van het individu zijn de volgende vragen van belang. Wie wordt 
evangelisch? Zijn dit bijvoorbeeld hoger opgeleiden, omdat zij mogelijk meer ont-
vankelijk zijn voor maatschappelijke vernieuwingen? Staan zij daardoor dichter bij 
de evangelische beweging, die meer inspeelt op deze ontwikkelingen? Of zijn zij 
daarvoor in het algemeen wellicht te rationeel ingesteld?
Verder, wat betekent het als gemeenteleden zich openstellen voor evangelische en 
charismatische invloeden? Hoe gaan ze dan om met de geloofsleer zoals deze door 
hun kerk is aanvaard? Daarbij is het nuttig om te onderzoeken wat de verhouding 
reformatorisch en evangelisch / charismatisch bij reformatorische kerkleden op-
roept. Op gevoelsniveau blijken zulke vragen veel minder of helemaal niet meer 
te spelen. Wat betekent de oecumene van het hart voor het handhaven van de 
overgeleverde geloofsleer?
Op het niveau van de gemeente is het goed als er meer onderzoek wordt gedaan 
hoe kerkenraden omgaan met evangelische uitingen in de eigen gemeente. Met 
name op het gebied van de liturgie is dit onderzoek van belang. Uit deze studie 
bleek dat de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het zingen van 
het vrije lied niet wist te kanaliseren. Het leidde uiteindelijk tot het vrijgeven van 
de gemeentezang, dit ten gunste van het evangelische lied.
Aangezien het thema in tal van gemeenten speelt, is er voldoende materiaal voor-
handen om het kerkenraadsbeleid met elkaar te vergelijken. Een boeiende vraag 
daarbij is welke marges een kerkenraad in een reformatorische kerk laat voor 
evangelische uitingen. Met andere woorden, hoe lang blijft een gemeente in de 
ogen van de kerkenraad gereformeerd en wat zijn de ijkpunten om zichzelf gere-
formeerd te blijven noemen?
Een andere vraag is hoe het proces van evangelicalisering de gemeente en de 
prediking in de gemeente verandert. Had L. van der Waal het bij het rechte eind 
dat de evangelicalisering een prediking met zich meebrengt waarin de oproep tot 
bekering en de mogelijkheid van verloren gaan naar de achtergrond verschoof? 
Komt in zo’n prediking de geloofskeus centraal te staan? Ligt er minder nadruk op 
de waarheidsvraag en zoekt de gemeente meer aansluiting bij de cultuur? Dergelijke 
vragen zijn de moeite waard om te onderzoeken.

Een tweede onderzoeksveld betreft het evangelische lied. Evangelische en charis-
matische beïnvloeding voltrekt zich meer via de liturgie en de geloofspraktijk dan 
via de theologie. Belangrijk is daarom een onderzoek naar de betekenis en invloed 
van de liedcultuur voor het geloof van gemeenteleden. Allerlei signalen wijzen erop 
dat deze invloed aanzienlijk is. Dat vraagt nader onderzoek naar de argumenten 
waarom het vrije lied ingang kreeg in de gemeente, naar de mate waarin dit gebeurt 
en de wijze waarop zo’n proces vanuit een kerkenraad wordt begeleid. Ook vraagt 
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het onderzoek welke elementen uit bijvoorbeeld opwekkingsliederen geliefd zijn 
bij kerkgangers. Hieraan is de meer algemene vraag verbonden op welke wijze de 
theologie verband houdt met het geloof en de praktijken in de gemeente. Wordt 
het geloof inderdaad in toenemende mate ingekleurd door het lied? Of hebben 
prediking, catechese en pastoraat daar vooral invloed op? Daarbij moet worden 
bedacht dat gemeenteleden zich minder dan voorheen laten leiden door de aan-
vaarde theologie binnen hun kerkverband. Daarvoor zijn ze op teveel manieren 
verbonden aan christenen uit andere kerken en geestelijke tradities. Daarvoor 
worden ze ook te veel beïnvloed door de eigentijdse cultuur.

De discussies rond de charismatische vernieuwing vragen, ten derde, om diepgaander 
onderzoek van de bronnen waarop men zich beroept. Daarbij merken we op dat de 
exegese van bijbelteksten mogelijk geen doorslag geeft, omdat deze exegese nauw 
verbonden is aan de vooronderstellingen waarmee de Bijbel wordt gelezen (de her-
meutiek). Het zal vruchtbaarder zijn om aan beide zijden onderzoek te doen naar de 
wijze waarop de Bijbel wordt gelezen. Ditzelfde geldt voor de Vroege Kerk. Kennelijk 
wordt eenzelfde periode in de kerkgeschiedenis verschillend geduid. Ook is het een 
boeiende vraag in hoeverre actuele discussies, met name die met de dopersen, de 
exegese van bijbelteksten van de reformatoren beïnvloedden, alsmede hun beroep op 
de Vroege Kerk. Op die manier kunnen we in het vizier krijgen hoe actuele discussies 
kennelijk van invloed zijn op het lezen en uitleggen van de bronnen.
Het vraagt ook nader onderzoek hoe groot de invloed van Wimber in Nederland is. 
Deze lijkt, al is het meer indirect, tamelijk groot te zijn. Daarbij is het belangrijk om 
na te gaan wat zijn theologie betekent voor gereformeerde theologie. Zijn die twee 
met elkaar in verbinding te brengen, of zijn er spanningen die niet op te lossen zijn?

Van belang is, ten vierde, een systematisch onderzoek naar de verhouding God en 
mens in met name de evangelische theologie, omdat dit een brandpunt is van de 
bezwaren van reformatorische opiniemakers. Een vraag hierbij is of fundamentele 
gereformeerde leerstukken weerklank hebben gevonden in de evangelische bewe-
ging in Nederland, bijvoorbeeld via een beroep op de puriteinen.
Het onderzoek heeft ook een praktische spits die zich richt op de betekenis van de 
doop. Beleven evangelischen hun doop als de bevestiging van hun keuze voor Jezus, of 
als een genadegeschenk van God, of als beide? Ook kan het nuttig zijn om onderzoek 
te doen naar de groeiende ruimte in evangelische kringen om de kinderdoop te accep-
teren. Wat is de oorzaak hiervan? Welke consequenties heeft dit voor de geloofsleer?

Het bovengenoemde onderzoek heeft tot doel om scherper in beeld te krijgen wat 
wordt verstaan onder reformatorisch en evangelisch / charismatisch, hoe deze zich 
tot elkaar verhouden en welke gevolgen evangelische en charismatische invloed op 
de reformatorische kerken heeft.
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Epiloog

‘Naar mijn overtuiging gaan de verschillen tussen een evangelische en reformato-
rische theologie en geloofsbeleving niet over kleine zaken.’ Deze uitspraak deed ik 
in 2009 in het Woord vooraf van mijn boek De evangelische beweging.1 Het boek was 
geschreven vanuit een persoonlijke kennismaking met de evangelische beweging 
door het lezen van boeken en artikelen, maar vooral door vijf jaar journalistiek 
werk bij het RD, van 1996 tot 2001. De evangelische beweging behoorde tot mijn 
voornaamste werkterrein.
Inmiddels was ik predikant geworden binnen de Gereformeerde Gemeenten, en 
rijpte het plan om de ervaringskennis om te zetten in toerusting voor de reforma-
torische kring. Dat resulteerde in een serie artikelen in De Saambinder die werden 
geredigeerd tot De evangelische beweging. Het schrijven van dit boek vormde weer 
de opstap om systematisch onderzoek te doen naar de evangelische beweging. Dat 
breidde zich uit tot de charismatische vernieuwing. De eisen die aan een weten-
schappelijk onderzoek verbonden zijn, maken het nodig om afstand te houden, 
terwijl de persoonlijke betrokkenheid is gebleven. Het geestelijke welzijn van de 
reformatorische kerken raakt me persoonlijk en dat is tijdens het onderzoek niet 
minder geworden.

Dat het in de ontmoeting met de evangelische beweging en de charismatische ver-
nieuwing ‘niet over kleine zaken’ zaken gaat, is een overtuiging die niet veranderd 
is. De inventarisatie van de onderwerpen in hoofdstuk 9.5. en 9.6. laat dit ook zien. 
De reformatorische kerken staan voor fundamentele vraagstukken die een blijvende 
doordenking vragen.
In het rapport Studiemateriaal binnen de gereformeerde gezindte over evangelische stromingen 
sprak de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken uit dat ze wilde 
staan ‘in de traditie van Augustinus in zijn confrontatie met Pelagius, met Calvijn 
en Luther in hun strijd tegen de doperse radicalen en de Dordtse Synode in hun 
dispuut met de Remonstranten.’2 In een tijd van relativering van de geloofsleer en de 
geschiedenis van de kerk is het van belang om deze fundamentele disputen te blijven 
kennen, omdat het juist hierin ging over de verhouding tussen God en de mens.
Het is daarbij van het grootste belang om een geloofsleer en geloofsbeleving te heb-
ben die hartelijk instemt met de woorden van Paulus in Romeinen 11:36: ‘Want uit 
Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.’ Het zit in de gevallen mens om 
van zichzelf uit te gaan, zowel in het dagelijks leven als in vragen rond het geloof. Al 
in de tijd van de apostelen bleek het noodzakelijk te zijn om het denken en beleven 



vanuit de mens de pas af te snijden. ‘Niet uit de werken, opdat niemand roeme’, 
schreef Paulus (Ef. 2:9). Wat uit de mens opkomt, is zondig en verkeerd, is arm 
en leeg. Juist daarom is het wonder zo groot dat God Drie-enig, om Christus’ wil, 
naar mensen, opstandige schepselen, omziet en hen door Zijn Geest wederbaart 
en vernieuwt. ‘Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met 
welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte’, sprak Zacharias (Luk. 1:78). Die 
toonhoogte van het werk van Gods welbehagen treffen we vaak aan in de Bijbel en 
met name in de brieven van het Nieuwe Testament (bijv. Gal. 1:4; Ef. 1:3-6; Fil. 1:6; 
1 Petr. 1:2-5; 2 Petr. 1:2-4). Dit spreken vanuit God geeft vastheid aan geloofsleer en 
geloofsbeleving. Daarom is er pas werkelijk sprake van Geestelijke vernieuwing als 
de verhouding God en mens zuiver wordt gezien en doorleefd. Over die Geestelijke 
vernieuwing schreef de apostel Paulus in Romeinen 8:6-14:

  6  Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is 
het leven en vrede;

  7  Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onder-
werpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

  8  En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
  9  Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods 

in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem 
niet toe.

10  En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, 
maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11  En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u 
woont, zo zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

12  Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te 
leven.

13  Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14  Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

EPILOOG498 



Samenvatting

Spiegel & spanningsbron
Opinievorming in reformatorische kerken over de evangelische beweging 

en de charismatische vernieuwing.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde de 
evangelische beweging (met de Evangelische Omroep (EO) als katalysator) in chris-
telijk Nederland zich tot een duidelijk geprofileerde stroming. De karakteristieke 
eigenschappen van de evangelische geloofsbeleving leidden tot een stroom van 
opinievorming in reformatorische kerken. Deze loopt uiteen van grote waardering 
tot scherpe kritiek.
Rond de eeuwwisseling vond de charismatische vernieuwing in toenemende mate 
weerklank in verschillende reformatorische kerken, met name door de Alpha-cursus, 
New Wine en de Pinksterconferentie van stichting Opwekking. Dit stimuleerde de 
opinievorming over Geestesgaven als profetie, tongentaal, gebedsgenezing en het 
uitdrijven van demonen.

In deze studie wordt de opinievorming over de evangelische beweging en de cha-
rismatische vernieuwing aan een vergelijkend onderzoek onderworpen. Daardoor 
krijgen we inzicht in de ontwikkelingen in deze opinievorming door de jaren heen. 
Ook wordt duidelijk welke theologische thema’s in het bijzonder de aandacht vragen 
in de verhouding reformatorisch en evangelisch / charismatisch. Speelt het thema in 
dezelfde mate in de diverse reformatorische kerken? Het onderzoek richt zich op de 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze kerken benoemen 
we samen als de reformatorische kerken.

De onderzoeksvraag luidt: Hoe waarderen opiniemakers uit reformatorische kerken in Neder-
land de evangelische beweging zoals deze vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw een 
duidelijk profiel kreeg en hoe waarderen zij de tweede fase van de charismatische vernieuwing 
die vanaf de overgang naar de eenentwintigste eeuw zichtbaar werd, alsmede de invloeden 
van beide ontwikkelingen op reformatorische kerken?

Het onderzoek begint met een historische inleiding (hoofdstuk 1) over de voorlopers 
van de verschillende opwekkingsbewegingen. Aan de hand van vijf karakteristieke 
punten blijkt hoe evangelischen terugvallen op uiteenlopende bronnen in de 
reformatorische traditie.



In de twintigste eeuw tekent zich de lijn af van de pinksterbeweging, via gebeds-
genezers naar de charismatische vernieuwing. Zo komen de wortels aan het licht 
van de charismatische vernieuwing zoals deze in de eenentwintigste eeuw ook in 
reformatorische kerken zichtbaar wordt. Vanaf de jaren zeventig vormde zich een 
duidelijk geprofileerde evangelische beweging, met name door parakerkelijke 
samenwerkingsverbanden als de EO, de Evangelische Alliantie (EA) en de Evan-
gelische Zendingsalliantie (EZA). Daardoor groeide de kracht van de evangelische 
beweging.
De activiteiten van deze organisaties trokken reformatorische kerkleden aan. De 
evangelische beweging kreeg haar weerslag op het kerkelijk leven, de zogeheten 
evangelicalisering van de kerken. Parallel daaraan groeiden de evangelische bewe-
ging en de pinksterbeweging dichter naar elkaar toe. Evangelisch en charismatisch 
gingen elkaar meer overlappen. Via de evangelische beweging kwam ook de cha-
rismatische vernieuwing de reformatorische kerken binnen.

Hoofdstuk 2 behandelt de reacties in de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op de pinksterbeweging, de charismatische 
vernieuwing en de evangelische beweging. Zo wordt duidelijk hoe de charismatische 
vernieuwing in reformatorische kerken werd voorbereid door een eerdere fase die 
juist de grote protestantse kerken raakte.
In de Nederlandse Hervormde Kerk valt de open houding ten opzichte van de pink-
sterbeweging in het algemeen en het onderwerp gebedsgenezing in het bijzonder 
op. Dat geldt niet alleen voor de plaatselijke hervormde gemeente Den Haag, maar 
ook voor de landelijke synode.
In de synodale rapporten Vragen rondom de gebedsgenezing (1959) en De kerk en de 
pinkstergroepen (1960) klinkt een opvallende waardering voor de pinksterbeweging 
door. De gereformeerde synode was kritischer met het rapport Het werk van de Heilige 
Geest in de gemeente (1967). In de jaren zeventig groeide ook in de Gereformeerde 
Kerken een open houding ten opzichte van de charismatische vernieuwing.
Door de opkomst van de charismatische vernieuwing kwam de theologie van de 
pinksterbeweging ook in het blikveld van de academische theologie. Gedurende 
de jaren zeventig en tachtig waren aan een aantal theologische faculteiten vrijwel 
permanent hoogleraren aanwezig die een bijzondere belangstelling aan de dag 
legden voor het werk en de gaven van de Heilige Geest en de betekenis daarvan 
voor de kerk. Twee van hen, J.P. Versteeg (1938-1987) en C. Graafland (1928-2004), 
behoorden tot de kerken waarover het in dit onderzoek gaat. Anderen, met name 
H. Berkhof (1914-1995) en J. Veenhof, fungeerden in later tijd als gidsfiguren voor 
opiniemakers in reformatorische kerken die open wilden staan voor de Geestesga-
ven. De theologische faculteit van de Vrije Universiteit groeide uit tot een centrum 
van belangstelling voor zowel de evangelische beweging als de charismatische ver-
nieuwing. Waardering en kritiek wisselden elkaar overigens af.
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Ook de opkomst en de groei van de evangelische beweging in Nederland vanaf 
de jaren zeventig trok de aandacht van kerk en theologie. Met name door het 
Evangelisch Werkverband (EW) kwamen op de agenda van de PKN onderwerpen 
te staan die rechtstreeks verband houden met zowel de evangelische beweging als 
de charismatische vernieuwing. We noemen doop en doopgedachtenis, genezing 
en bevrijding. Zo kreeg de evangelische beweging een herkenbare en structurele 
plek binnen de PKN.

Hoofdstuk 3 heeft een inventariserend karakter en laat zien hoe de pinksterbe-
weging, de charismatische vernieuwing en de evangelische beweging de aandacht 
trokken binnen reformatorische kerken.
Uit de reacties blijkt dat de geloofsopvattingen en -beleving in pinksterkringen ver 
afstonden van de reformatorische kerken. Kritiek en waarschuwing overheersten. 
In de Gereformeerde Bond werd juist op een vrij open wijze over thema’s uit de 
pinksterbeweging geschreven, met name door de persoon van G. Boer (1913-1973), 
die enige tijd voorzitter van de Bond was en op wiens werk in latere tijd herhaaldelijk 
werd teruggegrepen.
De bezinning op de charismatische vernieuwing ging samen met een kritische blik 
op het geestelijk leven in de eigen kerken. Dit leidde tot waardering voor de grote 
aandacht voor het werk van de Heilige Geest in de charismatische vernieuwing.
Uit de inventarisatie blijkt ook dat het thema reformatorisch en evangelisch nadruk-
kelijk op de agenda van reformatorische kerken staat. Opiniemakers zien de evan-
gelischen als een beweging die reformatorische christenen minimaal voor vragen 
stelt, hen ook beïnvloedt en mogelijk van hun reformatorische overtuiging aftrekt.
Vanaf de eeuwwisseling kwam ook het onderwerp van de Geestesgaven volop onder 
de aandacht van verschillende reformatorische kerken. De charismatisch getinte 
Alpha-cursus en New Wine bleken aan te slaan, waarbij de inhoudelijke bezinning 
vaak pas volgde op een enthousiaste invoering. Dat gaf onvrede aan de kant van 
critici.

De hoofdstukken 4 t/m 8 belichten de opinievorming in Gereformeerde Bond, de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het begin 
ligt steeds bij de opinievorming in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste 
eeuw. Dit is de fase dat de evangelische beweging opkwam. Naarmate het appel van 
de evangelische beweging krachtiger werd en de openheid onder kerkleden groter, 
groeide de behoefte aan bezinnend materiaal. Daarom krijgen de jaren negentig, 
het tijdsbestek waarin de evangelicalisering van de kerken een thema werd, aparte 
aandacht. In de eenentwintigste eeuw werd de verhouding evangelisch en refor-
matorisch nog weer intenser beleefd. De evangelicalisering zette door. Dit ging 
gepaard met een groeiende openheid voor de Geestesgaven. De charismatische 
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vernieuwing kreeg voet aan de grond in diverse reformatorische kerken. Dit maakt 
dat dit thema in aparte paragrafen wordt belicht.
De slotparagraaf van elk hoofdstuk beschrijft de rode draad in de opinievorming van 
het kerkverband, brengt deze in verband met het karakter van de desbetreffende 
kerk en laat de consequenties van deze houding zien. Daarna volgt een verwachting 
hoe de evangelische beweging en charismatische vernieuwing een appel zal blijven 
doen op de kerk en welke positiekeuze dit vraagt.
In de opstelling ten opzichte van de evangelische beweging en de charismatische 
vernieuwing tekenen zich in grote lijnen drie houdingen af, namelijk die van wor-
steling, afweer en openstelling. Deze driedeling hangt samen met het karakter van 
de reformatorische kerken. De eerste houding treffen we aan in de Gereformeerde 
Bond in de PKN en de Christelijke Gereformeerde Kerken. De Gereformeerde 
Gemeenten kenmerken zich door een afwerende houding. De Nederlands Gere-
formeerde Kerken en naderhand ook de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
stellen zich juist open.

In hoofdstuk 4 wordt duidelijk dat het onderwerp van de evangelische beweging 
een toenemende weerslag heeft op de Gereformeerde Bond. Binnen de Gerefor-
meerde Bond zien we van meet af aan zowel een uitgesproken open houding ten 
opzichte van de evangelische beweging als een meer terughoudende opstelling bij 
onder meer het hoofdbestuur. De grote waardering van C. Graafland (1928-2004) 
voor de evangelische beweging kwam voort uit een verlangen naar geestelijke ver-
nieuwing en een kritische houding ten opzichte van wat hij noemde een geestelijke 
verstarring in eigen kring.
In het begin van de jaren negentig stelde het hoofdbestuur de nota Gereformeerd 
en evangelisch op, om zo leiding te geven aan de hervormd-gereformeerde kring, 
kennelijk uit ongerustheid over evangelische invloeden. De brochure leidde tot 
kritische reacties van hervormd-gereformeerde opiniemakers.
In 1990, hetzelfde jaar als de nota, verscheen een Open Brief waarin het verlangen 
doorklonk naar vernieuwing van de gemeenten in een tijd van voortgaande secula-
risatie. De brief bracht aan het licht dat hervormd-gereformeerden intern verdeeld 
waren over thema’s die een relatie hebben met de evangelische beweging. Dit geldt 
ook voor bestaande accentverschillen rond het werk van de Heilige Geest in de 
persoonlijke bekering enerzijds en de vernieuwing van de gemeente anderzijds. Op 
de achtergrond speelden vragen rond de waardering van de moderne cultuur mee.
Eveneens in 1990 verwoordde Graafland zijn overtuiging dat reformatorische ker-
ken een ‘charismatisch manco’ hebben, omdat ze geen charismatische vernieuwing 
doormaken. Daarom ging er volgens hem weinig werfkracht van de kerken uit.
Andere opiniemakers, met name behoudende predikanten, zagen juist verwar-
ring ontstaan in gemeenten waar evangelische invloed aanwezig was. Zij vroegen 
aandacht voor de theologische verschillen, die naar hun overtuiging met elkaar 
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samenhangen. Zo heeft de evangelische beleving van het geloof invloed op het 
Godsbeeld en het mensbeeld.
In de eenentwintigste eeuw zien we onder hervormd-gereformeerden een constante 
worsteling rond de evangelische beweging. Met name op het gebied van de litur-
gie kwam er veel in beweging. Opwekkingsliederen deden hun intrede. Nieuwe 
liedbundels stimuleerden het zingen ervan. Critici zagen een verband tussen de 
verschijning van de liedbundel Weerklank en veranderingen in de prediking. Met 
name in de leer van het heil en de plaats van de mens en zijn keuzes daarin consta-
teerden opiniemakers verschillen tussen evangelisch en reformatorisch.
Ook rond het sacrament van de doop liet zich evangelische invloed gelden. Kerk-
leden, tot ambtsdragers toe, lieten zich overdopen, terwijl ouders hun kinderen 
niet meer wilden laten dopen. Het hoofdbestuur stelde zich op het standpunt dat 
overdoop eerder een dwaling dan een zonde is.
Met G. van den Brink, J. Hoek en W. Verboom had de Gereformeerde Bond in de 
eenentwintigste eeuw hoogleraren in dienst die, hoewel niet kritiekloos, een open 
houding innamen ten opzichte van de evangelische beweging. Voor Hoek betrof dit 
ook de charismatische vernieuwing. Onder hervormd-gereformeerden was er lange 
tijd al een onderstroom die zich openstelde voor het onderwerp van de Geestesgaven.
M.J. Paul, onder meer docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), mag 
een pionier heten in het grondig verkennen van onderwerpen die gangbaar zijn 
binnen de charismatische vernieuwing. Het leidde tot een intensieve bestudering 
van de Bijbel en de vroege kerkgeschiedenis. Ook J. Hoek doceerde aan de CHE, 
waarmee deze hogeschool een van de brandhaarden werd die openheid voor de 
Geestesgaven stimuleerde.
Samen met zijn collega P. de Vries vertolkte W. van Vlastuin juist de overtuiging dat 
de bijzondere Geestesgaven gebonden zijn aan de apostolische periode. Beiden 
behoren inmiddels tot de Hersteld Hervormde Kerk.

Hoofdstuk 5 richt zich op de opinievorming in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Al in een vroeg stadium waren christelijke gereformeerde predikanten 
bestuurlijk betrokken bij de EO en de EA. Dat stimuleerde opinievorming. Ook 
van het kerkelijk grensverkeer gaat zo’n stimulans uit. De cijfers uit de kerkelijke 
jaarboeken laten een steeds groter wordend verliessaldo richting evangelische 
groeperingen zien.
Een fors deel van deze opinievorming is afkomstig van docenten aan de eigen 
predikantenopleiding, de Theologische Universiteit Apeldoorn. We noemden al 
de persoon van J.P. Versteeg, die binnen zijn kerkverband in de jaren zeventig een 
pionier was in het zoeken van relaties met charismatische en evangelische christe-
nen. Versteeg wilde kerk, ambt en Geestesgaven nauw op elkaar betrekken in een 
verlangen naar geestelijke vernieuwing van de kerk. Deze vernieuwing achtte hij 
noodzakelijk in het licht van de secularisatie.
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Kerkhistoricus W. van ’t Spijker vroeg aandacht voor de gereformeerde traditie die 
in zijn ogen rijker is dan de evangelische. Maar dan moet de kerk wel echt gere-
formeerd zijn, inclusief de innerlijke doorleving van de gereformeerde theologie. 
Ook anderen zagen in de spiegel van de evangelische beweging de tekorten van de 
kerk, waar vaak blijdschap, zekerheid en werfkracht ontbreken.
Opvallend in de jaren negentig is de uitgesproken positieve wijze waarop diverse 
christelijke gereformeerde predikanten over de evangelische beweging schreven. 
Hiervoor was ook ruimte in landelijke periodieken als De Wekker en Ambtelijk Con-
tact. Aan de universiteit stelde J.W. Maris zich juist kritisch op tegenover de opwek-
kingsbewegingen.
Na de eeuwwisseling kwam het onderwerp van de evangelische beweging op de tafel 
van de generale synode. Daar bleek dat op uiteenlopende wijze werd geoordeeld 
over de evangelische beweging.
Ten opzichte van de charismatische vernieuwing namen de docenten van de Apel-
doornse universiteit in die jaren een terughoudende en kritische houding in. Maris 
voelde het als zijn roeping om de kerken toe te rusten en weerbaar te maken ten 
opzichte van charismatische invloeden. Hij zag wissels omgaan, doordat niet zozeer 
het geloof, maar ervaringen de kern van het christelijk leven dreigden te worden.
Andere hoogleraren probeerden ook leermomenten te halen uit de ontmoeting 
tussen reformatorisch en charismatisch. Binnen het kerkverband was de predikant 
J.G. Brienen min of meer opinieleider voor een uitgesproken positieve waardering 
van de charismatische vernieuwing. Zijn ideaal was een kerk waarin de Geestesgaven 
volop worden gepraktiseerd.

In hoofdstuk 6 komen de Gereformeerde Gemeenten aan de orde. In de jaren zeventig 
en tachtig ging er meer aandacht uit naar de EO dan naar de evangelische beweging 
in het algemeen. Er waren ook weinig raakvlakken tussen het kerkverband, met een 
accent op de schriftuurlijk-bevindelijke prediking, en de evangelische beweging. De 
bezwaren tegen de evangelischen waren vooral theologisch van aard en richtten zich 
op onderwerpen als de algemene verzoening en de vrije wil. Opiniemakers zagen 
een gevaar voor zelfbedrog en voelden zich geroepen hiertegen te waarschuwen.
Na de eeuwwisseling namen opiniemakers sterkere invloeden vanuit de evangelische 
beweging op eigen kerkleden waar. Zo nam het aantal overgangen richting evange-
lische groeperingen geleidelijk toe. Kennelijk bleek een deel van de leden gevoelig 
te zijn voor de evangelische geloofsbeleving. Opiniemakers verklaarden dit vanuit de 
aantrekkelijke kanten van de evangelische geloofsbeleving, die in hun ogen gemak-
kelijk leidt tot zelfbedrog. De drang om te waarschuwen werd daardoor sterker. Wel-
iswaar klonk regelmatig de opmerking dat de evangelischen een spiegel voorhouden, 
maar de beweging werd toch allermeest als een gevaar gezien. De spiegelfunctie van 
de evangelischen betrof vooral punten als de bewogenheid met de naaste, de drang 
om het evangelie uit te dragen en de onderlinge liefde in de gemeente.
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De aandacht voor de charismatische vernieuwing werd meer gestimuleerd door 
ontwikkelingen buiten dan binnen het eigen kerkverband. De kritiek was funda-
menteel. Het accent lag op het unieke en eenmalige karakter van de apostolische 
tijd. In deze tijd gaf God nieuwe openbaringen, die grondleggend waren voor de 
christelijke kerk. Deze openbaringen kregen hun weerslag in de boeken van het 
Nieuwe Testament. Dat gaf een grote terughoudendheid ten opzichte van de Gees-
tesgaven, met name gaven die in de richting van nieuwe openbaringen lijken te gaan.

De opinievorming over de evangelische beweging in de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) (hoofdstuk 7) weerspiegelt de ontwikkeling die het kerkverband 
vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw doormaakte.
In de jaren zeventig en tachtig vormde het kerkverband een hecht bolwerk, gestem-
peld door de gereformeerd vrijgemaakte visie op verbond en doop, belijdenis en 
kerk. Vanuit deze vastliggende standpunten werd de evangelische beweging kritisch 
beoordeeld. De hoogleraren aan de Theologische Universiteit Kampen alsmede 
het landelijke periodiek De Reformatie hadden een gezaghebbende plaats in deze 
opinievorming. Het beeld van C. Trimp (1926-2012) dat de bijzondere Geestesgaven 
in de begintijd van de apostolische kerk als startversterkers dienden, werd lange 
tijd doorgegeven als een gezaghebbende visie.
De kritische houding ging in de jaren negentig op verzet stuiten. Het was een sig-
naal dat de eenheid van het kerkverband onder druk kwam te staan. Bij de jongere 
generatie ontstond behoefte aan een meer persoonlijke geloofsbeleving, tegenover 
een verstandelijke benadering van het geloof in de gereformeerd vrijgemaakte 
traditie. Deze behoefte sloot aan bij wat de evangelische beweging te bieden had. 
Dit leidde ertoe dat met name de oudere generatie aan de oude standpunten bleef 
vasthouden, terwijl de jongere generatie een open houding ten opzichte van de 
evangelische beweging innam. Met name rond de persoon van W.G. de Vries (1926-
2006) leidde dit tot een forse botsing. Als gezaghebbend predikant legde hij zijn 
gewicht in de schaal om de erfenis van de Vrijmaking te bewaren en te beschermen 
tegen evangelische invloeden. Uit de reacties bleek echter dat de jongere generatie 
deze erfenis op een onafhankelijke en open wijze wilde verwerken.
In de eenentwintigste eeuw tekende deze ontwikkeling in het kerkverband zich 
steeds duidelijker af. Ten opzichte van de evangelische beweging groeide de open-
heid en als gevolg daarvan de ruimte voor het zingen van opwekkingsliederen tijdens 
de eredienst. De landelijke synode liep daarbij achter de feiten aan. Plaatselijke 
kerken rekten de synodale richtlijnen op, waardoor de vergadering weinig anders 
meer kon dan het grondvlak volgen. De synode van Ede van 2014 zette deze stap 
door de liedkeuze aan de plaatselijke kerken over te laten. Dit betekende een fun-
damentele verandering in de manier waarop de kerken worden geleid.
Ook rond het onderwerp van de doop werden evangelische invloeden zichtbaar. In 
het kerkverband klonken stemmen om ruimte te laten voor leden die hun kind niet 
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wilden laten dopen. Zeker voor gereformeerd vrijgemaakten is dit een aangelegen 
punt, omdat kinderdoop en verbond altijd sterk aan elkaar werden verbonden.
Behoudende opiniemakers hadden veel moeite met al deze ontwikkelingen, dit 
vanuit bezorgdheid dat het eigen karakter van de gereformeerd vrijgemaakte tra-
ditie verder verloren zou gaan.
In de eenentwintigste eeuw trok de charismatische vernieuwing veel aandacht in 
het kerkverband. Met name in de periode tussen 2004 en 2008 is de hoeveelheid 
opinievorming opvallend groot. Ook opvallend is dat in discussies rond de charis-
matische vernieuwing theologische en kerkhistorische argumenten niet altijd meer 
doorslaggevend waren. Persoonlijke ervaringen gaven bij verschillende predikanten 
de doorslag om zich open te stellen voor de charismatische vernieuwing.
Rond het grondige theologische document The Candlestand Statement, met een 
kritische visie op de charismatische vernieuwing, bleef het tamelijk stil. Binnen de 
kerken leek er meer verlegenheid met het document te zijn dan dat er blijdschap 
over was. Deze ontwikkelingen hadden als gevolg dat de jongere generatie zich 
weinig meer beriep op de voorgangers en hun werk zelfs onder kritiek stelde. Dit 
leidde ertoe dat A.N. Hendriks de argumenten die hij in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw tegenover de charismatische beweging gebruikte nu binnen zijn 
eigen kerkverband moest gaan inzetten. Er ontstond een generatiekloof, waardoor 
men elkaar moeilijk meer verstond.
Aan de Theologische Universiteit Kampen trad in de eenentwintigste eeuw een 
nieuwe generatie wetenschappelijk personeel aan die de charismatische vernieuwing 
op een welwillend-kritische manier tegemoet trad. Zij wilden binnen de gerefor-
meerde traditie staan, maar zochten tegelijkertijd ruimte om het charismatische 
denken te integreren in de gereformeerde traditie.

Hoofdstuk 8 beschrijft de opinievorming in de Nederlands Gereformeerde Kerken, 
het kerkverband dat vanaf het ontstaan – eind jaren zestig – een open houding 
innam, ook ten opzichte van de evangelische beweging. Dit uitte zich in het kerke-
lijke grensverkeer met de evangelische beweging. Dat groeide richting een evenwicht 
tussen inkomende en vertrekkende leden.
De jaren zeventig en tachtig waren voor het kerkverband een tijd van opbouw 
van het eigen kerkelijke leven. Dit is ook de oorzaak dat de opinievorming over 
de evangelische beweging pas tegen het einde van de jaren tachtig echt op gang 
kwam. De houding ten opzichte van de evangelische beweging was bijna altijd uit-
gesproken welwillend, waarbij opiniemakers het gereformeerde element wel wilden 
handhaven. A. van der Dussen nam een leidende positie in de opinievorming over 
de evangelische beweging in. Hij stimuleerde de theologische doordenking van de 
reformatorische en evangelische traditie in het licht van de geseculariseerde tijd.
In de eenentwintigste eeuw werden lopende discussies over evangelische thema’s 
voortgezet, met name rondom de kinderdoop en het zingen van opwekkingsliede-
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ren. J. Mudde benadrukte de geloofseenheid van gereformeerden en evangelischen 
zodanig dat concrete punten van verschil, ook rondom de doop, daaraan onderge-
schikt werden. Andere opiniemakers gaven veel minder ruimte voor het opdragen 
van kinderen in plaats van hen te dopen.
De opinievorming over de evangelische beweging als geheel kwam na de jaren negen-
tig weer spoedig tot een einde, doordat de aandacht zich richtte op de activiteiten 
van de kerk van Houten. Het plaatselijke predikantenechtpaar D.A. Westerkamp 
en J. Westerkamp-Stegeman had een grote rol in de introductie van de charisma-
tisch getinte Alpha-cursus en de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. 
Westerkamp presenteerde deze als concepten die de gereformeerde overtuiging 
niet omverwerpen, maar veeleer aanvullen. Die aanvulling was ook daadwerkelijk 
te ervaren tijdens conferenties en retraites. Op die wijze bereikte de charismatische 
vernieuwing veel plaatselijke kerken.
Uit de theologische reflectie, van onder meer W. Smouter, werd duidelijk dat de 
charismatische vernieuwing zijn weerslag had op verschillende delen in de geloofs-
leer, zoals de christologie, de pneumatologie, de leer van de schepping en de escha-
tologie. Zo ontwikkelde zich een samenhangend theologisch concept rondom de 
charismatische vernieuwing.

In hoofdstuk 9 wordt de onderzoeksvraag verder uitgewerkt. De aantrekkingskracht 
van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing houdt verband met 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De opwekkingsbewegingen gaven aan 
de ene zijde een tegenstem tegen maatschappelijke tendensen om er anderzijds juist 
op in te spelen. In beide gevallen vergrootte dit hun aantrekkingskracht. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen zoals individualisering, subjectivering, internationalisering en 
de erosie van het gezag verminderden de binding aan de reformatorische overtuiging. 
De nadruk op de mens met zijn beleving en de keuze van de mens maken de evange-
lische beweging en de charismatische vernieuwing juist aantrekkelijk.
De gevoeligheid voor de cultuur geeft de evangelische beweging en de charismati-
sche vernieuwing meer mogelijkheden om de geseculariseerde mens te bereiken 
met het Evangelie. Naarmate de secularisatie doorzette, groeide ook de behoefte 
aan tekenen dat God werkt. De gaven van Gods Geest zijn dan ook nodig om staande 
te blijven in de harde strijd tegen machten die van God aftrekken. Genezing sluit 
daarnaast aan op een cultuur die sterk gericht is op gezondheid.
De maatschappelijke en culturele ontwikkelingen vragen een blijvende bezinning 
die wordt uitgewerkt aan de hand van de begrippen bewustwording, bewogenheid 
en betrouwbaarheid. Daarna spreken we de verwachting uit dat evangelische en 
charismatische invloeden een blijvende druk op reformatorische kerken zullen 
leggen. Maar het is zelfs denkbaar dat de secularisatie overheersend gaat worden 
in zowel de evangelische beweging als de reformatorische kerken.

De evangelische beweging en de charismatische vernieuwing presenteren zichzelf als 
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bijbelse bewegingen die Gods Woord onder de aandacht willen brengen, inclusief 
die delen die naar hun overtuiging in de traditionele kerken onderbelicht blijven. 
Zowel critici, maar vooral voorstanders van de charismatische vernieuwing beroe-
pen zich op de Vroege Kerk. Critici beroepen zich juist meer op de Reformatie en 
met name op Calvijn. Deze plaatst het werk van de Heilige Geest immers geheel 
in het kader van het verlossingswerk van Christus. Het soms tegengestelde beroep 
op de bronnen noodzaakt een blijvende bezinning op de theologie van de Vroege 
Kerk, de Reformatie, de reformatorische belijdenisgeschriften en het puritanisme.

In de ontmoeting tussen evangelisch en reformatorisch komen ook specifieke 
theologische thema’s aan de orde, zoals de verhouding tussen het Oude en het 
Nieuwe Testament, de soevereiniteit van God, de vrije wil, het werk van de Heilige 
Geest in de bekering, de verhouding rechtvaardiging en heiligmaking, de visie op 
de kerk en de leer van de sacramenten, met name de kinderdoop. Opiniemakers 
die toenadering zoeken, hebben de neiging om de overeenkomsten zwaarder accent 
te geven dan de verschillen. Ook zien ze verschilpunten, bijvoorbeeld rondom de 
doop, eerder als bijzaken. Critici van de evangelische beweging brengen opvattingen 
over de doop in verband met onderwerpen als het verbond en de vrije wil. Daarmee 
stijgt het gewicht van het onderwerp en is verschil van inzicht ernstiger. De kern van 
het verschil ligt in het verschil in Gods- en mensbeeld. In de evangelische beweging 
overheerst een optimistisch mensbeeld, wat samengaat met de leer van de vrije wil. 
In de leer aangaande God klinken Zijn heiligheid en rechtvaardigheid weinig door.
De verwachting is vrij algemeen dat evangelische invloeden in reformatorische ker-
ken blijvend zijn. Deze evangelicalisering wordt bevorderd door het evangelische 
kerkbegrip, dat aansluit bij de moderne netwerksamenleving.
Verschillende opiniemakers zien in het licht van de doorgaande secularisatie het 
verschil tussen gereformeerd en evangelisch steeds kleiner worden, mede door het 
afnemen van de leerstellige kennis van de eigen traditie. Een afnemende verbon-
denheid aan de gereformeerde traditie geeft meer ruimte voor beslissingen op het 
niveau van het gevoel.

In de verhouding reformatorisch en charismatisch komen ook tal van theologische 
onderwerpen aan de orde. G. Riemer noemde openbaringsleer, schriftvisie, exe-
gese, verbondsleer, heilshistorie, christologie, pneumatologie, ambtsleer, kerkleer, 
christelijk leven, gebedspraktijk. J. Veenhof stelde dat vanuit de charismatische 
vernieuwing ‘eigenlijk alle onderdelen van de geloofsleer in een nieuw perspectief’ 
komen te staan. De kern van de discussie betreft de wijze waarop God Drie-enig Zich 
openbaart. Daarbij is het volbrachte Borgwerk van Christus als een werk van God 
Drie-enig en de eenheid van Christus’ Borgwerk, in al de heilsfeiten, van belang.

De vraag komt vervolgens aan de orde of de theologie gereformeerd blijft als er niet 
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te verwaarlozen evangelische en charismatische invloeden zijn. Opiniemakers die 
openstaan voor deze invloeden zien in de gereformeerde theologie ruimte om het 
evangelische en het charismatische te integreren. Volgens hen kan de evangelische 
en charismatische theologie de gereformeerde theologie corrigeren of aanvullen. 
Voor- en tegenstanders van evangelische en charismatische invloeden verschillen 
onderling kennelijk van mening wat het gereformeerd-zijn inhoudt. Betekent voor 
de één goed gereformeerd dat er dus ook ruimte is voor de Geestesgaven en dat het 
voor de kerk goed is deze na te streven, voor de ander betekent goed gereformeerd 
dat deze Geestesgaven typerend zijn voor de apostolische tijd en voor bijzondere 
situaties daarna. De overtuiging dat de Geestesgaven een essentiële plaats behoren 
te hebben in het kerkelijk leven is dan schadelijk voor de gereformeerde theologie. 
Tevens blijkt dat het begrip ‘gereformeerd’ binnen de reformatorische traditie in 
ontwikkeling is.
Op de vraag of de theologie gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen evan-
gelische en charismatische invloeden zijn geven we persoonlijk geen bevestigend 
antwoord. Als het gaat over de verhouding God en mens is er in de diverse opwek-
kingsbewegingen te weinig aandacht voor het beslissende initiatief van Godswege 
en ligt het accent structureel teveel bij het antwoord van de mens. Een optimistische 
mensvisie raakt allerlei delen van de geloofsleer- en praktijk.

Het concluderende hoofdstuk vervolgt met suggesties voor verdere studie. Dit 
betreft de aard en de mate van evangelische en charismatische beïnvloeding in 
reformatorische kerken, alsmede de gevolgen van de oecumene van het hart voor 
de overgeleverde geloofsleer. Onderzoek is ook gewenst naar het kerkenraadsbeleid 
met betrekking tot evangelische uitingen in de eigen kerkelijke gemeente. Een ander 
onderzoeksveld betreft het evangelische lied en de betekenis en invloed daarvan 
voor de geloofsbeleving en de prediking.
Diepgaander onderzoek van de bronnen waarop de charismatische vernieuwing 
zich beroept, is eveneens gewenst. Dit betreft ook voortgaand bijbels-theologisch 
onderzoek over de dogmatische onderwerpen in de relatie tussen gereformeerd 
en evangelisch / charismatisch. Van belang is tenslotte een systematisch onderzoek 
naar de verhouding God en mens in met name de evangelische theologie, dit in 
relatie tot de visie op en beleving van de doop.

In de epiloog onderstrepen we de actualiteit van fundamentele disputen uit de 
kerkgeschiedenis, juist die waarin het ging om de verhouding tussen God en de 
mens. Alleen als die verhouding zuiver wordt gezien en doorleefd, is er werkelijk 
sprake van Geestelijke vernieuwing, zoals de apostel Paulus daarover schreef in 
Romeinen 8:6-14.
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Summary

Mirror & Source of Tension
The shaping of opinion in Reformed churches about the evangelical movement 

and the charismatic renewal.

Since the second half of the sixties of the twentieth century, the evangelical move-
ment (with the Evangelische Omroep (EO) [Evangelical Broadcast] as catalyst) 
among the Christians in the Netherlands developed into a group with a definite 
profile. The typical characteristics of the evangelical experience of faith resulted in 
a stream of shaping of opinion within Reformed churches. This varied from great 
appreciation to sharp criticism.
Around the turn of the century the charismatic renewal found increasingly more 
resonance in different Reformed churches, particularly by means of the Alpha-
course, New Wine, and the Pentecost conference of the Opwekking [Revival] 
foundation. This stimulated the shaping of opinion about gifts of the Spirit such as 
prophecy, speaking in tongues, faith-healing, and exorcism of demons.

The formation of opinions about the evangelical movement and the charismatic 
renewal are subjected to a comparative research in this study. Thereby we receive 
insight into the developments of the shaping of opinions over the course of years. 
It also becomes evident which theological themes especially ask attention in the 
relationship Reformed and evangelical/charismatic. Is this theme important in 
the same measure in the several Reformed churches? The research focusses on the 
Gereformeerde Bond in the Protestantse Kerk in Nederland (PKN), the Christe-
lijke Gereformeerde Kerken, the Gereformeerde Gemeenten, the Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt), and the Nederlands Gereformeerde Kerken. We designate 
these Reformed denominations as the Reformed churches. 

The research question is as follows: How do the shapers of opinion of the Reformed chur-
ches evaluate the evangelical movement as it received a definite profile since the seventies of the 
twentieth century, and how do they evaluate the second phase of the charismatic renewal which 
became visible since crossing the threshold to the twenty-first century, as well as the influences 
of both developments on the Reformed churches? 

The research begins with a historical introduction (chapter 1) about the forerunners 
of the different revival movements. By way of five characteristics, it becomes evident 
how the evangelicals fall back upon diverging sources within the Reformed tradition. 
In the twentieth century, the line emerges from the Pentecostal movement, via faith-



healers, to the charismatic renewal. In this way, the roots of the charismatic renewal 
come to light, as this becomes visible in the twenty-first century in the Reformed chur-
ches as well. Since the seventies a clearly profiled evangelical movement was formed, 
especially by parachurch organizations such as the EO, the Evangelische Alliantie (EA) 
[Evangelical Alliance], and the Evangelische Zendingsalliantie (EZA) [Evangelical 
Missionary Alliance]. Hereby the strength of the evangelical movement increased. 
The activities of these organizations attracted members of the Reformed churches. 
The evangelical movement had an effect in church life, the so-called evangelicali-
zation of the churches. In parallel, the evangelical movement and the Pentecostal 
movement grew closer to each other. Evangelical and charismatic began to overlap 
each other more and more. By way of the evangelical movement, also the charismatic 
renewal entered the Reformed churches.

Chapter 2 deals with the reactions in the Nederlandse Hervormde Kerk and Gere-
formeerde Kerken in Nederland to the Pentecostal movement, the charismatic 
renewal, and the evangelical movement. In this way it becomes clear how the cha-
rismatic renewal in the Reformed churches was prepared by an earlier phase, which 
influenced precisely the large Protestant denominations.
The open attitude regarding the Pentecostal movement in general and the subject 
of faith-healing in particular, is striking especially in the Nederlandse Hervormde 
Kerk. This holds true not only for the local church of The Hague in that denomi-
nation, but also for the national synod.
A remarkable appreciation for the Pentecostal movement is evident in the synodical 
reports Vragen rondom gebedsgenezing (1959) [Questions regarding faith-healing], and De 
kerk en de pinkstergroepen (1960) [The church and the Pentecostal groups]. The synod of 
the Gereformeerde Kerken in Nederland was more critical in their report Het werk 
van de Heilige Geest in de gemeente (1967) [The work of the Holy Spirit in the congregation]. 
An open attitude regarding the charismatic renewal grew also in the Gereformeerde 
Kerken during the seventies.
Through the rise of the charismatic renewal, the theology of the Pentecostal 
movement moved into the view of academic theology. During the seventies and 
eighties, at a number of theological departments, there were virtually permanently 
professors present, who showed a special interest for the work and the gifts of the 
Holy Spirit and the significance of this for the church. Two of them, J.P. Versteeg 
(1938-1987) and C. Graafland (1928-2004), belonged to the churches, which are 
subject in this investigation. Others, particularly H. Berkhof (1914-1995) and 
J. Veenhof, functioned in later years as guiding figures for the shapers of opinion 
in the Reformed churches that wanted to be open to the gifts of the Spirit. The 
theological department of the Vrije Universiteit [Free University] developed into 
a center of interest for both the evangelical movement as well as the charismatic 
renewal. Still, appreciation and criticism alternated.
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Also the rise and the growth of the evangelical movement in the Netherlands from 
the seventies drew the attention of church and theology. Particularly through the 
Evangelisch Werkverband (EW) [Evangelical Cooperation], subjects ended up on 
the agenda of the PKN, which are directly related with both the evangelical move-
ment and the charismatic renewal. We mention baptism and baptismal remem-
brance, healing and liberation. In this way the evangelical movement received a 
recognizable and structural place within the PKN.

Chapter 3 takes inventory and shows how the Pentecostal movement, the charismatic 
renewal, and the evangelical movement drew attention in the Reformed churches.
It is evident from the reactions, that the ideas and experience of faith in the 
Pentecostal circles were far removed from the Reformed churches. Criticism and 
warning dominated. In the Gereformeerde Bond people wrote quite freely about 
the themes from the Pentecostal movement, particularly G. Boer (1913-1973), who 
was chairman of the Gereformeerde Bond for a while, and whose work is repeatedly 
alluded to in later years.
The reflection about the charismatic renewal was accompanied by a critical view of 
spiritual life in their own churches. This led to appreciation for the attention for 
the work of the Holy Spirit in the charismatic renewal.
From this inventory it is also evident that the theme Reformed-and-evangelical was 
emphatically on the agenda of the Reformed churches. Shapers of opinion viewed 
the evangelicals as a movement, which at minimum confronts Reformed Christi-
ans with questions, also influences them, and possibly draws hem away from their 
Reformed conviction.
Since the turn of the century, the subject of gifts of the Spirit received much attention 
as well in several Reformed churches. The charismatic coloured Alpha-course and 
New Wine proved to be popular, while reflection about the contents often only fol-
lowed after enthusiastic adoption. This led to disgruntlement on the part of critics.

Chapters 4 through 8 shed light upon the shaping of opinion in the Gereformeerde 
Bond, the Christelijke Gereformeerde Kerken, the Gereformeerde Gemeenten, the 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), and the Nederlands Gereformeerde Kerken. 
Each time the beginning lay in the shaping of opinion in the seventies and eighties 
of the twentieth century. This was the phase during which the evangelical movement 
arose. As the appeal of the evangelical movement grew stronger and the openness 
among the church members increased, the need grew for material reflecting on 
this. Therefore, the nineties, the period during which the evangelicalization of the 
churches became a theme, receive separate attention. The relationship evangelical-
and-Reformed was experienced even more intensely in the twenty-first century. The 
evangelicalization continued. This was also accompanied with a growing openness 
for the gifts of the Spirit. The charismatic renewal obtained a foothold in various 
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Reformed churches. Hence light is shed upon this theme in separate paragraphs.
The closing paragraph of each chapter describes the development in the shaping 
of opinion of the denomination, relates this to the character of that particular 
church, and shows the consequences of this attitude. Then follows an expectation 
how the evangelical movement and charismatic renewal will continue to appeal to 
the church and what choice of position this requires.
In taking a position regarding the evangelical movement and the charismatic 
renewal, in broad terms, three attitudes became manifest, namely struggling with, 
resistance to, and opening up to them. This threefold division is in turn related 
to the character of the Reformed churches. The first attitude we find in the Gere-
formeerde Bond in the PKN and the Christelijke Gereformeerde Kerken. The 
Gereformeerde Gemeenten are characterized by an attitude of resistance. The 
Nederlands Gereformeerde Kerken and later also the Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) are open to them. 

In chapter 4 it becomes clear that the subject of evangelical movement had a gro-
wing influence in the Gereformeerde Bond. From the very beginning we see in the 
Gereformeerde Bond both an explicitly open attitude towards the evangelical move-
ment as well as more reticence, among others in the board. The great appreciation 
of C. Graafland (1928-2004) for the evangelical movement sprang from a desire 
for spiritual renewal and a critical attitude regarding what he called an increasing 
spiritual rigidity in his own circle.
In the early nineties, the board drew up the position paper Gereformeerd en evangelisch 
[Reformed and Evangelical], to provide guidance to the hervormd-gereformeerde 
circle [a term describing the constituency of the Gereformeerde Bond], evidently 
from concern about the evangelical influences. The brochure led to critical reactions 
by hervormd-gereformeerde shapers of opinion.
In 1990, the same year as the position paper, an Open Brief [Open Letter] was 
published voicing the desire for renewal of the congregations in a time of progres-
sing secularization. The letter brought to light that the hervormd-gereformeerde 
people were internally divided about the themes, which are related to the evangelical 
movement. This was also true for the existing different emphases regarding the 
work of the Holy Spirit in personal conversion on the one hand, and the renewal of 
the congregation on the other hand. Questions about the appreciation of modern 
culture also played a role in the background.
Graafland, likewise in 1990, expressed his conviction that the Reformed churches 
have a ‘charismatic lack’, because they experience no charismatic renewal. For that 
reason, according to him, they emanated but little appeal.
Other shapers of opinion, particularly conservative ministers, saw confusion ori-
ginating in the congregations where the evangelical influence was present. They 
asked attention for the theological differences, which, according to their opinion, 
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were associated. The evangelical experience of faith, for instance, influences the 
view of God and the view of man.
In the twenty-first century we see among the hervormd-gereformeerde people a 
constant struggle regarding the evangelical movement. Particularly with respect to 
liturgy, much was set into motion. Revival hymns were introduced. New song-books 
stimulated singing them. Critics saw a connection between the appearance of the 
song-book Weerklank and changes in the preaching. Particularly in the doctrine of 
salvation and man’s place and his choices in this connection, the shapers of opinion 
observed differences between evangelical and Reformed.
Also with respect to the sacrament of baptism the evangelical influence exerted itself. 
Church members, even office-bearers, had themselves baptized again, while parents 
no longer wanted to have their children baptized. The board took the point of view 
that re-baptizing is more an error than a sin. In the twenty-first century, G. van den 
Brink, J. Hoek, and W. Verboom, were professors employed by the Gereformeerde 
Bond, who, although not without criticism, took an open attitude towards the 
evangelical movement. For Hoek this was also true regarding charismatic renewal. 
Among the hervormd-gereformeerde people there was for a long time an under-
current which opened up itself for the subject of gifts by the Spirit.
M.J. Paul, among other things instructor at the Christelijke Hogeschool Ede (CHE), 
may be called a pioneer in thoroughly surveying subjects which are current within 
the charismatic renewal. This led to a thorough study of the Bible and early church 
history. Also J. Hoek taught at the CHE, whereby this was one of the hotbeds which 
stimulated openness for the gifts of the Spirit.
W. van Vlastuin, together with his colleague P. de Vries, was spokesman for the con-
viction that special gifts of the Spirit are limited to the apostolic period. Meanwhile, 
both now belong to the Hersteld Hervormde Kerk. 

Chapter 5 directs itself to the shaping of opinion in the Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Already at an early stage, several Christelijke Gereformeerde ministers were 
involved in governing the EO and EA. That stimulated the shaping of opinion. Cros-
sing ecclesiastical boundaries stimulated this as well. The statistics of the annual 
church directories showed a continually increasing number of members that were 
lost to the evangelical groups. 
A considerable portion of this shaping of opinion came from the instructors at 
their own institute to train ministers, the Theologische Universiteit Apeldoorn. We 
already mentioned the name of J.P. Versteeg, who, in his denomination during the 
seventies, was a pioneer in seeking relationships with charismatic and evangelical 
Christians. Versteeg wanted to interrelate closely church, office, and gifts of the 
Spirit, in a desire for spiritual renewal of the church. He considered this renewal 
necessary in light of secularization.
Church historian W. van ’t Spijker asked attention for the Reformed tradition, which, 

SUMMARY514 



in his view, is richer than the evangelical one. However, then the church must be 
truly Reformed, including the inner experience of Reformed theology. Others as 
well saw in the mirror of the evangelical movement the shortcomings of the church, 
where joy, assurance, and drawing power were often lacking. Remarkable in the 
nineties is the positive way in which several Christelijke Gereformeerde ministers 
wrote about the evangelical movement. There was also room for this in national 
periodicals of the denomination such as De Wekker and Ambtelijk Contact. At the 
university, however, J.W. Maris was especially critical towards the revival movements.
After the turn of the century the subject of the evangelical movement came on the 
table of the general synod. The diverging judgments about the evangelical move-
ment became evident there.
During those years, the instructors of the university at Apeldoorn took a reticent and 
critical attitude with respect to the charismatic renewal. Maris felt it as his calling to 
equip the churches and make them resilient regarding charismatic influences. He 
saw far-reaching changes taking place, whereas not so much faith, but experiences, 
threatened to become the core of Christian life. 
Other professors tried to extract teaching moments from the encounter between 
Reformed and charismatic. Within the denomination, the minister J.G. Brienen was 
more or less the leader of the opinion of having a definite positive appreciation of 
the charismatic renewal. His ideal was a church wherein the gifts of the Spirit are 
fully practised.

The Gereformeerde Gemeenten are discussed in chapter 6. In the seventies and 
eighties more attention was focussed on the EO than on the evangelical movement 
in general. There were also but few points of contact between that denomination, 
with an emphasis on the Scriptural-experimental preaching, and the evangelical 
movement. The objections against the evangelicals were chiefly theological in cha-
racter and directed themselves to subjects such as universal redemption and free will. 
Shapers of opinion saw a danger for self-conceit and felt called to warn against his. 
After the turn of the century, the shapers of opinion observed stronger influences 
from the evangelical movement upon their own church members. For instance, the 
number of changes of membership in the direction of evangelical groups gradually 
increased. Evidently, a portion of the members were susceptible for the evangelical 
faith-experience. Shapers of opinion explained this from the attractive elements of 
the evangelical faith-experience, which, in their view, easily leads to self-deception. 
The urge to warn increased thereby. Even though it was regularly remarked that 
the evangelicals hold up a mirror, still, the movement was mostly considered as a 
danger. The mirror-function of the evangelicals regarded especially points such as 
concern about our neighbour, the urge to spread the gospel, and mutual love in 
the congregation.
The attention for the charismatic renewal was stimulated more by developments on 
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the outside than within the denomination. Criticism was fundamental. The empha-
sis was on the unique and once-for-all character of the apostolic time. During that 
time God gave new revelations, which were basic for the Christian church. These 
revelations received their due in the books of the New Testament. That gave a great 
reticence about gifts of the Spirit, particularly gifts which seemed to go into the 
direction of new revelations. 

The shaping of opinion about the evangelical movement in the Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) (chapter 7), reflects the development which this denomina-
tion experienced since the seventies of the twentieth century.
In the seventies and eighties, the denomination formed a tight bulwark, characte-
rized by their vision on covenant and baptism, confession and church. From these 
firmly anchored points of view, the evangelical movement was critically judged. The 
professors at the Theologische Universiteit Kampen, along with the national peri-
odical De Reformatie, had an authoritative position in this shaping of opinion. The 
view of C. Trimp (1926-2012), that the special gifts of the Spirit served to strengthen 
the developments in the beginning period of the apostolic church, was passed on 
for a long time as an authoritative view.
The critical attitude began to meet resistance in the nineties. It was a signal that 
the unity of the denomination was beginning to experience pressure. Among the 
younger generation, a need developed for a more personal experience of faith, over 
against a rational approach to faith in their denominational tradition. This need fit 
with what the evangelical movement had to offer. This resulted in the older gene-
ration especially continuing to hold unto the old points of view, while the younger 
generation took an open attitude toward the evangelical movement. Particularly 
around the person of W.G. de Vries (1926-2006) this led to a considerable collision. 
As a minister with authority, he used his influence to the utmost to preserve the 
inheritance of the Vrijmaking [i.e.  the name of their ‘liberation’ in 1944 from the 
Gereformeerde Kerken in Nederland] and t o defend it against evangelical influen-
ces. From the reactions, however, it was evident that the younger generation wanted 
to digest this inheritance in an independent and open manner. 
In the twenty-first century, this development became increasingly clearer. The 
openness regarding the evangelical movement increased, and, as a consequence 
of this, room developed for singing revival hymns during the worship service. The 
national synod trailed the events. Local churches kept stretching the synodical 
guidelines, hence the assembly could do little else but follow what the churches 
were already doing. The synod of Ede (2014) continued this trend by allowing the 
local churches to choose their songs. This meant a foundational change in the way 
how the churches are governed.
Regarding the subject of baptism as well, the evangelical influences became visible. 
Voices arose in the denomination to leave room for members, who do not want to 
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have their child baptized. Especially for this denomination this is a crucial issue, 
because infant baptism and the covenant had always been closely tied together.
Conservative shapers of opinion had much difficulty with all these developments, 
from concern that the distinctive character of the denominational tradition would 
be lost even more. 
Charismatic renewal attracted much attention during the twenty-first century. 
Particularly in the period of 2004 and 2008 the amount of shaping of opinion is 
remarkably large. It is also remarkable that in the discussions about the charismatic 
renewal, the theological and church historical arguments were not always decisive 
anymore. Personal experiences persuaded several ministers to open up themselves 
for charismatic renewal. 
It remained rather quiet regarding the thorough theological document The Can-
dlestand Statement, with a critical view of charismatic renewal. Within the churches 
there seemed to be more a feeling of being at a loss with the document than that 
there was joy about it. These developments had as a consequence, that the younger 
generation appealed but little to their predecessors and even criticized their work. 
This led A.N. Hendriks to begin using the arguments within his own denomination, 
which he had used in the eighties of the twentieth century against the charismatic 
movement. A generation-gap developed, whereby people had difficulty understan-
ding each other. 
In the twenty-first century, a new generation of academic personnel came to the 
fore at the Theologische Universiteit Kampen, that met the charismatic renewal 
in a sympathetic-critical manner. They wanted to stand within the Reformed tradi-
tion, but at the same time sought room to integrate charismatic thought into the 
Reformed tradition.

Chapter 8 describes the shaping of opinion in the Nederlands Gereformeerde 
Kerken, the denomination which, from its origin in the late sixties, had an open 
attitude, also towards the evangelical movement. This became evident in the cros-
sing of ecclesiastical borders with the evangelical movement. That developed in the 
direction of a balance between incoming and departing members.
For the denomination, the seventies and eighties were a time of building up their 
own church life. This is also the reason why the shaping of opinion about the evan-
gelical movement only really started toward the end of the eighties. The attitude 
toward the evangelical movement was nearly always explicitly sympathetic, while the 
shapers of opinion did want to maintain the Reformed element. A. van der Dussen 
took a leading position in shaping opinion about the evangelical movement. He 
stimulated theological analysis of the Reformed and evangelical tradition in the 
light of the secularized time.
The ongoing discussions about evangelical themes were continued in the twenty-first 
century, particularly about infant baptism and revival hymns. J. Mudde emphasized 

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 517



the unity of faith of both Reformed and evangelicals in such a way, that concrete 
points of difference, also regarding baptism, became subservient to this. Other sha-
pers of opinion yielded less room for dedicating children instead of baptizing them.
The shaping of opinion about the evangelical movement as a whole, soon came 
to an end after the nineties, whereas the attention was focussed on the activities 
of the church of Houten. The local ministerial couple, D.A. Westerkamp and 
J. Westerkamp-Stegeman, played a large role in the introduction of the charis-
matic coloured Alpha-course and the charismatic renewal movement New Wine. 
Westerkamp presented these as concepts, which did not overthrow the Reformed 
conviction, but rather complemented it. That complementation could also actually 
be experienced at conferences and retreats. In this manner, the charismatic renewal 
reached many local churches.
From the theological reflection, among others by W. Smouter, it became evident 
that the charismatic renewal influenced several parts of the doctrine, such as Chris-
tology, pneumatology, the doctrine of creation, and eschatology. In this fashion, a 
harmonious theological concept developed around the charismatic renewal. 

The research question is further developed in chapter 9. The appeal of the evan-
gelical movement and the charismatic renewal is related to societal and cultural 
developments. The revival movements were on the one hand a counter-weight 
against societal development, but on the other hand interacted with them. In both 
cases this increased their attractiveness. Societal tendencies such as individualization, 
subjectivation, internationalization, and the erosion of authority, decreased the 
bond to the Reformed conviction. The emphasis on man with his experience and 
the choice of man render the evangelical movement and the charismatic renewal 
precisely so attractive. 
This sensitivity for culture gives to the evangelical movement and the charismatic 
renewal more possibilities to reach the secularized man with the Gospel. As secu-
larization continued, the need also increased for signs that God is working. The 
signs of God’s Spirit are then also needed to remain standing in the severe struggle 
against the powers which draw away from God. Healing connects with a culture, 
which has a strong affinity with health.
The societal and cultural developments require a continual reflection, which is 
worked out by way of these concepts: becoming conscious, being concerned, and 
being dependent. Afterwards we express the expectation that evangelical and cha-
rismatic influences will exert an abiding pressure upon the Reformed churches. 
But it is even thinkable that secularization is going to become dominant in both 
the evangelical movement as well as the Reformed churches.
The evangelical movement and the charismatic renewal present themselves as 
Biblical movements which want to call attention to God’s Word, including those 
portions, which, according to their conviction, remain underemphasized in the 
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traditional churches. Both critics as well as proponents of charismatic renewal – and 
they especially – appeal to the early church. Critics appeal more to the Reformation 
and particularly to Calvin. After all, he places the work of the Holy Ghost entirely 
in the context of Christ’s redemptive work. The sometimes contradictory appeal to 
sources necessitates a continual reflection upon the theology of the early church, 
the Reformation, the Reformed confessions, and Puritanism. 

In the meeting between evangelical-and-Reformed, specific theological themes are 
also involved, such as the relationship between the Old and New Testament, the 
sovereignty of God, free will, the work of the Holy Spirit in conversion, the relati-
onship justification and sanctification, the view of the church, and the doctrine of 
the sacraments, especially infant baptism. Shapers of opinion, who seek to approach 
the evangelical movement, are inclined to emphasize the similarities more than 
the differences. They also tend to see the points of difference, for instance regar-
ding baptism, as secondary matters. Critics of the evangelical movement relate the 
opinions about baptism to subjects as covenant and free will. Hereby the weight 
of the subject increases and the difference of insight becomes more serious. The 
core of the difference lies in the difference between the view of God and the view 
of man. In the evangelical movement, an optimistic view of man dominates, which 
goes together with the doctrine of free will. In the doctrine of God, His holiness 
and righteousness come little to the fore. The expectation is quite general that 
evangelical influences in the Reformed churches are lasting. This evangelicalization 
is promoted by the evangelical concept of the church, which fits with the modern 
network society.
In view of the continuing secularization, several shapers of opinion see the diffe-
rences between the Reformed and evangelicals diminishing, also on account of the 
decrease of doctrinal knowledge of one’s own tradition. A diminishing connection 
to the Reformed tradition yields more room for decision at the level of feeling.
Also in the relationship Reformed-and-charismatic, numerous theological subjects 
are involved. G. Riemer mentioned the doctrine of revelation, the view of Scripture, 
exegesis, the doctrine of the covenant, the history of redemption, Christology, pneu-
matology, the doctrine of the offices, the doctrine of the church, Christian life, the 
practice of prayer. J. Veenhof posited that from the charismatic renewal, ‘actually 
all parts of the doctrine of faith’ end up ‘in a new perspective.’ The core of the dis-
cussion regards the way in which the Triune God reveals Himself. In addition, the 
finished Surety-work of Christ as a work of the Triune God and the unity of Christ’s 
Surety-work, in all the events of redemption, is important.
Next, the question is discussed whether theology remains Reformed, if there are 
evangelical and charismatic influences which are not negligible. Shapers of opinion, 
who are open for these influences, see in Reformed theology room to integrate 
that which is evangelical and charismatic. According to them, the evangelical and 
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charismatic theology can correct Reformed theology. Both proponents as well as 
opponents of evangelical and charismatic influences call themselves Reformed and 
want to remain so. Evidently, they differ among themselves in opinion what it means 
to be Reformed. While for the one to be rightly Reformed means that there is also 
room for gifts of the Spirit and that it is good for the church to strive for this, yet 
for the other to be rightly Reformed means that these gifts of the Spirit are typical 
for the apostolic period and for special situations afterwards. The conviction that 
the gifts of the Spirit should have an essential place in church life is then harmful 
for Reformed theology. At the same time, it is evident that the concept Reformed 
is in development within the Reformed tradition.
Upon the question whether theology remains Reformed, if there are evangelical and 
charismatic influences which are not negligible, we give personally no affirmative 
answer. When it concerns the relationship between God and man, there is, in various 
revival movements, too little attention for the decisive initiative from God’s side, 
and structurally the emphasis lies too much upon the answer of man. An optimistic 
view of man affects various parts of the doctrine and practice of faith.

The concluding chapter continues with suggestions for further study. This pertains 
to the character and the extent of evangelical and charismatic influences in the 
Reformed churches, as well as the ecumenism of the heart for the doctrine of faith 
which is delivered unto us. Research is also desirable into the policy of consistories 
with regard to evangelical expressions in one’s own ecclesiastical congregation. 
Another field of research concerns evangelical songs with the significance and 
influence of this for the experience of faith and preaching. 
More thorough research of the sources to which the charismatic renewal appeals, 
is desirable as well. This regards also continuing Biblical-theological research about 
the dogmatic subjects in the relationship between Reformed and evangelical/
charismatic. Finally, systematic research is important into the relationship between 
God and man, particularly in evangelical theology, and this relative to the view and 
experience of baptism.
In the epilogue, we emphasize the relevance of foundational disputes in church 
history, especially those which concerned the relationship between God and man. 
Only if that relationship is purely seen and experienced, there is truly Spiritual 
renewal, as the apostle Paul wrote about this in Romans 8:6-14.
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Dankwoord

‘Volgens mij moet jij dat zelf doen.’ Dat was kort en goed gezegd de boodschap 
die ik in het najaar van 2009 per e-mail van prof. dr. Bram van de Beek kreeg. Hij 
verstuurde de mail naar aanleiding van een interview in het Reformatorisch Dagblad 
van 30 oktober 2009 over mijn boek De evangelische beweging. De laatste zin van het 
gespreksverslag luidde: ‘Ik hoop dat er iemand gaat promoveren op evangelische 
invloeden in reformatorische kerken.’ Toen wees zijn vinger naar mij.
Ik wimpelde het voorstel af, met het bekende beroep op tijdgebrek. Maar hij hield 
aan. Zo begon een serieuze overdenking van het voorstel, dat in het voorjaar van 
2010 leidde tot het opstarten van een promotietraject. Daarmee pakte Van de Beek 
de draad weer op. Immers, in 1993 begeleidde hij mij aan de Leidse universiteit bij 
het schrijven van een doctoraal-scriptie. Stimuleren en zelfstandig laten werken, 
dat waren toen al de kernwoorden van zijn begeleiding.
Aanvankelijk was Van de Beek promotor. Daaraan kwam officieel een einde toen 
in 2015, vijf jaar na het emeritaat, zijn promotierecht stopte. Ik moest vooral het 
onderzoek niet afraffelen om binnen die tijd te promoveren. Liever een goed onder-
zoek, daar hoeft mijn naam niet aan te hangen, zei hij veelbetekenend. Uiteindelijk 
moest hij zelfs de beslissing nemen om de begeleiding te staken, mede door de 
gezondheid van zijn vrouw. Ik wil Van de Beek hartelijk bedanken voor alles wat 
hij voor me heeft betekend. Het ligt hem na aan het hart om niet vanuit de mens 
te spreken, maar vanuit God in Christus. Dat alleen geeft vastigheid.
Aan het begin van het  promotietraject waren prof. dr. Kees van der Kooi en prof. 
dr. Hijme Stoffels direct bereid om mee te doen met de begeleiding. Beiden 
hebben zowel e en wetenschappelijke als een persoonlijke belangstelling voor de 
evangelische beweging en de charismatische vernieuwing. Na het terugtreden van 
Van de Beek namen zij de eindverantwoordelijkheid voor het project op zich. Dat 
heb ik erg gewaardeerd. Mij viel op dat Van der Kooi steeds aandacht vraagt voor 
de theologische consequenties van welke overtuiging dan ook. Theologisch zuiver 
willen spreken tekent zijn grondhouding, ook tijdens elk voortgangsgesprek. Daar 
wil ik hem vriendelijk voor bedanken. Ook de hartelijke ontvangst in huize Van de 
Beek en huize Van der Kooi heb ik gewaardeerd.
Ik ontmoette Stoffels voor het eerst toen ik nog journalist bij het RD was. Wel, dat 
heb ik geweten. Hij stelde, heel terecht, nogal eens de vraag: Hoe zou je dit kern-
achtig verwoorden in een interview? Deze scherpe vragen dwongen me steeds om 
naar de belangrijkste argumenten te zoeken en zijpaden te vermijden. Mogelijk is 
me dat niet helemaal gelukt, maar als het gelukt is, dank ik dat toch zeker aan hem. 



Ik heb genoten van de voortgangsgesprekken met het drietal Van de Beek, Van der 
Kooi en Stoffels. Het waren vaak levendige discussies, waarin een stortvloed aan 
informatie over me heen kwam. Door alles op te schrijven had ik tot het einde toe 
gemak van wat ik tijdens deze ontmoetingen meekreeg. Met z’n drieën hebben zij 
het uiterste gedaan om het onderzoek een duidelijke en werkbare spits te geven. 
Wat is evangelisch? Wat is charismatisch? Wat is gereformeerd? Wat is invloed? Hoe 
bepaal je dat? Het antwoord op dergelijke vragen bleek veel moeilijker te zijn dan 
aanvankelijk was gedacht. Daarom kwam de spits te liggen bij wat reformatorische 
opinieleiders waarnemen als evangelisch / charismatisch en de invloed daarvan op 
de reformatorische kerken. Aanvankelijk aarzelde ik, omdat ik dacht dat daar niet 
zoveel materiaal over zou zijn. Het was echter ruimschoots voldoende om er een 
onderzoek aan te wijden. Daarover gaat dus dit boek.

De leden van de leescommissie wil ik vriendelijk bedanken voor hun reactie. Met 
prof. dr. W. van Vlastuin als voorzitter werkte de commissie, bestaande uit de dames 
dr. M. Klaver en dr. I. Terlouw, alsmede prof. dr. J. Hoek en prof. dr. H.P. de Roest 
het manuscript door. De kritische reacties scherpten me op. Er klonk welwillend-
heid in door om mee te denken richting een goed eindresultaat. Dat stimuleerde 
me om elke reactie serieus te nemen en zo goed mogelijk te verwerken. Ik kwam tot 
de conclusie dat een leescommissie nuttig zou zijn voor elk boek dat het licht ziet.

Terugziende op de ruim acht jaren die het onderzoek in beslag nam, past het 
allermeest om de Heere te danken voor alles wat Hij schonk. Hij gaf de kracht en 
moed die nodig zijn om naast het ambtelijke werk deze studie te verrichten. Het 
ambtelijke werk kent pieken en, hoewel minder, dalen. Het was opvallend dat, juist 
als er extra tijd nodig was voor het onderzoek, er in het ambtelijke vaak minder 
bijzonderheden waren die tijd en aandacht vroegen. De woorden van Salomo zijn 
ook nu vervuld: ‘Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd’ (Pred. 3:11). ‘God 
maakt alle ding alzo, dat het schoon en fraai is en alles te bekwamer tijd geschiedt, 
alhoewel bij de mensen grote veranderingen vallen’, zo tekenen de kanttekenaren 
treffend aan. De diepste dank ligt verwoord in de woorden van de apostel Paulus: 
‘Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave’ (2 Kor. 9:15). Dat wonder, 
verheerlijkt in schuldige zondaren, moge blijvend verootmoedigen.

Het onderzoek mocht, zo vond ik, niet ten koste gaan van gezin en gezondheid. 
Dat heb ik geprobeerd, veel meer durf ik daar niet over te zeggen. Natuurlijk legde 
het een zekere druk op het gezin. Toch hoop ik dat mijn vrouw en de kinderen er 
niet teveel nadeel van hebben ondervonden. Want zij hebben juist meegeholpen. 
Ze deden dit door morele steun en door ruimte te bieden om weer een aantal uren 
of dagen aan het onderzoek te besteden. Heel concreet hielpen de kinderen met 
het opzoeken van boeken in universiteitsbibliotheken en het maken van vele, vele 
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kopieën. Ook mijn ouders en schoonvader hebben, ook al tijdens mijn studie in 
Leiden, altijd de hulp en steun gegeven die nodig is. En tante Marco legt al zo vele 
jaren trouw Visie voor me apart.

Voor dit onderzoek moest veel materiaal worden verzameld. Tal van mensen zijn 
hierbij op allerlei manieren behulpzaam geweest. Het is niet mogelijk om hen alle-
maal persoonlijk te noemen. Wel wil ik de documentatie-afdelingen noemen van het 
Reformatorisch Dagblad (Wessel Blokzijl, alsmede kerkredacteur Arie de Heer), het 
Nederlands Dagblad (Fokke Holwerda) en de Evangelische Omroep (Jan den Boer). 
De genoemde personen hebben vele vragen van me beantwoord en reageerden 
steeds snel en accuraat. Ook de medewerkers van de universiteitsbibliotheken van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), 
van de bibliotheek van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten 
te Rotterdam en van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag hebben veel voor 
me betekend. Ook Mark van Dalen uit Arnemuiden was bereid om mee te helpen 
informatie te verzamelen.
Dank ben ik ook verschuldigd aan de reacties van periodieken die hun archieven 
gingen digitaliseren. Veel periodieken zijn ondergebracht in digibron.nl, een ini-
tiatief dat met handige zoeksleutels monnikenwerk eenvoudig maakt. Daarnaast 
stonden landelijk archivaris Gert Bink van de Nederlands Gereformeerde Kerken, 
Douwe Visser van het Bulletin voor Charismatische Theologie, Judith van der Meulen 
van Kerkbode Groningen, Friesland, Drenthe en Marja Zwikstra van Nader Bekeken vaak 
klaar om vragen te beantwoorden en artikelen op te zoeken. Met vragen kon ik 
ook terecht bij de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde 
Grondslag (IZB) en het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken. 
De ‘wandelende bibliotheken’ dr. ir. Jan van der Graaf en dr. Remco van Mulligen 
voorzagen me ook van antwoorden op allerlei vragen. Vragen op computergebied, 
en die waren er nogal eens, kon ik altijd stellen aan de gemeenteleden Ries de 
Munk en Carine Moens-de Munck.

Het onderzoek gaat terug op de tijd dat ik als kerkredacteur aan het Reformatorisch 
Dagblad was verbonden. Toenmalig hoofdredacteur dr. C.S.L. Janse was bereid om 
het hele proefschrift kritisch door te nemen. Dat gebeurde in de verschillende 
fasen van het werk, zodat hij de hele tekst zeker twee keer heeft gezien. Daarmee 
behoedde hij me voor een aantal fouten en deed hij tal van nuttige suggesties. Ik 
wil Chris hiervoor hartelijk bedanken.
Mijn geliefde medebroeder in de bediening ds. A.H. Verhoef uit Sint-Catharines 
(Canada) was bereid om de samenvatting in het Engels te vertalen. Hij, en ook 
andere medebroeders, leefden daarnaast mee met de voortgang van het onderzoek. 
Correctrice Aleida Snoek-van Eckeveld nam de drie miljoen tekens nauwkeurig 
door en haalde er nog een aantal fouten uit. De samenwerking met redacteur 
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Hans Versloot van uitgeverij Den Hertog was prettig. Datzelfde geldt voor Kees de 
Waard, manager van uitgeverij Den Hertog. Hij verzorgde zelf de opmaak van het 
werk, inclusief de tijdlijnen. Het is een keurig resultaat geworden. Gemeentelid 
Natalie Bosman-Nijsse zorgde met haar gaven op het gebied van vormgeving voor 
een omslag waarover ik in één keer enthousiast was.

Ten slotte, voor mezelf stond vast dat ik alleen promotieonderzoek wilde doen 
als het aantoonbaar dienstbaar kon zijn aan de kerk. Immers, daar ligt de eerste 
roeping van een dienaar van het goddelijke Woord. Bevriende medepredikanten 
overtuigden me van het nut van onderzoek naar evangelische invloeden in reforma-
torische kringen. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-
Centrum, welke gemeente ik sinds 2004 mag dienen, stelde zich welwillend op 
en gaf me een dag per week voor het onderzoek. In een latere fase kreeg ik twee 
keer een soort studieverlof van enkele weken. Daarvoor wil ik de kerkenraad, en 
in hen de gehele gemeente, hartelijk bedanken. Ook het voortdurende meeleven 
vanuit de gemeente en daarbuiten deed me goed. ‘Hoe gaat het met uw studie?’ 
was een vraag die ik regelmatig kreeg. Juist met het oog op de gemeenten heb ik 
het boek zo willen schrijven dat het toegankelijk is voor geïnteresseerde leden 
en ambtsdragers. Vanzelf moet een proefschrift voldoen aan wetenschappelijke 
eisen. Mijn persoonlijke houding ten opzichte van de evangelische beweging en 
de charismatische vernieuwing is in andere publicaties te vinden. Dan neemt niet 
weg dat ik van harte hoop dat dit onderzoek dienstbaar is aan de reformatorische 
kerken en de gereformeerde theologie. Want in de discussies rond evangelisch en 
charismatisch gaat het om wezenlijke zaken.
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Bijlagen

BIJLAGE 1 Lijst met afkortingen

CERT: Center for Evangelical and Reformation Theology
CGO: Cursus Godsdienst Onderwijs van de Gereformeerde Gemeenten
CHE: Christelijke Hogeschool Ede
COGG: Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte
CSFR: Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato
CWN:  Charismatische Werkgemeenschap Nederland
EA: Evangelische Alliantie
EH: Evangelische Hogeschool
EO: Evangelische Omroep
ESJ: Evangelische School voor Journalistiek
ESTO: Evangelische Studenten in de Theologie Overleg
EW: Evangelisch Werkverband
EZA: Evangelische Zendingsalliantie
HBCRET: Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology
HGJB: Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
ICF: International Christian Fellowship
ICU: Internationale Christelijke Universiteit
IRTT: Intercultural Reformed Theological Training
IZB: Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag
JBGG: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
NCSV: Nederlandse Christen-Studenten Vereniging
ND: Nederlands Dagblad
NGP: Nederlandse Gereformeerde Predikantenopleiding
NIFERT: Netherlands Institue for Evangelical and Reformation Theology
PKN: Protestantse Kerk in Nederland
RD: Reformatorisch Dagblad
RRQR: Reunitas Reformata Quia Reformanda
SSR: Societas Studiosorum Reformatorum
TSB: Theologische StudieBegeleiding
VPE: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
VU: Vrije Universiteit



BIJLAGE 2 Lijst met geraadpleegde kerkelijke periodieken, met een typering van het blad

Ambtelijk Contact. Maandblad voor ambtsdragers in de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Bewaar het Pand. Periodiek met als ondertitel Uitgave tot bevordering van de handhaving van de oude 

Gereformeerde beginselen. Het richt zich op behoudende christelijke gereformeerde kringen.
Bij de Tijd. Opinieblad dat tussen 1992 en 2000 verscheen in de Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt). Het blad had een vooruitstrevend karakter en was min of meer een tegen-
hanger van het behoudende Nader bekeken.

Centraal Weekblad. Opinieblad dat aanvankelijk verscheen in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en naderhand werd verbreed richting onder meer de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk, waarmee de Gereformeerde Kerken in 2004 
fuseerden. In 2009 kreeg het opinieblad de naam Christelijk Weekblad.

Credo. Magazine van het behoudende Confessioneel Gereformeerd Beraad binnen de Gere-
formeerde Kerken in Nederland, naderhand binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Daniël. Jongerenblad dat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten uitgeeft.
De Bazuin. Kerkblad van de Gereformeerde Kerken Hersteld.
De Reformatie. Kerkelijk weekblad dat tot 2015 in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 

verscheen. Vanouds was dit het leidinggevende vrijgemaakte kerkblad. In 2015 werd De 
Reformatie samengevoegd met het Nederlands gereformeerde opinieblad Opbouw. De 
bladen gingen samen verder onder de naam OnderWeg.

De Saambinder. Weekblad van de Gereformeerde Gemeenten.
De Waarheidsvriend. Weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in 

Nederland.
De Wachter Sions. Weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
De Wekker. Weekblad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sinds 2010 verschijnt het 

tweewekelijks.
Dia. Blad voor jonge belijdende leden met vooruitstrevende signatuur dat tussen 1973 en 

1984 in de Christelijke Gereformeerde Kerken verscheen. Het richtte zich ook op de 
Nederlands gereformeerden.

Gereformeerd Weekblad. Opinieblad dat tussen 1945 en 1982 in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland verscheen.

Gereformeerd Weekblad. Periodiek dat zich richtte op leden van de Gereformeerde Bond binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Het verscheen tussen 1899 en 2007.

Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk. Tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Het verschijnt sinds de vorming van de Hersteld Hervormde Kerk in 2004.

Kerkbode van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Tussen 1979 en 2001 bevat het blad een 
bundeling van kerkelijk nieuws vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken, inclusief 
opiniërende artikelen.

Kerkbode Groningen, Friesland, Drenthe. Regionaal kerkblad dat verschijnt in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt).

Kerkinformatie. Tussen 1971 en 1993 maandblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Vanaf 1994 verscheen het als officieel orgaan van de drie Samen op Weg-kerken, die sinds 
2004 de Protestantse Kerk in Nederland heten. Vanaf 2017 heet het blad woord&weg.

Nader Bekeken. Opinieblad dat sinds 1994 verschijnt in de Gereformeerde Kerken (vrijge-
maakt). Het blad heeft een behoudend karakter en gold als zodanig als een tegenhanger 
van het meer vooruitstrevende Bij de Tijd.

OnderWeg. Sinds 2014 gezamenlijk opinieblad vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
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Opbouw. Opinieblad van de Nederlands gereformeerde persvereniging Opbouw. In 2015 
werd Opbouw samengevoegd met het gereformeerd vrijgemaakte weekblad De Reformatie.

Reformanda. Periodiek van de gelijknamige vereniging van verontruste leden van de Gere-
formeerde Kerken (vrijgemaakt). Het verscheen tussen 1991 en 2006 en ging toen over 
in De Bazuin.

TijdSchrift. Periodiek van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond dat van 1982 tot 2003 
verscheen. In dat jaar werd de naam veranderd in Cruciaal.

Windstreken. Vanaf 1980 tot het midden van de jaren negentig periodiek van het hervormd-
gereformeerde jeugdevangelisatiecentrum De Windroos.

Woord & Dienst. Ambtelijk orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Na de vorming van 
de Protestantse Kerk in Nederland wordt het gepresenteerd als een opiniërend magazine 
voor protestants Nederland.

SPIEGEL & SPANNINGSBRON 527



BIJLAGE 3 Bronnen

Toelichting: In deze lijst staan bijdragen van opiniemakers uit reformatorische kerken en 
de evangelische beweging. Tevens zijn kerkelijke documenten vermeld, zoals verslagen van 
kerkelijke vergaderingen, kerkelijke rapporten en jaarboeken.
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837-839.
Aalders, C., Terug naar de medicina sacra. Enkele gedachten over het vraagstuk der gebedsgenezing, 
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Acta + aanvulling van de Generale Synode Harderwijk 2011-2012 van de Gereformeerde Kerken in 
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