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Schriftbeschouwing en hermeneutiek in de GKv (1944 - 2017)   
(Een onderzoekspaper door drs. Fokke Pathuis)  

 
 

1. Inleiding  

In de gereformeerde theologie van de 20e eeuw hebben twee aandachtsvelden als de brandpunten 
van een ellips centraal gestaan, te weten de bijbel en de kerk. Dat is de conclusie van J. Veenhof op 
basis van een analyse van 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift: ‘In de eerste plaats het 
nadenken over de Schrift en de Schriftbeschouwing .. In de tweede plaats het nadenken over de 
eigen positie van de gereformeerde kerken.’1  

Al eerder kwam Veenhof in een overzicht van de geschiedenis van de theologie in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (GKN) tot een soortgelijke waarneming. Typerend voor de gereformeerde 
theologie is: ‘voortdurend reflectie over het beginsel van de theologie - de Schrift, haar gezag en alles 
wat daarmee annex is en wat in de prolegomena van de dogmatiek aan de orde komt - èn continue 
discussie over thema’s, die samenhangen met wat de dogmatiek noemt de heilsbemiddeling - 
verbond, sacramenten, kerk - en de heilsverwerving (in recente tijd de verzoening).’2 

In 1944 heeft een verschillende visie in de GKN op deze twee aandachtsvelden geleid tot de 
Vrijmaking en het ontstaan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Inhoudelijk spitst de 
breuk zich toe op het thema van verbond en doop, maar op de achtergrond speelt ook een verschil 
van visie in de omgang met de bijbel mee.  

Dat verschil in Schriftbeschouwing wordt in de 20-er en 30-jaren van de 20e eeuw al zichtbaar in het 
opkomen van een vernieuwingsbeweging in de GKN, later aangeduid als de zogenaamde ‘nieuwere’ 
of ‘reformatorische beweging’.3 Een belangrijk theologische thema daarin is de bezinning op het 
spreken van God in de bijbel en op de betekenis van de heilsgeschiedenis voor de zgn. 
heilshistorische prediking.  

                                                           
1 Jan Veenhof, ‘Het GTT ging een eeuw lang mee. Hoofdmomenten uit een geschiedenis van honderd jaar 
theologiseren’, in: Theologie op de drempel van 2000, red. Wessel Stoker en Henk C. van der Sar, Kampen: 
Uitgeverij Kok, 1999, p. 24-25.  
2 J. Veenhof, ‘Geschiedenis van theologie en spiritualiteit in de gereformeerde kerken’, in: 100 jaar theologie. 
Aspecten van de een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992), red. M.E. 
Brinkman, Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1992, p. 43. 
3 De vrijgemaakte kerkhistoricus M. te Velde onderscheidt binnen de GKN in de jaren ’30 drie stromingen. Een 
‘behoudende’ richting die zich oriënteerde op de vertrouwde door Kuyper en Bavinck gecreëerde kaders, en 
waarbij m.n. de kuyperiaanse dogmatiek en wereldbeschouwing richtinggevend was; een tweede zich nog 
weinig profilerende richting die zich kenmerkte door een ethisch-irenische en ‘evangelische’ benadering, meer 
gericht op ervaring, synthese en ‘oecumene’, ze profileerden zich niet anti-traditioneel, maar bogen wel 
langzaam af van de klassiek-gereformeerde lijn; en als derde de meest omstreden richting van de ‘nieuwe’ of 
‘reformatorische beweging’, zich aansluitend bij confessie en traditie signaleerden de filosofen onder hen in 
veel gangbaar christelijk gedachtengoed een schadelijke synthese met klassieke, humanistische en 
subjectivistische ideeën en riepen ze op tot reformatie van de wijsbegeerte, de theologen in deze richting 
riepen op tot een radicale reformatie en ontwikkeling van het gereformeerde leven, zie: M. te Velde, 
‘Vernieuwing en conflict in de jaren dertig’, in: Vrijmaking-Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht, 
1944-1994, red. D. Deddens en M. te Velde, Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 1994, p. 27-28.  
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Het grootste deel van de pleitbezorgers van de heilshistorische methode sluit zich later aan bij de 
Vrijmaking, wat volgens C.J. de Ruijter niet vreemd is: ‘De centrale theologische overtuiging van deze 
methode is eigen aan het gedachtengoed van de Vrijmaking.’4  

In deze onderzoekspaper geef ik in vogelvlucht een theologisch- en een kerkhistorisch overzicht van 
de GKv op het punt van Schriftbeschouwing en hermeneutiek.  

Als inleiding schets ik de uitgangspositie van de Schriftbeschouwing in de GKv. Eerst ga ik in het op 
het belang, dat in de Vrijmaking gehecht wordt aan het honoreren van de bijbel als Gods Woord (§2). 
Vervolgens laat ik zien dat de gereformeerd-vrijgemaakten zich daarin nadrukkelijk erfgenaam 
voelen van de strijd van de Afscheiding en Doleantie tegen de Schriftkritiek (§3). In aansluiting 
daarop geef ik in vogelvlucht een theologisch-historisch overzicht van de GKv op het punt van 
Schriftbeschouwing en hermeneutiek (§4). Dit overzicht plaats ik vervolgens in een breder 
kerkhistorisch kader als achtergrond voor de ontwikkelingen in de GKv (§5). 
 

2. De Vrijmaking  
 
Trouw zijn aan de bijbel als Gods woord is een diep verankerde waarde in de theologie en het 
kerkelijk leven van de gereformeerd-vrijgemaakten. Ik wil dat illustreren aan de manier waarop de 
woordvoerders van de Vrijmaking op deze waarde een beroep doen.5 Voor hen is het een van de 
belangrijkste motieven om in 1944 en latere jaren afstand te nemen van de kerkelijke besluiten in de 
toenmalige GKN. Dit beroep op de bijbel is ingebed in het verlangen om zo aan God zelf gehoorzaam 
te zijn en trouw te zijn aan de roeping die de mens in het verbond van God ontvangen heeft.  
 
In 1942 heeft de Generale Synode van Sneek/Utrecht 1939-1943 de meningsverschillen over een 
aantal belangrijke theologische onderwerpen kerkelijk willen beslissen. Ze neemt leerbesluiten over 
de onderwerpen 'algemene genade’, ‘genadeverbond en zelfonderzoek’, ‘de onsterfelijkheid van de 
ziel’ en ‘de vereniging van de beide naturen van Christus’. Tegen deze besluiten worden door 
bezwaarden revisie aangevraagd. De bezwaren richten zich vooral tegen ‘de veronderstelde 
wedergeboorte’, zoals die in de doop- en verbondsbeschouwing van de genomen besluiten als leer 
opgelegd wordt. De bezwaarden willen in de kerken ruimte blijven houden voor een verschillende 
visie op doop en verbond, zoals dat ook in een pacificerend compromis in 1905 door de synode van 
Utrecht was vastgelegd.6  
 
In antwoord op deze revisieverzoeken besluit de synode in september 1943 de leeruitspraken te 
handhaven en eist ze van ambtsdragers directe conformering aan de genomen besluiten. Deze 
stringente handhaving en de schorsing van professor K. Schilder in maart 1977 vanwege zijn verzet 
tegen de besluiten leiden in het voorjaar en de zomer van 1944 tot een golf van verontrusting en 
protest. Wanneer begin augustus ook prof. S. Greijdanus als hoogleraar en ds. D. van Dijk als 
synodelid geschorst worden en de synode op 3 augustus prof. Schilder afzet als hoogleraar voelen de 
bezwaarden zich voor het blok gezet. Ze weigeren zich aan de besluiten te conformeren en 
aanvaarden ook niet de schorsingen van en tuchtmaatregelen tegen de tegenstanders van die 
besluiten.  
 

                                                           
4 C.J. de Ruijter, ‘Gods verbondswoord gaat van hart tot hart. Ontwikkelingen in de ‘vrijgemaakte’ preekvisie’, 
in: Vrijmaking-Wederkeer, p. 155. Zie hierna ook noot 9.  
5 Deze korte weergave van de gebeurtenissen in de jaren 1942-1944 die tot de Vrijmaking geleid hebben 
baseer ik op M. te Velde, ‘Kerkstrijd in oorlogstijd’, in: Vrijmaking-Wederkeer, p. 39-64. 
6 Voor een toelichting op ‘de Pacificatie van 1905’ vanuit het perspectief van de bezwaarden, zie: R.J. Dam, B. 
Holwerda, C. Veenhof, Rondom “1905”. Een historische schets, Terneuzen: Uitgave D.H. Littooij Azn, 1944.   
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Op 11 augustus 1944 wordt door een kerngroep onder de bezwaarden een landelijke vergadering 
bijeengeroepen, waarop de ‘Acte van Vrijmaking of Wederkeer’ gepresenteerd wordt.  
In de visie van de bezwaarden heeft de synode een ‘boven-schriftuurlijke’ dogmatische binding 
doorgevoerd. Ze kunnen niet instemmen met een leer en praktijk die naar hun vaste overtuiging 
tegenover God niet te verantwoorden is. Ze willen trouw zijn aan Gods Woord en aan de 
gereformeerde belijdenis, die op dat Woord gegrond is. In hun afwijzing van de synodebesluiten 
beroepen ze zich op art. 31  van de kerkorde, waar vastgelegd is dat de grens van het voor vast en 
bondig houden van kerkelijke besluiten ligt bij het in strijd zijn met Gods Woord.   
 
In 1994 onderstreept M. te Velde bij de 50-jarige herdenking van de Vrijmaking dat het in 1944 
vooral om deze ‘boven-schriftuurlijke’ binding ging. In tegenstelling tot de Afscheiding in 1834 en de 
Doleantie in 1886 was de Vrijmaking niet gericht tegen de vrijzinnigheid of de leervrijheid in de kerk. 
Met een beroep op artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is de spits, dat ‘juist een 
binding aan méér dan aan Gods Woord en de gereformeerde confessie afgewezen’ is.7 De 
overeenkomst met 1834 en 1866 is, dat de vrijgemaakten trouw en gehoorzaam aan God willen zijn.  
 
Het verlangen om trouw te zijn aan God is voor Te Velde de blijvende betekenis van de Vrijmaking. 
Die ‘stimuleert tot kerk zijn in waarheid èn eenheid.’ Het is goed om met elkaar te discussiëren met 
het oog op ‘het juist verstaan van de Schrift en van onze roeping vandaag’. Maar in ons jagen naar de 
waarheid moeten we bescheiden zijn. ‘We kunnen het soevereine Woord van God niet vàngen in 
onze formules of opsluiten in onze betogen. Dan doen we onze God tekort. Daarom mogen we elkaar 
niet binden bóven hetgeen in Gods Woord geschreven staat. Dat Wóórd moet werken. De kerk moet 
een kerk van Schriftuurlijke vrijheid en katholieke ruimte zijn.’8 
 
Te Velde wijst hiermee op een existentieel aspect dat onlosmakelijk met de bezinning op de 
Schriftbeschouwing in de GKv verbonden is. De bijbel is Gods Woord en wij worden in dat Woord 
voor het aangezicht van God zelf geplaatst, die in dat Woord met het evangelie, in belofte en in eis,  
naar de gelovige toekomt. De inhoudelijke bezwaren tegen de doop- en verbondsbeschouwing van 
de synodebesluiten komen voort grote bezorgdheid, dat aan het spreken van God en zo aan God zelf 
geen recht wordt gedaan.9  De waarde en het gezag van de bijbel hangen nauw samen met de functie 
die de bijbel vervult in het leven van de gelovige binnen het verbond, dat God met hem/haar 
gesloten heeft.  
 
Vandaar dat Te Velde de gehoorzaamheid aan God en het trouw zijn in het kleine in één adem kan 
verbinden met een pleidooi voor ‘gezond bijbels denken over het verbond, over de prediking, over 
existentieel geloven, over het gezag van de synodes en de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk, 
over het leven bij de geopende Schriften en over het boven alles erkennen van het regiment van 
Christus over zijn kerk.’10 
 
In de gereformeerd-vrijgemaakte traditie is trouw zijn aan de bijbel nauw verbonden met het 
gehoorzaam leven in het verbond met God. Deze verbinding kleurt de Schriftbeschouwing in de GKv. 
 

                                                           
7 M. te Velde, ‘De Vrijmaking gepeild’, in: 1944 en vervolgens. Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking, red. G. 
Harinck en M. te Velde, Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 1994, p. 22. 
8 M. te Velde, ‘De Vrijmaking gepeild’, p. 23. 
9 Vgl. hoe J. Kamphuis in zijn weergave van ‘de strijd over het Verbond in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland rondom de Vrijmaking van 1944’ onder verwijzing naar K. Schilder een nauwe samenhang legt 
tussen verbond en Gods Woord: ‘De onverbrekelijke verbinding van de belofte en eis is beslissend zowel voor 
de structuur van het Verbond als ook voor de aard van het Woord Gods’, J. Kamphuis. Een eeuwig verbond. 
Haarlem: Uitgeverij Vijlbrief, 1984, p. 71.    
10 M. te Velde, ‘De Vrijmaking gepeild’, p. 23. 
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3. Tegen de Schriftkritiek  
 
De bezinning op het karakter van de bijbel en de aard van het Schriftgezag heeft in de GKv een 
existentiële lading. Men is beducht voor het gevaar van de Schriftkritiek. Daarin is de afkomst van de 
gereformeerd-vrijgemaakten uit de traditie van de Afscheiding en de Doleantie zichtbaar.  
De kerken van de Afscheiding van 1834 zijn ontstaan als reactie op ‘het bederf in de Nederlandsche 
Hervormde Kerk’, zoals dat o.a. tot uiting kwam in ‘de verminking of verloochening van de Leer onzer 
vaderen gegrond op Gods woord’. Tegenover dit bederf willen zij terugkeren naar ‘de waarachtige 
dienst des Heeren.’11  
 
Ook de Doleantie-kerken maken zich in 1886 om die reden los van de vaderlandse kerk. Men wil de 
kerk en de gelovigen vrijwaren van de invloed van iedere vorm van vrijzinnigheid en moderne 
theologie, die afbreuk doet aan het gezag van de bijbel als Gods Woord, zoals dat in de belijdenissen 
van de Reformatie beleden wordt. In wat wel zijn ‘program voor Doleantie’ wordt genoemd roept A. 
Kuyper op tot het aanstellen van ‘naar Gods Woord trouwe opzieners’ en ‘een goede inrichting van 
den dienst des Woords en der Sacramenten.’12 In de aanloop naar de Doleantie spreken een groot 
aantal kerkenraadsleden uit het hele land op 11 april 1883 als verlangen uit, dat God ‘gedachten van 
vredes over hen betoone, door hen als Opzieners, en met hen het volk des Heeren, terug te leiden in 
den weg van gehoorzaamheid aan Koning Jezus en van trouw aan zijn Woord.’13 De kerkenraad van 
de Nederduitsche Gereformeerde Kerk van ’s Gravenhage formuleert in een appel op ouderlingen en 
diakenen die niet met de Doleantie meegingen als motief voor Doleantie: ‘Wij wenschen als leden en 
ambtsdragers in de Kerk der vaderen alleen tot den regel en tucht van Gods Woord terug te keeren, 
en alzoo de Gemeente weer in de rechte sporen te leiden.’14 
 
Sinds de stichting in 1854 van de theologische opleiding van de Afgescheidenen aan de Theologische 
School in Kampen is er een sterke kritische aandacht voor de vele vormen, waarin de Schriftkritiek 
zich in de contemporaine theologie presenteert. ´Tot deze aandacht wist zij zich niet gedreven door 
abstract-wetenschappelijke interesse, doch veeleer door het besef, dat ´t hier gold de levenskwestie 
van kerk en prediking en theologie.´15  
 
Ook A. Kuyper, de voorman van de Doleantie, heeft zich blijvend kritisch geconfronteerd met de 
Schriftkritiek in zijn tijd. Zijn motief is dat de kritiek op de Schrift ‘moet uitloopen op een 
doodbloeden der theologie, niet kan doorgaan zonder aan de Gemeente haar Heilige Schrifture te 
ontrooven ; en eindigen zal met haar weerloos over te leveren in de armen van het ondraaglijkst, wijl 
intellectueel, clericalisme.’16 
 
K. Schilder verzet zich om die reden ook intensief tegen de Woord-theologie van K. Barth en diens 
medestanders als ‘een in kracht toenemende aanval van nieuw modernisme’. Hij heeft deze 
theologie ervaren als ´gericht tegen het fundament van het gereformeerd geloof: de éénvoudige 

                                                           
11 Citaten uit de ‘Acte van Afscheiding’, zoals die in de avond van 14 oktober 1834 in Ulrum is ondertekend.  
12 Tractaat van de Reformatie der Kerken aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde 
Eeuwfeest aangeboden door Dr. A. Kuyper, Amsterdam: Höveker & Zoon, 1883, p. 89.  
13 Acta van het Synodaal Convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers, Kampen: J.H. Kok, 1985, p. 697. 
14 In: De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst door dr. J.C. 
Rullmann, Kampen: J.H. Kok, 4e druk, 1936, p. 309.  
15 C. Trimp, ´Honderd jaar kritiek te Kampen´, in: Betwist Schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit 
van de bijbel, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak, 1970, p. 62. 
16 A. Kuyper, De hedendaagsche Schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden 
Gods. Rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit gehouden den 20sten October 1881, 
Amsterdam: J.H. Kruyt, 1881, p. 6.  
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“geloofs-gehoor-zaamheid”.’17 Toegeven aan de kritiek op de Schrift zal betekenen dat men God 
kwijtraakt, omdat men dan het ‘Deus dixit’ [= God heeft gesproken] tot zwijgen brengt. C. Trimp zelf 
acht daarom het dilemma ‘[d]e Schriften als getuigenissen des geloofs óf als openbaring Gods’, zoals 
dat in de 19e eeuw vanuit Kampen aan de eigentijdse moderne en ethische theologie voor is 
gehouden, ook in 1963 voor de gereformeerde theologie nog blijvend actueel.18 
 
De gereformeerd-vrijgemaakten weten zich geroepen de erfenis van Afscheiding en de Doleantie te 
bewaren en te blijven bij het betrouwbare Woord van God. Keer op keer herinnert men elkaar daar 
aan en roept men elkaar op om tegenover dwaalleer alleen aan het Woord van God vast te houden.  
 
Bij de opening van de Generale Synode van Heemse (1984) wordt gememoreerd dat het een jaar van 
herdenkingen is: 150 jaar na de Afscheiding, 40 jaar na de Vrijmaking, 130 jaar na de stichting van de 
Theologische Hogeschool te Kampen. ‘Maar goed herdenken betekent: blijven op het ene fundament 
van Gods Woord in gebondenheid aan de belijdenis van de kerken, in goed akkoord met de kerkorde. 
.. Dat Woord deed de rechte weg gaan in de dagen van de Afscheiding, van Doleantie, van Vereniging 
[in 1892], van Vrijmaking. Het zal de rechte weg doen gaan ook in deze jaren van toenemende 
dwaalleer aangaande Gods woord en spot met hen die willen blijven bij het Woord der Waarheid in 
de rechte belijdenis.’19 
 
Hetzelfde geluid klinkt bij de opening van de Generale Synode van Ommen (1993). Het is het jaar na 
de 100-jarige herdenking van de Vereniging van 1892, waarbij de kerken van de Afscheiding en 
Doleantie zich verenigden op basis van Schrift en belijdenis. Het is ook het jaar voorafgaand aan de 
50-jarige herdenking van de Vrijmaking. De betekenis van deze gebeurtenissen wordt aan de 
synodeleden als een opdracht voorgehouden: ‘Reformatie is toch: terug naar het Woord van de 
Christus. Dat is: Houd vast wat u hebt! Doe weg datgeen wat u van mijn Woord afhoudt. Die daad 
van 1892 vraagt om een vervolg, maar dan ook op de basis van Woord en belijdenis, waaraan men 
zich ook metterdaad wil houden .. Het zal duidelijk moeten zijn, dat we in de kerken niet kunnen 
teren op winsten uit het verleden. Je zult geen levende kerk kunnen blijven door iets dat vroeger is 
besloten, gezegd, gebeurd. Het enige dat de kerk doet leven is de kracht van Christus, die via zijn 
Woord en Geest in ons werkt. Dat werd in de Vereniging beleden, in de Vrijmaking herhaald, en nu in 
deze synode van Ommen zal dat ook het enige mogen zijn dat telt.’20 
 
De alertheid op signalen van Schriftkritiek in de GKv komt voort uit het besef, dat een juiste 
beschouwing van de Schrift van levensbelang is voor het leven in geloof. Trouw zijn aan God door 
gehoorzaam naar Hem te luisteren en zo Hem te erkennen als koning en Heer, dat is voor de 
gereformeerd-vrijgemaakten ten diepste het motief om de belijdenis van de bijbel als Gods Woord 
zorgvuldig te bewaren.   
 

4. De theologische ontwikkeling in de GKv (1944-2017)  
 
De ontwikkeling van de Schriftbeschouwing in de GKv na 1944 vindt plaats in aansluiting op de 
Schriftbeschouwing, zoals die in de GKN sinds 1892 ontwikkeld en verdedigd is. In §4.1 t/m §4.3 geef 
ik periodegewijs een kort overzicht van de theologische ontwikkeling. Omdat deze ontwikkeling 
historisch mede bepaald wordt door een reageren op en verwerken van actuele ontwikkelingen in de 

                                                           
17 C. Trimp, ´Honderd jaar kritiek te Kampen´, p. 61. 
18 C. Trimp, ´Honderd jaar kritiek te Kampen´, p. 63. 
19 Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Heemse 1984-1985. Deel I, 
Haarlem: Uitgeverij Vijlbrief, 1985, p. 7-8.  
20 Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Ommen 1993, Barneveld: 
Uitgeverij De Vuurbaak, 1993, p. 7.  
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GKv zelf en in het bredere kerkelijke en theologische landschap in Nederland, zal ik daar in de 
volgende paragraaf apart bij stilstaan (§5).21  
 

4.1. Theologie in de periode 1944-1969 
 
De oorsprong van de Schriftbeschouwing in de GKv ligt in de theologie van de neocalvinistische 
theologen A. Kuyper en H. Bavinck. Die ontwikkelen hun Schriftleer als antwoord op de moderne 
bijbelwetenschap, waarbij zij beoogden de historische gereformeerde theologie te vernieuwen. In 
plaats van de oudere mechanische inspiratieleer introduceren zij ‘een meer organische conceptie, die 
de historische en psychologische aspecten van de inspiratie wilde honoreren.’22  
 
Van betekenis voor de Schriftbeschouwing in de 20-er en 30-er jaren van de 20e eeuw zijn de 
conflicten over de Schrift in de GKN gedurende de periode 1917-1926, waarvan de zaak-Geelkerken 
de bekendste is. Dat leidde tot de befaamde uitspraak van de Generale Synode van Assen (1926) 
over de historiciteit van Gen. 2 en 3.23 Daarnaast vindt in deze periode bezinning op de eigen visie op 
de Schrift plaats in kritische confrontatie met vertegenwoordigers van de dialectische theologie in 
Duitsland, in het bijzonder met de Schriftleer van Karl Barth.24 

Na de Vrijmaking pleit R.H. Bremmer in 1950 ervoor om de vrucht van de ‘reformatorische beweging 
van de dertiger jaren’ theologisch te verwerken en in praktijk te brengen. Daarmee doelt hij op de 
overwinning van het dilemma van objectivisme en subjectivisme, een dilemma dat nog zichtbaar was 
in de besluiten van Assen 1926, waar sprake was van ‘scholastisch-objectivistische elementen’ in de 
weerlegging van ‘de subjectivistische dwalingen van het Schriftgeloof’. In de Schriftstudies van 
Greijdanus en Schilder is de Schrift niet langer “bron” voor dogmatische betogen of wordt die slechts 

                                                           
21 In het overzicht van de theologische ontwikkeling maak ik o.a. gebruik van C. Trimp/J. Kamphuis, ‘De 
ontwikkeling van de gereformeerde theologie. De optie vanuit Kampen’, in: J. Kamphuis, W. van ’t Spijker, C. 
Trimp en W.H. Velema, Hoe staan wij ervoor? Actualiteit van het gereformeerd, Barneveld: Uitgeverij De 
Vuurbaak, 1992, p. 12-17; A.L.Th. de Bruijne, ‘Een reis met uitzicht. Impressie van de theologische ontwikkeling 
sinds de Vrijmaking’, in: 1944 en vervolgens, p. 58-73; Erik de Boer, ‘Schriftgezag aan de Broederweg’, in: Hans 
de Wolf en Pieter Niemeijer (red.), Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers, (TU-
Bezinningreeks 17), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2015, p. 17-41; en Ad de Bruijne, ‘De kunst van het 
verstaan. Hermeneutiek in Kampen’, in: Ad de Bruijne en Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek 
vandaag. Theologische perspectieven, (TU-Bezinningsreeks 18), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2017, p. 13-
34.  
22 J. Veenhof, ‘De theologische erfenis van Abraham Kuyper en Herman Bavinck’, in: Jan Veenhof, Vrij 
gereformeerd. Verzamelde artikelen bezorgd door Dirk van Keulen, Kees van der Kooi, Aad van Egmond en 
Martien Brinkman, Kampen: Uitgeverij Kok, 2005, p. 22. Zie voor een beschrijving van de Schriftbeschouwing 
van A. Kuyper en H. Bavinck: Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het 
dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer, Kampen: Uitgeverij Kok, 2003, Hoofdstuk 1-3, p. 
20-225.  
23 Een analyse van deze conflicten biedt Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek, Hoofdstuk 4, p. 226-284. Voor de 
Schriftbeschouwing van de GKv is van belang, dat K. Schilder een hartstochtelijk verdediger is geweest van de 
besluiten van Assen-1926, zie: K. Schilder, Een hoornstoot tegen Assen? (Antwoord op een “conscientiekreet”), 
Kampen: J.H. Kok, 19292. 
24 G.C. Berkouwer, Geloof en openbaring in de nieuwere Duitsche theologie, Utrecht: Kemink en Zoon N.V. - 
Over den Dom, 1932. G.C. Berkouwer, Het probleem der Schriftkritiek, Kampen: N.V J.H. Kok, z.j. [1938] is 
belangrijk als weergave van de Schriftbeschouwing in de 30-er jaren. Voor een analyse van de vroegere 
Schriftbeschouwing van G.C. Berkouwer zie Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek, Hoofdstuk 5, p. 285-351. 
Voor de Schriftbeschouwing van de GKv is van belang: K. Schilder, Zur Begriffsgeschichte des ‘Paradoxon’. Mit 
besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-kierkegaardschen ‘Paradoxon’, Kampen:  J.H. Kok A.G., 1933. 



7 
 

gebruikt om het systeem te funderen, maar werd ‘het eigen systeem van de Schriften in de 
openbaringshistorische exegese blootgelegd.’25  

In 1963 stelt C. Trimp dat aan de theologische opleiding in Kampen tegenover de Schriftkritiek 
gewerkt is aan ‘de opzet en uitbouw van eigen ‘kritiek’ in de zin van wetenschappelijke arbeid ten 
dienste van het verstaan van Gods Woord’. Tekstkritiek, filologie, archeologie, canoniek en 
hermeneutiek en de locus de Sacra Scriptura werden ten behoeve van een juiste exegese ontwikkeld, 
‘in steeds bewuster aansluiting aan hetgeen als erfenis van Calvijn tot haar kwam.’ Toch ziet hij nog 
een historische roeping. Die ligt met name in een confrontatie met de hermeneutiek van R. 
Bultmann. ‘Het valt op, hoe weinig de principia van Bultmann de aandacht gehad hebben van 
Greijdanus en Schilder.’ Ook acht hij een fundamentele behandeling van de hermeneutiek van het 
Oude Testament van G. von Rad noodzakelijk. Dat alles moet zich concentreren ‘rondom een 
uitbouw van de hermeneutiek van Greijdanus, waarbij tegelijkertijd een confrontatie met de 
fundamentele posities van de Wijsbegeerte der Wetsidee zal dienen voltrokken te worden.’26   

In zijn balans van 25 jaar vrijgemaakt gereformeerde theologie constateert Trimp in 1969, dat de 
oogst bescheiden is, terwijl de roeping en uitdagingen daarvoor gezien de ontwikkelingen in 
theologie en samenleving zeer zijn toegenomen. Hij wijst in het bijzonder op de ontwikkelingen in de 
GKN. ‘De vooroorlogse antithese der gereformeerde dogmatici tegen Barth’ is door G.C. Berkouwer 
vervangen door ‘een meer synthetische ‘benadering-vol-begrip’, welke houding later almeer zich 
ontwikkelde tot een afscheid aan de gereformeerde confessie op een voornaam punt als de eeuwige 
verkiezing Gods en aan de beslissingen van de gereformeerde kerken [GKN] inzake het Schriftgezag’. 
In 1967 had de Generale Synode van Amsterdam de leer-uitspraak van Assen-1926 terzijde gesteld.27 
Trimp acht daarom bezinning op de visie van Berkouwer op het Schriftgezag en de aard van de Schrift 
noodzakelijk evenals die op de Schriftbeschouwing van H.M. Kuitert: ‘In hoeverre heeft hij reële 
vragen durven stellen aan de traditie, die vaak uit angst verzwegen zijn?’  

Trimp eindigt zijn balans met een hartenkreet: ‘De grote strijd over het Schriftgezag is thans 
ontbrand - we hebben op dat punt nog slechts onze eerste bijdragen geleverd. De confrontatie 

                                                           
25 R.H. Bremmer, ‘De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven (III)’, in: De Reformatie, 25e 
jaargang, no. 31, 29 april 1950, p. 250. 
26 C. Trimp, ´Honderd jaar kritiek te Kampen´, p. 62-63. De kritische beschouwing van de Wijsbegeerte der 
Wetsidee (WdW) is opvallend, omdat de latere vrijgemaakten in de ‘reformatorische beweging’ van de 30-er 
jaren gezamenlijk met vertegenwoordigers van de WdW optrokken rond de theologische meningsverschillen 
en toen één front vormden tegen de ‘behoudende richting’ in de GKN (zie hierboven noot 3). Een opmerking 
van Trimp uit 1969 over de theologische bijdragen in De Reformatie gedurende de periode 1952-1960 
verheldert, wat hij met deze kritiek op de WdW op het oog heeft: ‘De door Holwerda en Schilder aangevangen 
antithese tegen de Wijsbegeerte der Wetsidee werd voortgezet en uitgediept, met name door J. Kamphuis en 
J.R. Wiskerke. Het bleek immers, hoe impotent de schematiek van deze wijsbegeerte was om de 
deconfessionalisering van het gereformeerde leven tegen te gaan en hoe actief deze schematiek tegelijkertijd 
was in het produceren van allerlei moeiten rondom het verschijnsel van de zgn. ‘doorgaande reformatie’’, C. 
Trimp, ‘De theologie sinds de Vrijmaking’, in: De Reformatie, 44e jaargang, nr. 42, 9 augustus 1969, p. 336. 
Trimp’s opmerkingen moeten gelezen worden in samenhang met zijn negatieve beoordeling van de 
ontwikkelingen in de jaren ’50 en ‘60 die in de GKv geleid hebben tot de oprichting van het blad Opbouw en de 
‘buiten-verband’-kwestie naar aanleiding van de publicatie van de ‘Open Brief’ op 31 oktober 1966. Zie voor 
een korte aanduiding van de kritiek op de WdW ook de paragraaf ‘De Calvinistische Wijsbegeerte onder schot’, 
in: P.H. Siebe, ‘Tussen wereldkerk en ware kerk. Kerk, kerkverband en de Open Brief van 1966’, in: Vuur en 
vlam. Aspecten van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1969, red. R. Kuiper en W. Bouwman, 
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, z.j. [1994], p. 214-215. 
27 Op donderdag 21 september 1967 nam de synode van de GKN het besluit dat de uitspraak van Assen-1926 
‘niet langer als een leeruitspraak in de kerken zal gelden’, Acta van de Generale Synode van Amsterdam 1967 
en 1968 van de Gereformeerde Kerken in Nederland, art. 209, p. 156. Voor een analyse van deze ontwikkeling in 
het denken van G.C. Berkouwer en zijn latere Schriftbeschouwing zie Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek, 
Hoofdstuk 6 en 7, p. 352-542. 
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tussen Schrift en evolutieleer moet nodig voltrokken worden - wij hebben het terrein van deze strijd 
zelfs nog niet in kaart gebracht.’28 
 
 

4.2. Theologie in de periode 1969-1994 
 

Wanneer De Bruijne in 1994 de theologisch balans na 50 jaar Vrijmaking opmaakt, kan hij melden dat 
met name in het tweede deel daarvan er een krachtige ontwikkeling in een groot deel van de 
theologische vakgebieden te zien is. Toch bleven er ook opdrachten onuitgevoerd, waaronder dat 
‘vragen rond Schriftgezag en hermeneutiek’ niet systematisch zijn aangepakt. Ook is hij kritisch op de 
massieve manier waarop de confrontatie met andere theologische stromingen plaatsvindt. ‘Minder 
vaak komt het tot een eigen doordenking van probleemstellingen die in zulke stromingen spelen.’29 
Van belang voor de Schriftbeschouwing en de hermeneutiek is dat hij signaleert dat er aandacht 
komt voor de menselijke subjectiviteit, de betrekkelijkheid van historisch inzichten en het rekenen 
met de werkelijkheid.  

Inhoudelijk wijst hij erop dat door H.J. Schilder en C. Trimp de heilshistorische methode genuanceerd 
is en evenwichtiger toegepast wordt. Daarnaast heeft J. van Bruggen een nieuw paradigma in de 
nieuwtestamentische wetenschap ontwikkeld, waarbij een grote nadruk ligt op de historiciteit van de 
Godsopenbaring en op historisch bijbelonderzoek. In samenhang daarmee wijst Van Bruggen de 
gedachte af, ‘dat er voor de bijbel een speciale hermeneutiek nodig is.’ Aan deze beide 
ontwikkelingen verbindt De Bruijne opnieuw de uitdaging van de exegese voor een ‘vernieuwing van 
de dogmatiek en andere systematische vakken vanuit het Schriftbewijs’, zoals daar ook al in de jaren 
dertig om gevraagd werd.30  

Tegelijk ziet hij een uitdaging van de dogmatiek voor de exegese. Tegenover Van Bruggen pleit hij er 
voor om ‘de inzichten over taal, tekst en interpretatie binnen de huidige filosofische en 
hermeneutische discussies’ positief te benutten. Juist omdat deze inzichten binnen de moderne 
hermeneutiek ‘zo verweven [zijn] met de cultuur waarin wij leven en volop delen’ is een positiekeuze 
nodig die ‘vraagt om een grondiger analyse van de hermeneutische en filosofische vragen dan binnen 
de gereformeerde theologie tot nu toe heeft plaatsgevonden.’ Zijn conclusie is dat ‘het gelovig lezen 
van de bijbel niet alleen [vraagt] om de dienst van goede exegetische instrumenten maar ook van 
een hermeneutische en filosofische doordenking, stellingname en verdediging met het oog op de 
eigen tijd.’31 

                                                           
28 C. Trimp, ‘De theologie sinds de Vrijmaking’, in: De Reformatie, 44e jaargang, nr. 42, 9 augustus 1969, p. 333-
337. Zelf heeft Trimp in de jaren ’60 in verschillende publicaties geprobeerd het belang van de bezinning op het 
Schriftgezag voor het voetlicht te brengen. Ze zijn door hem verzameld in de al genoemde bundel Betwist 
Schriftgezag. Voor zijn beoordeling van de terzijdestelling van de leeruitspraak van Assen-1926 door de GKN, 
zie: C. Trimp, Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van ‘Assen-1926’ en haar 
terzijdestelling in 1967, Groningen: De Vuurbaak, 1967.   
29 A.L.Th. de Bruijne, ‘Een reis met uitzicht’, p. 62. 
30 A.L.Th. de Bruijne, ‘Een reis met uitzicht’, p. 65-66. In 2007 constateert Mees te Velde, dat hier nog wel 
huiswerk te doen is. ‘Dikwijls blijkt het doen van een ‘eenvoudig’ beroep op de Schrift een te snel gegrepen 
triomf. In aansluiting aan het werk van bijvoorbeeld S. Greijdanus met zijn Schriftbeginselen van 
Schriftverklaring en van J. Douma die over ‘het beroep in de ethiek’ heeft gepubliceerd, is er meer 
hermeneutische verantwoording nodig bij de wijze waarop bijbelse gegevens worden gehanteerd met name in 
vragen van ethiek en kerk zijn’, Mees te Velde, ‘Vrijgemaakte vreemdelingen tussen verleden en toekomst. Een 
nabeschouwing’, in: Vrijgemaakte vreemdelingen. Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte 
leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin, (TU Bezinningsreeks nr. 6), red. dr. Mees te 
Velde en dr. Hans Werkman, Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2007, p. 190. 
31 A.L.Th. de Bruijne, ‘Een reis met uitzicht’, p. 66. 
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In zijn evaluatie van de ontwikkelingen op het terrein van Schriftbeschouwing en hermeneutiek 
concludeert De Bruijne dat de vrijgemaakte theologie tot 1994 onvoldoende stimulansen bood voor 
twee belangrijke onderwerpen.  

Allereerst noemt hij de handhaving van Assen-1926: die ‘vroeg en vraagt nog steeds om uitbouw van 
Schriftleer en hermeneutiek’, omdat juist daar het subject-object-dilemma speelt waar de beweging 
rond de Vrijmaking een overwinning op vormde. Hij acht het nodig, ‘dat we de inzet van de 
Vrijmaking (de overwinning van het genoemde dilemma) vasthouden, maar haar als het ware 
opnieuw voltrekken met het oog op de huidige context’. Het tweede onderwerp is dat een theologie 
niet zonder systematische filosofische bezinning op de werkelijkheid kan. Bij alle kritiek op 
scholastiek ‘- waarschijnlijk door de polarisatie met de als te kuyperiaans beoordeelde wijsbegeerte 
der wetsidee -‘ is het niet gekomen tot een alternatieve filosofische bezinning.32 

 

4.3. Theologie in de periode 1994-2017 
 

Vanaf de jaren ’90 komen in de gereformeerde theologie de vragen rond Schriftbeschouwing en 
hermeneutiek nadrukkelijker op de agenda en worden ze ook systematischer besproken.  
 
C. Trimp heeft op verschillende manieren de draad van de jaren ’60 weer opgepakt om verder te 
komen met het onderwerp ‘de Heilige Schrift als Woord van God’.33 Het meest opvallende accent is 
dat hij aandacht vraagt voor het actuele werk van de Heilige Geest nu. Onder verwijzing naar Calvijn 
bezint hij zich in 1992 op de leer van de Heilige Schrift ‘vanuit ons geloof in God, die door zijn Heilige 
Geest wil wonen in de gemeente.’ ‘Het is de Geest die ons de Schrift als Woord van God doet 
erkennen - niet de scherpzinnigheid of het intellectuele gezag van een menselijke inspiratie-
opvatting.’34 Trimp pleit voor het gebruik van de term ´theopneustie´ boven het begrip ´inspiratie´, 
omdat in de eerste term een veel sterkere oriëntatie te vinden is op ´het werk van der Heilige Geest 
in het schenken en hanteren van de Schrift.´35  
 
Trimp is ook de stimulator van de in 2002 verschenen bundel Woord op schrift, dat zich nadrukkelijk 
presenteert als ´enige inhaalmanoeuvres terzake van de inventarisatie en de ordening van de actuele 
meningsvorming´ op het terrein van de bijbal ´als boek van de kerk en goede boodschap van Gods 
liefde.´36 In de door hem geschreven artikelen grenst hij als vervolg op zijn opstel uit 1992 de 
gereformeerde schriftleer af van het Amerikaanse fundamentalisme en het neo-evangelicalisme. In 
het artikel over het dilemma ‘geschreven en gesproken woord’ wijst hij opnieuw op het karakter van 
de Schrift in de verkondiging. Dat is ‘het instrument van de Heilige Geest om de mens door de 
prediking van Gods belofte het geloof te schenken.’ Zo functioneert de Heilige Schrift binnen het 
verbond tussen God en zijn volk.37  

                                                           
32 A.L.Th. de Bruijne, ‘Een reis met uitzicht’, p. 68-69 
33 Zie ‘Woord vooraf’, in: C. Trimp (red.), A.L.Th. de Bruijne, J.J.T. Doedens, B. Kamphuis, Woord op schrift. 
Theologische reflecties over het gezag van de bijbel, Kampen: Uitgeverij Kok, 2002, p. 7-9.  
34 Zie: C. Trimp, ‘Heilige Geest en Heilige Schrift’, in: Hoe staan wij ervoor?, p. 103-137, citaat op p. 106. 
35 C. Trimp, ‘Heilige Geest en Heilige Schrift’, p. 118. 
36 C. Trimp (red.), Woord op schrift, p. 8. 
37 C. Trimp, ‘Geschreven en gesproken Woord’, in Woord op Schrift, p. 59-70, citaat op 66. Trimp sluit hierbij 
aan bij twee eerdere publicaties: C. Trimp, Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting vaneen onvoltooid 
gesprek, Kampen: Uitgeverij Van den Berg, 1986, en C. Trimp, Klank en weerklank. Door prediking tot 
geloofservaring, Barneveld: De Vuurbaak, 1989. 
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De Bruijne sluit zich in zijn opstellen in deze bundel bij dit pneumatologisch kader aan. ‘Het leven 
door de Geest binnen de christelijke gemeente moet de hermeneutische sleutel worden bij onze 
omgang met de bijbel.’38  

In gesprek met een voorstel van de christelijk-gereformeerde theoloog B. Loonstra om ‘in de 
gereformeerde theologie meer ruimte te maken voor metaforische - beeldsprakige - uitleg van de 
bijbel’ bezint De Bruijne zich op de relatie tussen de historiciteit van de bijbel en de exegetische 
methode. Daarbij probeert hij vanuit een gereformeerd heilshistorische visie op de bijbel door te 
denken over de manier hoe naast de historische intentie m.n. in de ethiek een ‘metaforische’ 
toepassing van de bijbel verantwoord en mogelijk is.39  

In de TU Bezinningsreeks die sinds 2000 vanuit de Theologische Universiteit te Kampen verschijnt, 
zijn verscheidene publicaties, geheel of gedeeltelijk, aan vragen rond Schriftgezag en hermeneutiek 
gewijd. De vragen worden besproken in verband met de invloed van het postmodernisme op de 
gereformeerde identiteit40, bij thema’s als ‘vrouw en ambt’41, homoseksualiteit42, schepping en 
evolutie43 en het genre-begrip in de bijbel44, of in het kader van oriëntatie op en een verantwoording 
van hedendaags gereformeerd theologiseren in Kampen45.  

Het meest kenmerkende van deze periode is dat er ‘een groter hermeneutisch bewustzijn zich aan 
het ontwikkelen’ is, waarbij er reflectie is op ‘de eigen historische gesitueerdheid’ van de 
gereformeerde theologie vandaag.46 De overtuiging groeit dat aandacht voor hermeneutiek nodig is 
‘om binnen een geseculariseerde cultuur trouw te blijven aan God en zijn woord.’47 Inhoudelijk 
betekent dit een verbreding van de hermeneutiek. Naast de traditionele vakwetenschappelijke 
hermeneutiek als bezinning op de exegetische methode is er ook aandacht voor de theoretische en 
filosofische hermeneutiek als ‘de kritische reflectie op het verstaan.’48  

                                                           
38 C. Trimp (red.), Woord op Schrift, p. 226. 
39 De opstellen zijn resp. A.L.Th. de Bruijne, ‘Hermeneutiek en metaforie. De bijbel in beeld 1’, Woord op 
Schrift, p. 109-160,  A.L.Th. de Bruijne, ‘Er wordt verteld; er is geschied. De bijbel in beeld 2’, Woord op Schrift, 
p. 161-194 en A.L.Th. de Bruijne, ‘Navolging en verbeeldingskracht. De bijbel in beeld 3’, in: Woord op Schrift, p. 
195-237. Het geciteerde zinsnede is te vinden in: Woord op Schrift, p. 110. 
40 Koert van Bekkum en Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd, 
(TU-Bezinningreeks 1), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2000. In 1997 verscheen al een bundel specifiek over 
de relatie tussen filosofie en theologie, waar ook Kamper theologen aan bijdroegen: K. van Bekkum e.a., 
Filosofie en theologie: een gesprek tussen christen-filosofen en theologen, Amsterdam: Buijten en 
Schipperheijn, 1997. 
41 Myriam Klinker-De Klerck, Als vrouwen het Woord doen. Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van 
de apostolische instructie aan vrouwen, (TU-Bezinningreeks 9), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2011. 
42 M. van Loon, In liefde en trouw? Een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit 
Romeinen 1, (TU-Bezinningreeks 10), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2011 en A. de Bruijne (red.), Open en 
kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit, (TU-Bezinningreeks 11), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 
2012. 
43 G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen, In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de 
schepping, (TU-Bezinningreeks 8), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2011. In Woord op schrift was al een 
bijdrage gewijd aan de exegese van Gen. 1, zie: J.J.T. Doedens, ‘Taal en teken van trouw. Over vorm en functie 
van Genesis 1’, in: Woord op schrift, p. 71-108. 
44 Hans de Wolf en Pieter Niemeijer (red.), Oog voor eigenheid.  
45 A.L.Th. de Bruijne, Gereformeerde theologie vandaag: oriëntatie en verantwoording, (TU-Bezinningreeks 4), 
Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2004 en Ad de Bruijne en Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek 
vandaag. Vgl. ook: M. te Velde en G.H. Visscher (eds.), Correctly Handling the Word of Truth, Eugene: Wipf & 
Stock, 2014. 
46 Hans Burger, ‘Theologie in Kampen. Ontwikkelingen, context, profiel’, 2013, p. 12, via: 
https://www.academia.edu/22970521/Theologie_in_Kampen_ontwikkelingen_context_profiel, (geraadpleegd 
19-10-2019). 
47 A.L.Th. de Bruijne, ‘De kunst van het verstaan’, p. 16.  
48 A.L.Th. de Bruijne, ‘De kunst van het verstaan’, p. 22. 

https://www.academia.edu/22970521/Theologie_in_Kampen_ontwikkelingen_context_profiel
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In de Schriftbeschouwing maakt men een onderscheid tussen de historiciteit en de narrativiteit van 
de bijbelteksten, d.w.z. een onderscheid tussen de historische gebeurtenissen die beschreven 
worden en de wijze waarop deze gebeurtenissen in geschiedenisverhalen verwoord worden.49 Men 
ziet, dat ‘de bijbel op verschillende manieren naar het verleden kan verwijzen.’50 In de verwoording 
van E.A. de Boer, wanneer hij in 2010 op dit punt de balans opmaakt: ‘Met de confessie zeggen we 
vol eerbied dát de Schriften goddelijk gezag hebben, maar niet wat dit gezag precies impliceert voor 
onderscheiden teksten en hoe het stem krijgt in verschillende genres.’51 
 

5. Kerkhistorische ontwikkelingen van 1944-2017 
 

De theologische ontwikkeling van de Schriftbeschouwing in de GKv is mede bepaald doordat men 
daarin niet alleen reageert op actuele ontwikkelingen in de GKv zelf, maar ook op die op het bredere 
kerkelijke en theologische terrein. In deze paragraaf noem ik enkele daarin van betekenis zijnde 
kerkhistorische ontwikkelingen en visies. Achtereenvolgens die in (a) de GKv, (b) de GKN, (c) de CGK 
en (d) de NGK.52   
 
 

(a) De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) 
 
Na de Vrijmaking in 1944 vormen de gereformeerd-vrijgemaakten van een zelfstandig kerkverband 
met een eigen Theologische Hogeschool in Kampen. Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van een 
kerkelijk leven, waarbij ook zending en hulpverlening, evangelisatie en de vernieuwing van de liturgie 
ter hand wordt genomen en contact wordt gezocht met diverse buitenlandse kerken. Daarnaast start 
men met eigen organisaties op het terrein van onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs en een 
onderwijzersopleiding), politiek (het Gereformeerde Politiek Verbond) en samenleving (zoals het 
Gereformeerd Gezinsblad, het Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband, het Gereformeerd 
Maatschappelijk Verbond, de Gereformeerde Kinderbescherming en de Gereformeerde 
Maatschappelijke Dienstverlening).53  

In de jaren ’50 wordt deze ‘doorgaande reformatie’ onderwerp van discussie. Sommigen zien de 
opbouw van deze organisaties als een noodzakelijk uitvloeisel van de Vrijmaking. Critici achten dit 
getuigen van een verkrampte visie op de kerk, die men als ‘kerkisme’ bestempelt. Zij vinden dat men 
te weinig oog heeft voor de (samenwerking met) gelovigen in andere kerken. Maar ook dat er door 
deze nadruk op de betekenis van de kerk en de confessie voor de organisaties er te weinig aandacht 
is voor een daadwerkelijk léven uit het geloof.54  

                                                           
49 Dat is de strekking van A.L.Th. de Bruijne, ‘Er wordt verteld’. 
50 Koert van Bekkum, ‘Zekerheid en Schriftgezag in neo-calvinistische visies op de historiciteit van de bijbel’, in: 
Koert van Bekkum en Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid?, p. 77-108, citaat op p. 108. 
51 Erik de Boer, ‘Schriftgezag aan de Broederweg’, p. 38.  
52 Naast de hierboven in noot 21 geciteerde literatuur maak ik gebruik van George Harinck en Lodewijk 
Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, in: Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
Kampen: Uitgeverij Kok, 20102 herz; G. Dekker, De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1992; G.J. van Middelkoop, 
Gegrepen en gedreven. Gereformeerd van gisteren naar morgen, Bedum: Uitgeverij Woord en Wereld, 2003; en 
H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg. Geschiedenis van de kerken in Nederland, Barneveld: Uitgeverij De 
Vuurbaak, 2009.  
53 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 253-261. 
54 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 281-282. Vergelijk het oordeel van A.Th. van Deursen in 1994 in 
zijn bezinning op 50 jaar vrijmaking: ‘De doorgaande reformatie heeft de volle aandacht gegeven aan het 
program. Zij keerde zich naar buiten, en gaf naar binnen toe de indruk dat de bekering al voltooid was. Het 
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De verschillende visies en daaruit voortvloeiende conflicten leiden uiteindelijk tot het ontstaan van 
de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De waardering en interpretatie van de ‘Open Brief aan 
de ‘Tehuisgemeente’ in Groningen’ van 1966 is een belangrijke katalysator.55  

Vanaf de 70-er jaren tot 1990 breekt er een periode van eensgezinde kerkopbouw en van ‘rust en 
consolidatie’ aan. Maatschappelijk gezien is het een tijd van individualisering en van ‘een no-
nonsense periode waarin een pragmatische zakelijkheid belangrijker werd dan principe of ideologie.’ 
Toch signaleert men in de 80-er jaren ook zorgwekkende aspecten in de GKv. De betrokkenheid op 
het verenigingswerk, GPV en GMV neemt af. Daarnaast komt echtscheiding en kerkverlating door 
met name de 20-ers voor en is er de ‘zuigkracht van een individualistische vroomheid’. Ook zijn er 
meningsverschillen over samenwerking met andere christenen in de maatschappij en de politiek. 
Vanuit de bezorgdheid over ‘een zorgwekkende teruggang op het punt van principiële voorlichting in 
de strijd der geesten van dat moment’ wordt voor het uitgeven van voorlichtende brochures in 1985 
de Stichting Woord en Wereld opgericht.56  

De 90-er jaren zijn een periode van ‘openheid en onzekerheid’, waarbij toenemende verschillen 
binnen de GKv aan de oppervlakte komen rond diverse synode-besluiten en de openstelling en 
verbreding van gereformeerde organisaties op het terrein van politiek (GPV), maatschappelijk leven 
(GSEV), pers (Nederlands Dagblad) en onderwijs (scholen en studentenverenigingen). ‘De vroegere 
onderlinge eensgezindheid maakte plaats voor een gaan op verschillende wegen.’ Naast het 
weekblad ‘De Reformatie’, traditioneel vooral onder redactie van docenten aan de TU Kampen, 
verschijnen er drie andere kerkelijke bladen. Het weekblad ‘Reformanda’ van verontrusten pleit voor 
het handhaven van het verleden, het maandblad ‘Bij de Tijd’ vraagt om heroriëntatie en 
koersverandering en het maandblad ‘Nader Bekeken’ van de Stichting Woord en Wereld wil de 
ontwikkelingen in de GKv beoordelen aan de norm van Schrift en belijdenis.57  

Met name de synode-besluiten over het vrouwenkiesrecht, de visie op huwelijk en echtscheiding, de 
zondagsrust, de liturgische vernieuwing en de toelating tot de Avondmaalsviering, worden voorwerp 
van discussie en verontrusting.  

In 1993 wordt met vrijwel algemene stemmen aan vrouwen het kiesrecht verleend. Omdat in de GKv 
verschillend omgegaan wordt met echtscheiding probeert me in 1996 gemeenschappelijke richtlijnen 
te formuleren, waarbij echtscheiding ‘als niet passend bij het Koninkrijk van God wordt afgekeurd’ en 
tegelijk begrip gevraagd wordt ‘voor de nood die gevolg is van de hardheid van het mensenhart.’ In 
1996 en 1999 worden huwelijksformulieren vrijgegeven, waarin de onderdanigheid van de vrouw 
aan de man niet meer als norm wordt omschreven. Verschillende synodes buigen zich over de 
betekenis van het 4e gebod. In 2005 wordt uiteindelijk geconstateerd dat er geen rechtstreeks bijbels 
gebod is om de zondag als rustdag te houden, maar dat deze moet worden gewaardeerd als een 
kerkelijke instelling. In 1999 wordt een zeer groot aantal ‘nieuwe gezangen’ uit het protestantse 
‘Liedboek van de Kerken’ vrijgegeven, terwijl in 2002 de plaatselijke kerken meer vrijheid wordt 
gegeven om de liturgie op eigen wijze in te richten. In 2005 sanctioneert de synode tenslotte met het 
vaststellen van enkele duidelijke kaders een bredere toelating tot de viering van het Avondmaal dan 
alleen de leden van de GKv-kerken.  

Hoewel ‘de meeste synodebesluiten na een diepgaande behandeling ten slotte toch met een grote 
meerderheid van stemmen genomen zijn, waren niet alle bezwaarden overtuigd’.58 Een deel van de 

                                                           
gevaar is dan dat bekering een gepasseerd station is, zodat het Vrijmaking wordt zonder wederkeer’, ‘zie: A.Th. 
van Deursen, ‘Vrijmaking en doorgaande reformatie’, in: 1944 en vervolgens, p. 25-28, citaat op p. 28.  
55 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 282-291. 
56 G.J. van Middelkoop, Gegrepen en gedreven, p. 24-27, citaten op p. 26 en 27. 
57 G.J. van Middelkoop, Gegrepen en gedreven, p. 27-31, citaat op p. 28. 
58 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 302-306, citaat op p. 302. 
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bezwaarden roept in 2003 op tot een ‘nieuwe vrijmaking’ en sticht onder de naam ‘De 
Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)’ een nieuw kerkverband, de DGK.  

Behalve dat de bezwaarden zich niet kunnen verenigen met de hiervoor genoemde synodebesluiten, 
maken ze zich ook zorgen over de toenemende contacten van de GKv met de NGK en de CGK, waar 
men Schriftkritische tendensen waarneemt.59 De kern van de bezwaren is dat de GS Zuidhorn 2002 
haar plicht verzaakt heeft om de kerken te bewaren bij het Woord van God. Deze synode heeft het 
gezag van Gods woord aangetast door in verschillende besluiten de bijbel op zo’n wijze uit te leggen, 
dat de gemeente op basis van een nieuwe situatie en context nieuwe interpretaties mag maken die 
afwijken van de inhoud van Gods Woord. Volgens de bezwaarden vindt deze vorm van Schriftkritiek 
in de GKv zijn oorsprong al in de jaren ‘80.60  

In het eerste decennium van de 21e eeuw komt de TU Kampen regelmatig onder vuur te liggen van 
beschuldigingen van Schriftkritiek. Van de bundel Woord op Schrift61 verschenen in 2002 worden de 
bijdragen van A.L.Th. de Bruijne en J.J.T. Doedens als Schriftkritisch beoordeeld. In 2008 maken een 
zevental predikanten bezwaar tegen de benoeming van S. Paas als docent Missiologie, omdat hij in 
zijn proefschrift uit zou gaan van Schriftkritische ideeën.62 Tegen het proefschrift van K. van Bekkum 
uit 201063 wordt door buitenlandse zusterkerken van de GKv en een groep van 1500 bezwaarden bij 
de GS Ede 2014 bezwaar aangetekend, omdat hij het stil staan van de zon in Jozua 10:13 als oosterse 
beeldspraak uitlegt. De beschuldigingen en bezwaren worden door de diverse synoden en het 
curatorium van de TU Kampen in alle gevallen afgewezen.64  

In 2009 vindt er een tweede uitstroom van verontrusten uit de GKv plaats die zich verenigen in het 
kerkverband ‘De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)’ (GK(N))65. Opnieuw is het loslaten van het 

                                                           
59 ‘Daarbij zijn de in deze kerken al langer bestaande vormen van dwaalleer en schriftkritiek (dr. B. Loonstra en 
anderen) niet alleen verzwegen, maar zelfs ontkend’, in: ‘Oproep tot reformatie’ van bezwaarden in de GKv 
Berkel en Rodenrijs, Februari 2003, geciteerd in: Reformatorisch Dagblad, 05-09-2003. De GS Amersfoort-
Centrum wijst in 2005 de verzoeken om de visie van Loonstra in de gesprekken met de CGK in te brengen af, 
omdat ‘de CGK in de behandeling van de publicaties rond het schriftgezag van dr. B. Loonstra hebben laten zien 
dat ze ernst maken met de belijdenis aangaande de Heilige Schrift (art. 2-7 NGB)’, zie: Acta GS Amersfoort-
Centrum 2005, Hoofdstuk X, Binnenlandse betrekkingen, art. 134, Besluit 5, p. 16.  

Laten wij ons bekeren. De Gereformeerde Kerken na “Zuidhorn”: een oproep tot reformatie, in opdracht van  60

de Landelijke Werkgroep Voorlichting Kerkelijke Ontwikkelingen, red. A.P. Bezemer, C. Bezemer, T.L. Bruinius, 
-kerk-reformeerdehttp://www.geW. Dijkstra en S. de Marie, (Brochure 2), Zwolle, 2003, via: 

2019). Over het signaleren van Schriftkritiek in -11-(geraadpleegd 4 zwolle.nl/File/laten_we_ons_bekeren.pdf
nummer  ,Jaargang 5De Bazuin, ’, in Weerlegging 4: Deformatie van de kerkende jaren ’80, zie: T.L. Bruinius, ‘

. http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/861 , via:22 
61 Zie hierboven par. 1.3.3. noot 33 en 36. 
62 De zeven predikanten zijn A. Bas, H.W. van Egmond, E. Heres, H.G. Gunnink, P.L. Storm, J.R. Visser en R. van 
der Wolf. Paas is in 1998 aan de RU Utrecht gepromoveerd op het proefschrift ‘Schepping en oordeel. Een 
onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus’. Men kan zich 
niet vinden in Paas’ omschrijving van het volk Israël als van Kanaänitische oorsprong, dat in de bijbelse verhalen 
'theologische reflecties' van de profeten opgenomen zijn, dat het bijbelse scheppingsgeloof Kanaänitische 
wortels heeft en mogelijk beïnvloed is door Egyptische religievoorstellingen en in zijn typering van de 
geschiedschrijving van Genesis 1-3 als literair proza. 
63 K. van Bekkum promoveerde in 2010 aan de TU Kampen cum laude op het proefschrift ‘From Conquest to 
Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan’.  
64 T.a.v. Woord op Schrift, zie: H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 301; t.a.v. Paas sprak de synode in 
2011 uit dat de dissertatie niet Schriftkritisch is maar dat dr. Paas een ‘diepe eerbied heeft voor de Schrift als 
Gods Woord en zich gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis’, Reformatorisch Dagblad, 13-05-2014; 
zie ook: Acta GS Ede 2014, art. 94, p. 181 e.v. In Besluit 3, Grond 2 wordt daar uitgesproken: ‘Eerder 
ingebrachte bezwaren zijn weerlegd’, p. 192. 
65 De afkorting GK(N) gebruik ik om het onderscheid duidelijk te maken met de oorspronkelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland (GKN), die van 1892 t/m 2004 als kerkverband bestaan hebben, door de GKv na de 
Vrijmaking aangeduid als de Gereformeerde Kerken (synodaal).  

http://www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl/File/laten_we_ons_bekeren.pdf
http://www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl/File/laten_we_ons_bekeren.pdf
http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/861
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Schriftgezag het hoofdbezwaar: ‘in de GKv wordt ruimte geboden aan een methode van Schriftuitleg 
waarin niet de Schrift zelf maar veelal de context van de Bijbellezer of hoorder en de ervaring en 
beleving van mensen de richting wijst’.66 Ook J. Douma, emeritus hoogleraar ethiek aan de TU 
Kampen, sluit zich in 2014 bij dit kerkverband aan. Voor hem is de directe aanleiding het besluit van 
de GKv om in te gaan op de uitnodiging van de NGK een stap te zetten richting eenwording. Hij kan 
zich daar niet in vinden, omdat in de NGK een ‘vrijere omgang met de Schrift’ is, die met name 
duidelijk wordt in de toelating van de vrouw tot het ambt.67  

Vanaf het begin van de 21e eeuw staan in de GKv deze twee nauw verbonden thema’s centraal: de 
samensprekingen met de NGK en de ‘vrouw en het ambt’. In 2005 is het onderwerp ‘vrouw en ambt’ 
op de agenda van de synode terechtgekomen met de vraag hoe in de contacten met de NGK 
omgegaan moet worden met dat thema. De NGK kent sinds 1994 de vrouwelijke diaken en heeft in 
2004 in principe besloten hebben alle ambten voor de vrouw open te stellen. Doet de hermeneutiek 
en de exegese die aan de openstelling van het ambt in de NGK ten grondslag ligt recht aan het 
Schriftgezag?68 De GS Ede komt in 2014 tot de conclusie dat er overeenstemming is over de 
hermeneutiek van de NGK en dat deze niet kerkscheidend is.69 Een voorgesteld besluit van deputaten 
om uit te spreken dat de visie dat vrouwen in het ambt kunnen dienen ‘past binnen de bandbreedte 
van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld’ acht de synode echter nog niet 
voldoende onderbouwd.70  
 
Wanneer de GS Meppel in 2017 besluit dat ook in de GKv de vrouw in alle ambten mag dienen, is het 
belangrijkste inhoudelijke verschilpunt tussen de NGK en de GKv weggenomen. Daarop wordt in een 
gemeenschappelijke vergadering van deze synode en de Landelijke Vergadering van de NGK het 
verlangen uitgesproken ‘om te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord 
van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de 
beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.’71 Voor een aantal bezwaarde predikanten en 
gemeenteleden in de GKv zijn de besluiten rond ‘vrouw en ambt’ en over de beoogde eenwording 
met de NGK reden om naar de DKG resp. de GK(N) over te gaan.72  
 
 

(b) De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 
 
De theologische ontwikkelingen in de GKN worden in de GKv kritisch gevolgd. Men zet zich vooral af 
‘tegen de ‘synodocratisch gebonden kerken’ en hun van de gereformeerde belijdenis afzwaaiende 

                                                           
66 Zie de website van dit kerkververband: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/beknopte-
presentatie/. 
67 Interview met J. Douma in: Reformatorisch Dagblad, 17-11-2014. In dat besluit werd uitgesproken dat men 
instemt met de hermeneutiek in de NGK en dat men de belangrijkste belemmering tot eenheid met NGK ziet 
weggenomen, zoals die er lag vanwege de vrouw in het ambt.  
68 Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, art. 52, p. 39 e.v. 
69 Acta GS Ede 2014, art. 89, Besluit 2 en 3, p. 140-141. Besluit 2: ‘de rapportage [van de gesprekken tussen GKv 
en NGK] geeft er blijk van, dat de gesprekken over de hermeneutiek eensgezindheid tonen’ en Besluit 3: ‘uit te 
spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag 
vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.’  
70 Acta GS Ede 2014, art. 18, Besluit 2, p. 41. Zie ook de opmerking: ‘Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de 
synode niet zozeer de conclusie van deputaten niet kan volgen, maar met de onderbouwing van die conclusie 
niet instemt’, p. 47. 
71 Acta GS Meppel 2017, art. 73, besluit 4, p. 140 resp. art. 75, besluit 1, p. 147 
72 Reformatorisch Dagblad, 23-01-2018. De predikanten H.G. Gunnink en H.W. van Egmond voegen zich bij de 
DGK, de predikant dr. A. Bas en de emeriti-predikanten A. de Jager en D. de Jong bij de GK(N). De predikant J.R. 
Visser had in 2015 al een beroep naar de GK(N) Zwolle e.o. aangenomen. De predikant H.J.C.C.J. Wilschut ging 
eind 2013 over naar de PKN.  

https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/beknopte-presentatie/
https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/beknopte-presentatie/
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koers.’73 Die koers komt tot uiting in de positievere waardering van Karl Barth sinds de 50-er jaren 
door G.C. Berkouwer en in het terzijde stellen van de leeruitspraak van Assen-1926 in 1967.  
 
De terzijdestelling van Assen-1926 hangt samen met een veranderende visie op het vraagstuk van 
‘schepping en evolutie’. In de 50-er jaren komen natuurwetenschappers in de GKN tot een 
positievere waardering van de evolutietheorie.74 Daarnaast verdedigen de oudtestamentici van 
zowel de VU (Nic. H. Ridderbos) als die van de Theologische Hogeschool Kampen Oudestraat (J.L. 
Koole) een andere exegese van Gen. 1-3, waarbij zij de eigentijdse wetenschappelijke kennis van de 
natuur in rekening brengen.75 Berkouwer verantwoordt in 1966 en 1967 in de 2 delen van zijn 
dogmatische studiën De Heilige Schrift de veranderingen in zijn visie op het Schriftgezag. Bij de 
bespreking van de belijdenis van de duidelijkheid van de Schrift gaat hij in op Assen-1926 en de 
nieuwe exegese van Gen. 1-3.76 
 
In de periode 1966-1976 verschijnen 11 spraakmakende delen ‘Cahiers voor de gemeente’, waarvan 
met name de eerste gewijd zijn aan het Schriftgezag en de uitleg en betrouwbaarheid van de bijbel. 
Auteurs daarvan zijn o.a. J.L. Koole77, G.P. Hartvelt78, Tj. Baarda79, R. Schippers80, D.C. Mulder81 en 
H.M. Kuitert82. In de optiek van de GKv wordt door deze theologen ‘de weg naar de vrijzinnigheid’ 
gebaand.83  
 
H.M. Kuitert wordt in de GKN, naast de studentenpredikant H. Wiersinga84 en de nieuwtestamenticus 
C.J. den Heijer85, het symbool van de ‘theologische openheid naar de vrijzinnige zijde’. Hij verlegt 
vanaf de 70-er jaren in de theologische discussie ‘het accent van de Schrift naar de christelijke 
traditie’ en ‘domineerde tot aan het einde van de [20e] eeuw het protestantse theologisch debat’.86  

                                                           
73 Erik de Boer, ‘Schriftgezag aan de Broederweg’, p. 23. 
74 In het bijzonder de natuurwetenschappers G.J. Sizoo, J.R. van der Fliert en J. Lever kunnen hier genoemd 
worden, zie: Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek, p. 460.  
75 Nic. H. Ridderbos, Beschouwingen over Genesis 1, Kampen: J.H. Kok N.V., 19632 [19541] en J.L. Koole, ‘Het 
litterair genre van Genesis 1-3’, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, LXIII, 1963, p. 81-122. 
76 G.C. Berkouwer, De Heilige Schrift I, Kampen: J.H. Kok N.V., 1966 en G.C. Berkouwer, De Heilige Schrift II, 
Kampen: J.H. Kok N.V., 1967. Voor Assen-1926 en de exegese van Gen. 1-3, zie: G.C. Berkouwer, De Heilige 
Schrift II, p. 295vv.  
77 J.L. Koole, Verhaal en feit in het Oude Testament, (Cahiers voor de gemeente 1), Kampen: Kok, [1966] 
78 G.P. Hartvelt, Over Schrift en inspiratie, (Cahiers voor de gemeente 3), Kampen: J.H. Kok, 1967.  
79 Tj. Baarda, De betrouwbaarheid van de Evangeliën, (Cahiers voor de gemeente 2), Kampen: Kok, 1967. 
80 R. Schippers, Jezus Christus in het historisch onderzoek. 1. Van het verhaal naar de feiten, (Cahiers voor de 
gemeente 5), Kampen: Kok, 1969. 
81 D.C. Mulder, Heilig woord en Heilige Schrift in de religies, (Cahiers voor de gemeente 8), Kampen: Kok, 1970. 
82 H.M. Kuitert, Verstaat gij wat gij leest? Over de uitleg van de bijbel, (Cahiers voor de gemeente 4), Kampen: 
Kok, 1970. 
83 P. Jongeling schreef over een aantal van deze auteurs in het Gereformeerd Gezinsblad van 18-11-1967: 
‘Geelkerken heeft achteraf gewonnen. Niet in de Gereformeerde kerken, maar in de kerken die in 1944 het 
gereformeerde spoor verlieten. En van zijn geestelijke zonen, Koole, Baarda, Kuitert e.a. kan getuigd worden 
dat hun pink dikker is dan de lendenen van hun vader. De weg naar de vrijzinnigheid wordt gebaand.’ 
84 H. Wiersinga promoveerde in 1971 bij G.C. Berkouwer op de studie De verzoening in de theologische 
discussie, waarin hij stelde dat Jezus met zijn lijden en sterven niet de verzoening had bewerkstelligd, maar 
daarmee de mensheid tot verzoening opriep doordat het kruis een ‘schokeffect’ bij de mensen veroorzaakte.  
85 C.J. den Heijer publiceerde in 1997 het boek Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema, waarin hij 
de dood van Jezus niet beschouwt als het offer voor de zonden van de mensen, maar als Jezus’ totale inzet 
waarin Gods liefde voor de mensen zichtbaar wordt.  
86 George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, p. 882-83. 
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Uiteindelijk beschouwt Kuitert na het wegen van èn schiften in de christelijke traditie de bijbel en het 
christelijk geloof als ‘product van menselijke verbeeldingskracht’, die je niet tot waarheid moet 
verheffen: ‘van verbeelding moet je geen waarheden maken’.87 
 
Praktisch wordt de veranderende koers van de GKN zichtbaar in het persoonlijke en het kerkelijke 
leven. In de GKv worden deze ontwikkelingen in de tweede helft van de 20e eeuw getypeerd als 
‘binnenkerkelijke secularisatie’.88  
 
In de 50-er jaren komt er net als in de samenleving ook in het leven van de kerkleden ‘meer ruimte 
om kerkelijke moraal en persoonlijke overwegingen en omstandigheden naar eigen inzicht met 
elkaar in verband te brengen’.89 In de jaren ’70 en ’80 wordt op synodaal niveau deze pluraliteit in 
het persoonlijk leven erkend en met een beroep op het karakter van de bijbel gelegitimeerd: ‘Zo 
wordt duidelijk, dat de bijbel geen kant en klare recepten biedt om ons leven naar Gods wil in te 
richten … Wat in de tijd van de bijbel heilzaam was hoeft dat vandaag nog niet te zijn. Want de tijden 
veranderen. Daarbij komt het vooral aan op een welwillend lezen van de bijbel, waarbij het beeld van 
de bijbel als ouderwetse zedenmeester, dat onder ons zo sterk is geweest, doorbroken wordt.’90 
Daarmee verdween in de GKN het ‘gereformeerd leefpatroon, waartoe huiselijke bijbellezing, 
dubbele kerkgang, zondagsheiliging en verenigingsleven behoorden.’91 
 
In het kerkelijk leven van de GKN is er openheid naar de oecumenische beweging, de Wereldraad van 
Kerken en de R.K. Kerk. Het samenspreken met de Nederlands Hervormde Kerk (NHK) leidt tot een 
Samen op Weg-proces92 en tot een ‘soepeler’, ‘dynamische’ of ‘minder stringente’ binding aan de 
belijdenis93. In 1967 besluit de synode om de vrouw in de GKN volledig toe te laten tot het ambt.94  
 
Om de verontrusting over de opkomende vrijzinnigheid in de GKN het hoofd te bieden wordt in 1973 
door de Generale Synode van Haarlem een deputaatschap ‘Kerk en Theologie’ ingesteld, dat in 1980 
een rapport ‘over de aard van het Schriftgezag’ uitbrengt met als doel ‘een handreiking tot een 
dieper verstaan van de Heilige Schrift’ te bieden.95 In dit rapport ‘God met ons’ probeert men op 
basis van de organische inspiratieleer van Kuyper en Bavinck en met een waardebepaling van het 
historisch-kritisch bijbelonderzoek de aard van het Schriftgezag als ‘relationele waarheid’ nader te 

                                                           
87 H.M. Kuitert, Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding, Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2005, 
p. 12. Vgl. ook de constatering van George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, p. 882: ‘Uit 
helder geschreven boeken als Het algemeen betwijfeld christelijk geloof (1992) ... bleek stap voor stap dat deze 
[christelijke] traditie zakte voor Kuiterts examen’.  
88 G.J. van Middelkoop, Gegrepen en gedreven, p. 67-70, met een verwijzing naar Agnes Amelink, De 
gereformeerden, Amsterdam: Bert Bakker, 2001 en H.C. Endedijk, De gereformeerde kerken in Nederland, 
Kampen: Kok, 2002. En al eerder: ‘Intussen gaat de secularisatie in de [synodaal Gereformeerde] kerken door’, 
p. 30. 
89 George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, p. 829. Vgl. ook p. 823, waar de auteurs 
memoreren dat in 1954 R. Schippers in De gereformeerde zede niet normatief redeneerde, maar 
inlevingsvermogen toonde en ruimte liet aan subjectieve gevoelens.   
90 Rapport 'In liefde trouw zijn; pastorale handreiking ten dienste van gesprekken over bijbelse uitgangspunten 
voor normen betreffende relaties binnen en buiten huwelijk en gezin', Sectie Pastoraat van het deputaatschap 
Gemeenteopbouw van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1983, p. 8. Citaat via G. 
Dekker, De stille revolutie, p. 179.  
91 George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, p. 883. 
92 G. Dekker, De stille revolutie, p. 89v. 
93 G. Dekker, De stille revolutie, p. 115v. 
94 G. Dekker, De stille revolutie, p. 69, zie Acta GS Amsterdam 1967, art. 365 en GS Sneek 1969, art. 198. 
95 Het rapport werd na een beperkte bewerking gepubliceerd onder de titel God met ons. Over de aard van het 
Schriftgezag als Special Kerkinformatie, nr. 113, Leusden, Februari 1981.  
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bepalen.96 In de orthodox gereformeerde en evangelische gezindte ontketent dit rapport een storm 
van protest, terwijl het ook in de GKN zelf ‘op aanzienlijke weerstand’ stuit, o.a. van de Kamper 
theologen Herman J. Ridderbos en K. Runia.97 Naar aanleiding van vele bezwaren komen de 
deputaten voor Kerk en Theologie in 1985 met een nadere toelichting, die door de synode ontvangen 
wordt als ‘een bijdrage tot meningsvorming binnen de kerken’.98 
 
Het Samen op Weg-proces leidt in 1986 tot een gemeenschappelijk besluit dat de GKN en de NHK 
zich ‘in staat van hereniging’ verklaren. In 2004 wordt de fusie een feit en ontstaat de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN).99  
 
 

(c) De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) 
 
De GKv hebben vanaf 1946 pogingen in het werk gesteld om tot samensprekingen met de CGK te 
komen, welke eerst vanaf de jaren ’90 tot confessionele overeenstemming en erkenning van elkaar 
als ware kerken leiden. In de 70-er en 80-er jaren zijn de GKv kritisch op de CGK, omdat zij vinden dat 
de bijbelwetenschappers B.J. Oosterhoff en J.P. Versteeg, verbonden aan de CGK Theologische 
Hogeschool in Apeldoorn, zich aan Schriftkritiek schuldig maken, terwijl de CGK in de Gereformeerde 
Oecumenische Synode (GOS) ook samenwerken met de GKN en in deze periode meer contact zoeken 
met de NGK dan de GKv.100  
 
De terzijdestelling van ‘Assen-1926’ in de GKN is aanleiding voor de oudtestamenticus Oosterhoff om 
zich nader te bezinnen op de exegese en hermeneutiek van Gen. 2 en 3. Daarbij twijfelt hij meer en 
meer aan de juistheid van ‘Assen-1926’. Hij komt tot de conclusie ‘dat wat ons in Gen. 2 en 3 wordt 
meegedeeld, echt gebeurd is, maar dat rekening moet worden gehouden met een bijzondere wijze 
waarop dat gebeuren wordt meegedeeld’.101 Kort samengevat: ‘Gen. 2 en 3 verhalen ons feiten, 
maar deze worden ons meegedeeld in symbolische taal.’102 Ook de nieuwtestamenticus Versteeg 
betuigt zijn instemming met de terzijdestelling in de GKN van ´Assen-1926´ en verklaart dat het 
verheugend is ‘dat onze synoden zo'n uitspraak nooit hebben gedaan en voorzover ik het zien kan 

                                                           
96 ‘De ware aard van het Schriftgezag ontvouwt zich, wanneer men - zittend aan de voeten van Christus - 
“horend leest”. Zo ontstaat een weg voor de Geest van Christus en voor het gezag van Zijn Woord’, God met 
ons, p. 8. 
97 Zie voor de beschrijving en de receptie van het rapport God met ons in de GKN: J. Plomp, Een kerk in 
beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog, Kampen: Uitgeversmaatschappij 
J.H. Kok, 1987, p. 100-112, en: Hittjo Kruyswijk, Baas in eigen boek? Evolutietheorie en schriftgezag bij de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981), Hilversum: Verloren, 2011, p. 283-284. De Evangelische 
Omroep (EO) organiseerde een congres ‘Schriftgezag en Schriftkritiek’ waar theologen uit de GKv (J. Kamphuis) 
en de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk (M.J. Paul en J. Hoek) spraken. Verder 
publiceerde de EO: A.P. de Boer, W.J.J. Glashouwer, A.G. Knevel, W.J. Ouweneel (red.), De bijbel in de 
beklaagdenbank. Antwoord op het rapport ‘God met ons’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland over de 
aard van het Schriftgezag, Hilversum: Stichting Evangelische Omroep, 1981. 
98 J. Plomp, Een kerk in beweging, p. 109v, citaat op p. 112, en Hittjo Kruyswijk, Baas in eigen boek?, p. 285v. 
99 George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De twintigste eeuw’, p. 899-900. 
100 Zie de brief van de GKv-synode van GS Arnhem 1981 aan de CGK in: Acta GS Arnhem 1981, art. 169. Het 
lidmaatschap van de GOS betekent ‘het oefenen van gemeenschap met kerken die niet alleen lid zijn van de 
Wereldraad van Kerken, maar ook de valse profetie in haar midden toelaten haar ontbindende werk te doen.’ 
Daarmee kiest de CGK niet ‘tegen een organisatie van welke andere kerken in het buitenland door woord en 
daad hebben uitgesproken dat gemeenschap met haar niet langer overeenkomt met de gehoorzaamheid aan 
de Schrift.’ T.a.v. de NGK schrijft de synode: ‘Deze bezwaren [tegen de toenadering van de CGK naar de NGK] 
zijn toegenomen door de ontwikkeling in de Nederlandse Gereformeerde Kerken waar ook opening aan de 
Schriftkritiek wordt gegeven.’ 
101 B.J. Oosterhoff, Hoe lezen wij Genesis 2 en 3. Een hermeneutische studie, Kampen: J.H. Kok N.V., 1972, 10. 
102 B.J. Oosterhoff, Hoe lezen wij Genesis 2 en 3, p. 193. 
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ook nooit zullen doen.’103 Tegenover bezwaren op deze visie oordeelt het curatorium van de 
Theologische Hogeschool in Apeldoorn ‘dat Oosterhoff niet afweek van de gereformeerde 
belijdenis’.104  
 
Ook een pleidooi dat J.P. Versteeg voert om ‘het Nieuwe Testament te lezen tegen de achtergrond 
van de tijd van ontstaan’ en zijn vraag ‘of de vrouw terecht geen bijzonder ambt mag bekleden’ 
leiden tot bezwaarschriften op diverse synoden, waarna intern met hem daarover doorgesproken 
wordt.105  
 
In 1994 verschijnt het boek van dr. B. Loonstra over ‘De geloofwaardigheid van de bijbel’. De inhoud 
daarvan roept bij de GKv vragen op. In zijn toespraak op de christelijk gereformeerde Synode van 
Zierikzee (1995) spreekt de afgevaardigde van de GKv dr. A.N. Hendriks uit, dat in het voortgaand 
gesprek daaraan niet voorbij kan worden gegaan.106 In 2005 rapporteren Deputaten aan de 
vrijgemaakt Synode van Amersfoort-Centrum dat ‘de CGK in de behandeling van de publicaties rond 
het schriftgezag van dr. B. Loonstra hebben laten zien dat ze ernst maken met de belijdenis 
aangaande de Heilige Schrift (art. 2-7 NGB)’.107 
 
Over het onderwerp van ‘vrouw en ambt’ is in 1998 een meerderheidsrapport aanvaard, waarin 
uitgesproken wordt, ‘dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt, dat in de Christelijke 
Gereformeerde Kerken steeds heeft gegolden, schriftuurlijk verantwoord is’.108  
 
 

(d) De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)  
 
De NGK zijn ontstaan na een scheuring in 1967 binnen de GKv, waarbij verschil in visie op het 
karakter van de Vrijmaking als ‘reformatie’ en op samensprekingen met de GKN een belangrijke 
oorzaak zijn. Daarnaast denkt men anders over het karakter van het kerkverband, de zuilvorming in 
de zgn. ´doorgaande reformatie´ en de handhaving van belijdenis.  
 
Op de achtergrond van deze breuk in de GKv speelt mee, dat ‘[b]innen de vrijgemaakte kerken 
omgaan met verscheidenheid lastig [was], ook al deelde men dezelfde beginselen.’ Waar Schilder 
een brede studiekerk voor ogen had waarin na uitgebreid onderzoek verschil van mening mogelijk is, 
willen na Schilder´s plotselinge overlijden in 1952 anderen in de jaren ’50 heldere uniforme 
antwoorden. Uitgaande van de idee, dat ‘de Schrift altijd maar voor één uitleg vatbaar is’, blijkt het 
moeilijk om met verscheidenheid in opvattingen om te gaan en mag deze er eigenlijk ook niet zijn.109  
 

                                                           
103 Kerknieuws, 8 februari 1980, aangehaald via: E.A. de Boer, ‘Het heilig erts der Schrift met de goudschaal 
afwegen?’, in: Radix, jaargang 31 (2005) 3, p. 154-75.  
104 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 389. 
105 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 390. 
106 ‘Aanvullend rapport van Deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken’ voor de GS 
Berkel en Rodenrijs 1996, p. 8.  
107 Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, Hoofdstuk X, Binnenlandse betrekkingen, art. 134, Besluit 5, p. 16. Op de 
GS Zuidhorn 2002 hadden ze al gerapporteerd, dat in de CGK ‘met dr. B. Loonstra en zijn kerkenraad gesproken 
wordt’, zie: Acta GS Zuidhorn 2001-2003, p. 635. 
108 Acta GS Haarlem-Noord 1998, art. 230, geciteerd via: GS van de CGK in Nederland, Vrouw en ambt, Uitgave: 
Buijten en Schipperheijn, 1999, p. 157. Zie ook: H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 405. 
109 Ab van Langevelde, In het klimaat van het absolute. C. Veenhof (1902-1983). Leven en werk, 
(ADChartasreeks nr. 27), Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2015. Citaten op  p. 381 en 389. Te Velde schrijft 
daar in 2007 over: ‘Er was niet veel ruimte voor het naast elkaar laten bestaan van uiteenlopende meningen. 
Men ontwikkelde geen visie op wat in de kerk een gezonde pluraliteit is en kon met verschillen niet goed 
omgaan’, in: Mees te Velde, ‘Vrijgemaakte vreemdelingen tussen verleden en toekomst’, p. 195. 
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Na de scheuring hebben de NGK elkaar in de jaren ’70 gevonden in een ‘Akkoord voor Kerkelijk 
Samenleven’ (AKS), dat gericht is op een geordend kerkelijk samenleven, ‘niet in tirannieke 
eenheidsdwang, maar in de vrijheid van Christus, in de eenheid van de Geest van God, die 
samenbindt in gehoorzaamheid aan Zijn gebod, in liefde tot God en de naaste.’ In de praktijk kan een 
kerkenraad op bepaalde punten een eigen koers volgen.110   
 
Ontwikkelingen in de visie op het gezag van de Bijbel en belijdenis in de NGK hebben meerdere 
malen vragen opgeroepen, ook in eigen kring. Bij de bespreking van de vragen rond Gen. 1-11 pleit 
de predikant H. de Jong er b.v. voor om het historisch karakter te blijven honoreren, maar de aard 
van de geschiedschrijving als symbolisch te typeren. Hij vindt dat we niet krampachtig met de bijbel 
moeten omgaan, omdat we ‘door de voortgaande leiding van de heilige Geest bij het bestuderen van 
de Bijbel in de loop van de tijd tot andere inzichten [kunnen] komen.’111   
 
Nadat de NGK ‘Tehuisgemeente’ in Groningen in 1976 vrouwen toeliet in het ambt van ouderling en 
diaken hebben ook de landelijke kerken in de ’80-er en 90-er jaren zich over het onderwerp ‘vrouw 
en ambt’ gebogen. Dat leidt in 1994 tot de openstelling van het diakenambt en in 2007 dat alle 
ambten zonder beperkingen voor vrouwelijke gemeenteleden opengesteld worden.112  
 
In 1998 besluiten de CGK de officiële samensprekingen met de NGK ‘bij gebrek aan perspectief’ 
voorlopig te beëindigen. Op plaatselijk niveau groeien de contacten en ontstaan naast 
samenwerkende gemeenten ook enkele (gefuseerde) ‘samenwerkingsgemeenten’. De CGK synode 
van 2007 spreekt uit, dat ‘voor de christelijke gereformeerde ‘deelgemeente’ het christelijk 
gereformeerde kerkecht (en niet het Akkoord van Samenleven [van de NGK]) zal moeten blijven 
gelden’.113  
 
In 1993 geeft de GS Ommen van de GKv haar deputaten opdracht om mogelijkheden van onderling 
contact met de NGK te onderzoeken. Als resultaat daarvan spreken de GKv en de NGK het verlangen 
uit ‘om te komen tot één kerkgemeenschap’, nadat men elkaar gevonden heeft in hermeneutische 
overeenstemming over de omgang met de bijbel en het onderwerp ‘vrouw en ambt’.114 
 
 
(Zwolle, september/oktober 2019) 

                                                           
110 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 331-332.  
111 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 333-334. Voor de visie van H. de Jong op Gen. 1-11, zie: H. de 
Jong, ‘Hermeneutiek’, in: Begeleidend schrijven. 25 jaar Theologische StudieBegeleiding, red. J. Bouma, J. 
Dekker, A.M. van Leeuwen en K. Muller, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1994, p. 18-28.  
112 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 336.  
113 H.A.C. van Middelkoop, Kerken onderweg, p. 403. 
114 Acta GS Meppel 2017, art. 75, besluit 1, p. 147. Zie ook hierboven de laatste twee alinea’s van de 
kerkhistorische ontwikkeling van de GKv, de hoofdtekst behorend bij de noten 68-70.  


