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Ten geleide
In dit Kort Overzicht van de Kerkgeschiedenis
gaat het om de hoofdlijn door heel de geschie
denis van de Kerk heen tot in onze eigen tijd
en in ons eigen land. Heel veel is hier dus ter
zijde gelaten, heel veel is ook alleen maar als in
het voorbijgaan aangestipt, maar tot het einde toe
blijft de grote lijn duidelijk zichtbaar, — dat is
deze: Jezus Christus heeft de gemeente gekocht
met Zijn bloed en hij vergadert haar door Zijn
Woord en Geest uit heel het menselijk geslacht
van het begin der wereld tot aan het einde (vgl.
vr. en antw. 2).
Wij ontdekken echter deze lijn door de geschie
denis heen alléén, wanneer onze ogen door het
geloof geopend zijn om het wetk des Heeren te
zien. Maar ook om dit te leren zien wil de Heere
gebruik maken van de ambtelijke dienst in de
gemeente, ook van het catechetisch onderwijs,
waarvoor dit boekje is geschreven. Moge het in
alle eenvoud en bescheidenheid aan dat heerlijke
doel dienstbaar zijn! Dan zal de lof des Heeren
blijven, ook in hart en mond van de komende
geslachten. En daarin wordt de grote lijn van
Christus' Kerkvergadering dan weer dóórge
trokken naar de Dag van Zijn toekomst. Als ons
van het verleden wordt gesproken is het met
het oog op deze toekomst!
J. Kamphuis

Ter inleiding
In dit kleine vragenboekje is er vooral naar ge
streefd een zo kort mogelijk overzicht te geven
van de gehele kerkgeschiedenis.
De bedoeling daarvan is binnen afzienbare tijd
de stof te kunnen behandelen, en zo de kerkjeugd
de voornaamste feiten uit de kerkgeschiedenis bij
te brengen. Vandaar ook de vraag- en antwoord
vorm, die nog altijd de meest geschikte moet
worden geacht om de leerstof samen te vatten
en — te onthouden.
Uiteraard is breder aandacht geschonken aan de
Vrijmaking, omdat de jongste ontwikkeling van
de kerkgeschiedenis ook voor onze kinderen recht
streeks van betekenis is.
Hartelijk dank aan prof. J. Kamphuis, die zo
vriendelijk is geweest dit boekje van een voor
woord te voorzien.
Moge onder Gods zegen deze uitgave aan haar
doel beantwoorden, en mede dienstbaar zijn om
het zaad der kerk getrouw verder te doen gaan
in de weg der kerk naar de Schriften.
Wie Gods daden in het verleden vergeet,
In het heden de weg niet meer weet,
Maar in de strijd der geesten staat sterk,
Wie gelovig ziet de lijn van Gods werk!
A. K.

1. Wat betekenen de namen kerk en gemeente?
De naam kerk betekent: wat des Heren is,
de naam gemeente: samengeroepen verga
dering.
2. Wie is de Koning der kerk?
Jezus Christus, die haar gekocht heeft met
Zijn bloed, en haar vergadert door Zijn
Woord en Geest, uit heel het menselijk ge
slacht, van het begin der wereld tot aan
het einde.
3. Wat is dus de kerk?
De kerk is de vergadering der gelovigen,
al hun zaligheid verwachtende in Jezus
Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed,
geheiligd en verzegeld door de Heilige
Geest. (Ned. Gel. Bel. art. 27)
4. Door wie vergadert en regeert Christus Zijn
kerk?
Door de dienst van de ambtsdragers, de
kerkeraad, die gevormd wordt door de
predikanten en de ouderlingen, terwijl de
diakenen daarbij gevoegd zijn om de armen
te verzorgen, (zie vraag 14)

5

5. Wat gelooft en belijdt de kerk?
De waarheid Gods, in de Heilige Schrift
geopenbaard en samengevat in de belijdenis
schriften.
6. Welke belijdenisschriften zijn dat?
A de drie algemene (oecumenische) belijdenis
schriften :
1. de apostolische geloofsbelijdenis;
2. de geloofsbelijdenis van Nicea en
3. de geloofsbelijdenis van Athanasius.
7. Welke nog meer?
B De belijdenisschriften der Gereformeerde
Kerken, de Drie Formulieren van Enigheid,
vastgesteld door de Synode van Dordrecht
in 1618-1619.
1. de Nederlandse Geloofsbelijdenis;
2. de Heidelbergse Catechismus;
3. de Dordtse Leerregels, of: de vijf arti
kelen tegen de Remonstranten.
8. Wat is de roeping van ieder?
Ieder wordt door het Woord Gods geroepen
te geloven in Jezus Christus en zich te
voegen bij de gemeenschap der ware kerk.
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9. Waaraan is de ware kerk te kennen?
De ware kerk is te kennen aan:
1. de zuivere prediking van het Woord Gods,
2. de zuivere bediening van de sacramenten,
doop en avondmaal.
3. de schriftuurlijke tuchtoefening, om de
zonden te straffen.

10. Hoe bestond de kerk onder de Oude Bedeling ?
Eerst in het geslacht van de aartsvaders en
later als het volk Israël.

11. Wanneer heeft de kerk een zelfstandig be
staan gekregen?
Op de Pinksterdag, door de uitstorting van
de Heilige Geest in de kring van Christus'
discipelen.

12. Waarop is de kerk gebouwd?
Op het fundament der apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen
is. (Ef. 2 : 20)
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13. Hoe heeft Christus Zijn kerk uitgebreid?
Door de arbeid van de apostelen, met hun
helpers en opvolgers, die in de dienst van
de kerk als gezanten van Christus de op
dracht ontvangen hebben het Evangelie te
prediken tot het uiterste der aarde.
14. Geldt die opdracht ook nu nog?
Ja, de kerk heeft de taak door haar zendingsarbeid het getuigenis van het Evan
gelie en de planting van de kerk in de
wereld te voltooien.

15. Wie heeft Christus in de eerste tijd daartoe
vooral gebruikt?
De apostel Paulus, die op de weg naar
Damascus tot bekering gekomen is en door
drie zendingsreizen de kerk gesticht heeft
in Klein-Azië en Griekenland.

16. Hoe is hier de kerk ontstaan?
Van Italië uit verbreidde het Evangelie
zich naar Frankrijk en Engeland en van
daar in ons land.
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17. Welke strijd heeft de kerk moeten voeren?
Tegen het geweld van de wereld én tegen
de macht van de dwaling, dus strijd naar
buiten en strijd naar binnen.

18. Waardoor werd de strijd naar buiten ver
oorzaakt?
Door de vijandschap tegen het Evangelie,
waardoor eerst de Joden en later ook de
heidenen de kerk gingen vervolgen.

19. Wanneer is er aan die strijd een einde ge
komen ?
Onder de regering van keizer Constantijn
de Groote, ongeveer 300 jaar na Christus,
toen de kerk gelijke rechten kreeg als het
heidendom, terwijl zij later zelfs de positie
kreeg van staatskerk.

20. Waardoor werd de strijd naar binnen ver
oorzaakt ?
Door allerlei dwalingen. De voornaamste
dwalingen in eerste eeuwen waren het
Judaïsme, het Arianisme en het Pelagianisme.
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21. Hoe is deze strijd verlopen?
Na de apostelen gaf God andere mannen,
die de waarheid van de Heilige Schrift met
kracht verdedigden tegen de dwaling, b.v.
Athanasius (tegen Arius) en Augustinus
(tegen Pelagius).
22. Hoe heeft de historie der kerk zich verder
ontwikkeld ?
De uiterlijke voorspoed leidde al spoedig
tot innerlijk, geestelijk verval, terwijl voor
het gezag van de kerkeraad in de plaats
kwam de hiërarchie, de heerschappij van
de bisschop.
23. Wat is het resultaat geweest van die ont
wikkeling ?
Dat de algemene (katholieke) kerk ontaardde
in de pauselijke kerk, doordat de bisschoppen
van Rome over alle kerken gingen heersen.
24. Hoe kwam dat?
De bisschoppen van Rome beweerden de
opvolgers te zijn van Petrus en zo de
stedehouders van Christus op aarde. Omstreeks
500 kregen zij de naam paus (papa. vader).
10

25. Waarop is deze ontbinding uitgelopen?
In 1054 is er een scheuring ontstaan tussen
de kerk in het Westen (de Rooms-katholieke kerk) en die in het Oosten (de Griekskatholieke kerk).
26. Waardoor is die scheuring veroorzaakt?
A. door de strijd om de macht tussen de bis
schop van Rome en de patriarch van Konstantinopel.
B. door de strijd over het „Filioque", d.w.z. of
de Heilige Geest alleen uitgaat van God de
Vader, of ook van God de Zoon. Het laatste
werd door de kerk in het Westen beleden,
maar door die in het Oosten verworpen.
27. Wanneer is de macht van de paus officieel
bevestigd ?
Op het vierde Lateraanse concilie in 1215,
terwijl in 1870 het dogma van de onfeil
baarheid van de paus is vastgesteld.
28. Waarin is het verval van de kerk nog meer
aan het licht getreden?
In de mis, de scheiding tussen geestelijken
en leken, de monniken-orden, de heiligen
verering en de leer van de verdienstelijkheid
der goede werken.
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29. Wat blijkt daaruit?
Dat het gezag van Gods Woord steeds
meer door allerlei dwalingen werd over
woekerd.

30. Waren er ook nog, die het kerkverval hebben
bestreden ?
Ja, b.v. de Waldenzen, John Wiclif, Johannes
Huss en „de broeders des gemenen levens".
De laatsten hebben vooral invloed gehad
door aan te dringen op een eenvoudig
christelijk leven en bij het volk de kennis
van de Bijbel in de landstaal te bevorderen.

31. Wanneer heeft Christus Zijn kerk tot refor
matie gebracht?
In de 16e eeuw, door de arbeid van Luther,
Zwingli en Calvijn.

32. Wie was de eerste reformator?
Maarten Luther, (1483-1546), die vooral van
1517 af de strijd aangebonden heeft tegen
de afval in de kerk, allereerst tegen de af
laathandel.
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33. Tot welk inzicht was Luther gekomen?
Hij leerde uit Gods Woord, dat de mens
voor God gerechtvaardigd wordt, niet door
eigen verdienste, maar alleen door het geloof.

34. Wat was het gevolg daarvan?
Dat Luther met de pauselijke banbul ge
troffen werd, terwijl hij op 10 december 1520
de band met de pauselijke kerk verbroken
heeft, door in het openbaar de geschriften
van de paus te verbranden.

35. Hoe is het verder met Luther gegaan?
Door de Rijksdag te Worms in 1521 in
rijksban gedaan, is hij door zijn vrienden op
de Wartburg in veiligheid gebracht, en heeft
hij later in Wittenberg z'n arbeid voortgezet.

36. Wat heeft Luther vooral gedaan?
Hij heeft de Bijbel weer onder het bereik
gebracht van het gewone volk, door deze
te vertalen in het Duits.
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37. Heeft de reformatie van Luther ook doorge
werkt ?
Ja, vooral in Duitsland, Denemarken, Finland,
Noorwegen en Zweden.
38. Wie is de reformator geweest van Zwitserland ?
Ulrich Zwingli, geb. in 1484 en in 1531
gesneuveld in de strijd tussen de roomse
en de evangelische kantons.
39. Wie is de belangrijkste reformator geweest?
Johannes Calvijn, geb. in 1509 teNoyonin
Frankrijk, en gestorven in 1564 in Genève,
waar hij vooral met zegen heeft gearbeid.
40. Welke strijd heeft Calvijn gevoerd?
De strijd tegen de dwalingen van Rome, en
vóór de hervorming van heel het leven naar
de eis van Gods Woord.
41. Waardoor vooral heeft Calvijn invloed gehad?
Door zijn boek de Institutie, of onderwijzing
in de christelijke godsdienst, door zijn brie
ven, en door de verklaring van bijna heel
de Heilige Schrift.
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42. Hoever strekte de invloed van Calvijn zich uit?
Vooral over Duitsland, Frankrijk, Hongarije,
Nederland en Schotland.
43. Wat was het verschil tussen Luther en Calvijn?
Hun opvatting over het Heilig Avondmaal
en de kerkregering, terwijl voor Luther het
voornaamste was het behoud van de zon
daars, maar voor Calvijn de ere Gods.
44. Wat heeft Calvijn in Genève gesticht?
Een Hogeschool, die door haar leerlingen
uit verschillende landen een krachtige steun
is geweest voor de verbreiding van de re
formatie.
45. Welke gevaren bedreigden de Hervorming?
Allereerst de vervolging door Rome, dat
door de contra-reformatie het werk der re
formatie trachtte te vernietigen.
46. Welk gevaar nog meer?
Het optreden van de Wederdopers, die het
z.g. inwendig licht stelden boven de Bijbel,
en de kinderdoop verwierpen. Ook veroor
deelden zij de overheidsdienst en de eed.
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47. Wat hebben die gevaren uitgewerkt?
Onder Gods zegen is daardoor juist het
werk der reformatie gezuiverd en bevestigd.
48. Hoe heeft God de weg voorbereid voor de
Hervorming in Nederland?
O.a. door de arbeid van de broeders des
gemenen levens en het uitgeven van Bijbels
in de landstaal, (zie vr. 30)
49. Is de invloed van de Hervorming in ons land
groot geweest?
Ja, bij velen was er een honger naar het
Woord Gods en de reformatie heeft zelfs
het stempel gezet op ons volksleven.
50. Waaruit is dat gebleken?
Uit de tachtigjarige oorlog, die vooral een
geestelijke vrijheidsstrijd is geweest, al heeft
deze zware offers gekost en hebben velen
moeten vluchten.
51. Noem eens enkele bloedgetuigen der kerk
uit die tijd?
Hendrik Voes en Johannes van Essen (1523),
Jan de Bakker (1525), Hendrik van Zutphen
(1524) en Guido de Brés (1567).
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52. Hoe is hier de opbouw van het kerkelijk
leven voorbereid?
Door de z.g. hageprekers en door de
vluchtelingengemeenten in het buitenland,
b.v. in Londen, Embden en Wesel.

53. Van wie heeft de reformatie in ons land
steun ontvangen?
Van de prinsen van Oranje, die hun goed
en leven daarvoor hebben gegeven: Willem I
(de vader des vaderlands) en zijn broers
Jan, Hendrik, Lodewijk en Adolf van Nassau.

54. Wie hebben de reformatie verder gesteund?
De zonen van prins Willem I, vooral prins
Maurits en ook prins Willem III, de latere
koning van Engeland.

55. Met welke stromingen heeft
kampen gehad?

de

kerk

te

Allereerst met het humanisme, dat gelooft
in de brave mens, die geen bekering nodig
heeft, maar zichzelf wel verbeteren kan.
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56. Waarmee nog meer?
Met het remonstrantisme, dat leert: de ver
kiezing van de mens door God op grond
van een vooruitgezien geloof, de algemene
verzoening door Christus, de vrije wil van
de mens en afval der heiligen.
57. Wie heeft vooral deze dwalingen verbreid?
Jacob Arminius, professor te Leiden, die
gesteund werd door Johan van Oldenbarneveldt.
58. Wie waren zijn tegenstanders?
De Calvinisten (contra-remonstranten), on
der aanvoering van prof. Gomarus, die de
steun kregen van prins Maurits.
59. Hoe is het met de remonstranten gegaan?
Zij zijn veroordeeld door de nationale sy
node van Dordrecht, gehouden in de jaren
1618 en 1619.
60. Bestaan de remonstranten nog?
Ja, in de Remonstrantse Broederschap, terwijl
het remonstrantisme ook terug te vinden is
in het Leger des Heils en b.v. de linker
vleugel van de Ned. Herv. Kerk, en de in
vloed daarvan weer toeneemt door de
modern-oecumenische beweging.
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61. Wat heeft de Dordtse synode nog meer gedaan ?
Zij heeft de belijdenisschriften (de drie For
mulieren van Enigheid, zie vr. 7 b) en de
Kerkenordening vastgesteld.
62. Wat heeft deze synode bepaald voor het
catechetisch onderwijs ?
Dat dit gegeven moet worden aan de jeugd
der kerk in het gezin, in de school en in
de kerk.
63. Heeft zij ook gezorgd voor de Bijbelvertaling ?
Ja, daaraan danken wij de Statenbijbel met
kanttekeningen, die met steun van de StatenGeneraal in 1637 is gereedgekomen.
64. Welke Bijbelvertaling is in onze tijd ontstaan?
De Nieuwe Vertaling, verzorgd door het
Nederlands Bijbelgenootschap, die in 1952
verschenen is.
65. Hoe heeft de kerkhistorie zich ontwikkeld
na de Dordtse synode?
Aanvankelijk beleefden de Geref. Kerken
een bloeitijd en deelde heel het volk in de
zegeningen daarvan.
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66. Werd in die tijd ook zendingsarbeid verricht?
Ja, in de weg van de overzeese handel werd
in verschillende delen van de wereld het
Evangelie verbreid, vooral in het voormalige
Nederlands Oost-Indië, dat nu Indonesië
heet.

67. Waar wordt door de Gereformeerde Kerken
thans nog zendingsarbeid verricht?
In Nieuw-Guinea, Zuid-Afrika en Australië,
terwijl in voorbereiding is de arbeid op
Curagao en in Brazilië.

68. Is de kerk na Dordt getrouw gebleven?
Neen, al spoedig veruitwendigde het leven,
doordat de kerk volkskerk werd, terwijl men
de menselijke rede ging stellen boven de
Bijbel.

69. Waar liep dat op uit?
Dat men Jezus niet meer als Gods Zoon en
de Verlosser wilde erkennen, en leerde, dat
een braaf, deugdzaam leven voldoende was
(Liberalisme).
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70. Waren allen het daarmee eens?
Neen, velen wilden nog het oude geloof
vasthouden, en gingen stichting zoeken in
vrome gezelschappen, buiten de kerk om.
71. Wat is toen in de kerk ingevoerd?
In 1773 is een nieuwe Psalmberijming in
gevoerd, die helaas niet in alles Gerefor
meerd is. Daarom wordt thans gestreefd
naar een andere, betere berijming.
72. Hoe werd de toestand na de Franse revolutie ?
In 1816 legde koning Willem I aan de kerk
een nieuwe onschriftuurlijke organisatie op,
waarin de belijdenis feitelijk vervangen werd
door een reglementenbundel, en er leervrijheid kwam.
73. Wat was het gevolg daarvan?
Dat de kerk niet meer werd beschouwd als
de vergadering der gelovigen, maar als een
genootschap, met een bestuur van boven af.
74. Wat gebeurde er toen?
Er ontstond een godsdienstige opleving, het
Reveil, dat, in Zwitserland begonnen, ook
in ons land aanhang kreeg, (voormannen:
Bilderdijk en Da Costa).
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75. Heeft het Réveil de kerk tot reformatie ge
bracht ?
Neen, dat is later gebeurd door de Af
scheiding in 1834, waarvan de „vader" was:
Ds. Hendrik de Cock (geb. 1801) en sinds
1829 predikant te Ulrum.
76. Wat heeft de stoot gegeven tot de Afscheiding?
Ds. de Cock, zelf aanvankelijk „modern",
kwam door Gods genade tot bekering, zo
dat hij de waarheid van Gods Woord en
de gereformeerde belijdenis weer ging leren
en verdedigen.

77. Kwam daartegen ook verzet?
Ja, en dat vooral omdat hij een paar kin
deren doopte en onderwijs gaf aan mensen
uit andere gemeenten.

78. Hoe is dat afgelopen?
Ds. de Cock is eerst geschorst en later af
gezet als predikant, terwijl de kerkeraad van
Ulrum op 13 oktober 1834 de „Acte van
Afscheiding of Wederkering" heeft gete
kend.
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79. Hoe heeft de Afscheiding zich ontwikkeld?
Ondanks allerlei vervolging hebben velen,
heel het land door, naar Gods roepstem tot
reformatie geluisterd.
80. Waardoor is de kroon gezet op het werk
van de Afscheiding?
Na veel moeilijke jaren heeft de Afschei
ding haar bekroning gevonden in de op
richting van de Theologische School te
Kampen in 1854.
81. Wat was de tweede reformatorische beweging?
De Doleantie in 1886, onder leiding van
Dr. Abraham Kuyper, predikant te Amster
dam, die in 1880 ook de stichter is geweest
van de Vrije Universiteit.
82. Waardoor is de Doleantie veroorzaakt?
Door de strijd tegen de leervrijheid en tegen
het inschrijven van vrijzinnige lidmaten.
83. Waarom ging het vooral?
Om de handhaving van het koningschap van
Christus over Zijn kerken en de zelfstan
digheid van de plaatselijke kerk.
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84. Hoe is het verder gegaan?
In 1892 hebben de synodes van de Afge
scheidenen (A) en de Dolerenden (B) be
sloten tot Vereniging als de Gereformeerde
Kerken in Nederland.

85. Heeft die Vereniging een vlot verloop gehad?
Neen, een deel van de Afgescheidenen heeft
zich afzonderlijk georganiseerd als de Chris
telijk Gereformeerde Kerk, terwijl op ver
schillende plaatsen de kerken A en B nog
jaren afzonderlijk zijn blijven bestaan.

86. Dacht men in de Gereformeerde Kerken over
alle dingen gelijk?
Neen, er is b.v. een felle strijd geweest om
het behoud van de Theologische School,
die pas na de Vrijmaking als Hogeschool
is erkend.

87. Was er nog meer verschil?
Velen hadden ook bezwaren tegen de op
vattingen van Dr. Kuyper, vooral tegen de
leer van de veronderstelde wedergeboorte.
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88. Is men het daarover eens geworden?
De synode van Utrecht 1905 heeft in een
korte Verklaring tegen eenzijdigheid gewaar
schuwd, en de vrede weten te bewaren.
89. Waren daarmee de moeilijkheden opgelost?
Aanvankelijk keerde de rust terug, maar
later nam de spanning weer toe, die in
1944 uitgelopen is op de Vrijmaking.
90. Hoe is het met de Gereformeerde Kerken
gegaan ?
Zij hebben een tijd beleefd van grote bloei,
die ook van invloed is geweest op het po
litieke en maatschappelijke leven.
91. Is dat zo gebleven?
Neen, helaas ging daardoor de trouw aan
Gods Woord en de belijdenis weer ver
slappen, en het leven veruitwendigen.
92. Wat was het gevolg daarvan?
Opnieuw stak de hiërarchie de kop op, en
ging de synode over de kerken heersen.
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93. Waardoor is de toestand verscherpt?
Doordat steeds meer de opvattingen van
Dr. Kuyper als "gangbare meningen" de
belijdenis dreigden te verdringen.
94. Door wie heeft God weer reformatie gewerkt?
Vooral door Dr. K. Schilder (1890-1952),
predikant te Rotterdam-Delfshaven, die in
1934 benoemd is tot hoogleraar aan de
Theologische School te Kampen.
95. Wie stonden naast hem?
Dr. S. Greijdanus, eveneens professor in
Kampen, A. Janse (hoofdonderwijzer te
Biggekerke), en vele jongeren.
96. Hoe is het konflikt begonnen?
Doordat de synode van Amsterdam 1936
eigenmachtig besloot de „leergeschillen" te
gaan behandelen, hoewel daartegen aan
stonds gewaarschuwd werd.
97. Waarop liep dat uit?
In 1942 stelde de synode van Sneek-Utrecht.
die al in 1939 begonnen was, een aantal
leeruitspraken vast, als een nieuwe belijdenis
met bindend gezag.
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98. Waarover handelden die leeruitspraken ?
a.
b.
c.
d.

de algemene genade,
genadeverbond en zelfonderzoek,
de onsterfelijkheid der ziel en
de vereniging van de beide naturen in
Cristus.

99. Wat verergerde de toestand?
Namens de synode werd een officiële Toe
lichting uitgegeven, om de betekenis van
die leeruitspraken nader te verduidelijken.

100. Kon ieder zich daarmee verenigen?
Neen, velen hadden hiertegen ernstige be
zwaren, op grond van Gods Woord en de
bestaande belijdenis.

101. Tegen welke uitspraak rezen de meeste be
zwaren ?
Tegen de uitspraak dat „het zaad des verbonds krachtens de belofte Gods te houden
is voor wedergeboren en in Christus gehei
ligd, totdat bij het opwassen uit hun wandel
of leer het tegendeel blijkt".
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102. Waarom had men hiertegen bezwaar?
Omdat daarachter ligt de leer, dat God Zijn
Verbond alleen heeft opgericht met de uit
verkorenen, zodat voor hen alleen geldt de
belofte van het heil in Jezus Christus.
103. Is dat dan niet zo?
Neen, want alle kinderen van de gelovigen
behoren bij Gods Verbond, en hebben de
zelfde heilsbeloften (Gen. 17; Hand. 2:39;
3:25).
104. Welk bezwaar had men nog meer?
Dat door die uitspraak het
wedergeboren" werd gemaakt
voor de kinderdoop, zodat
tweeërlei belofte en tweeërlei

„houden van
tot de grond
er zou zijn
doop.

105. Wat is dan de grond voor de kinderdoop ?
Niet de veronderstelde wedergeboorte, maar
de belofte, die God aan alle bondelingen
gegeven heeft. (Cat. vr. 74).
106. Wat hing verder met die leeruitspraak samen?
De leer, dat de sacramenten niet verzegelen
de beloften van het Evangelie (zie Cat. vr. 66),
maar aanwezig geloof.
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107. Heeft de synode naar die bezwaren geluisterd ?
Neen, de synode van 1943 heeft, op grond
van het Praeadvies, alle bezwaren verworpen
en wilde ieder dwingen die nieuwe leer te
aanvaarden.
108. Hoe handelde men met de bezwaarden?
Veel ambtsdragers werden geschorst en/of
afgezet en gewone gemeenteleden met de
tucht getroffen (onder censuur gezet).
109. Wie waren de eerste slachtoffers?
Candidaat A. J. Schilder (thans hoogleraar
in Kampen), die door de classis Gorinchem
uit het ambt werd geweerd, en de professoren
Dr. K. Schilder en Dr. S. Greijdanus.
110. Hoe is het met de laatsten gegaan?
In 1944 zijn zij wegens scheurmaking door
de synode geschorst en afgezet als professor
en predikant.
111. Heeft een synode het recht ambtsdragers
te schorsen?
\

Neen, dat recht hebben wel de kerken, maar
niet de synodes (zie art. 79 K.O,). De synode
maakte zich daardoor dan ook schuldig
aan hierarchie.
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112. Waren er nog meer kerkrechterlijke bezwaren ?
Ja, omdat de synode eigenmachtig haar
agendum veranderde en haar vergaderingen
voortzette, terwijl zij art. 31 K.O. weigerde
te erkennen, waardoor een nieuw kerkrecht
werd ingevoerd.
113. Wat is de inhoud van art. 31 K.O.?
Dat een besluit van een kerkelijke verga
dering voor vast en bondig gehouden moet
worden, tenzij (behalve) dat het bewezen
worde te strijden tegen het Woord Gods,
of tegen de Artikelen in deze generale
synode besloten, zo lang als deze door geen
andere generale synode veranderd zijn.
114. Wat gebeurde er toen?
Op 11 augustus 1944 werd een vergadering
gehouden in 's-Gravenhage, waar besloten
is het juk van de synode af te werpen, en
zich vrij te maken van de onschriftuurlijke
leeruitspraken en kerkrechtelijke beslissingen.
115. Is daardoor een nieuwe kerk gesticht? Neen, de Vrijmaking is juist geweest
de wettige voortzetting van de Gerefor
meerde Kerken, terwijl de Synodale Kerken
het oude spoor hebben verlaten.
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116. Waarop is de roeping tot vrijmaking gegrond?
Allereerst op Gods Woord, dat ons leert,
dat wij Gode meer gehoorzaam moeten zijn
dan de mensen, zodat de kerk moet zijn
pijler en fundament der waarheid (Hand.
5:29; 1 Tim. 3:15).
117. Waarop rust die roeping daarom nog meer?
Op de trouw aan de Gereformeerde Belijdenis
en de aangenomen Kerkenordening, terwijl wij
het recht van Christus, de Koning der kerk,
hebben te eerbiedigen.
118. Hoe heeft Vrijmaking zich ontwikkeld?
Velen van het kerkvolk hebben naar de
oproep tot vrijmaking geluisterd, zodat er
thans ruim 300 Gereformeerde Kerken zijn
met ruim 100.000 leden.
119. Zijn er ook in het buitenland Geref. Kerken ?
Ja, vooral door emigratie zijn er zusterkerken
in Zuid-Afrika, Amerika, Australië, Brazilië.
Canada en Indonesië.
120. Is er geen vereniging met de Synodale Kerken
mogelijk ?
Neen, want wel is in 1946 een vervangings
formule ingevoerd, die in 1959 weer terzijde
is gesteld, maar nog steeds worden de zondige
besluiten gehandhaafd, die de breuk hebben
veroorzaakt.
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121. Waaruit is dat gebleken?
Uit het invoeren van een nieuwe kerkorde en
de handhaving van de getroffen tuchtmaat
regelen. Daarbij komen de synodale Kerken
steeds meer onder invloed van de modernoecumenische beweging.
122. Wat wil de modern-oecumenische beweging?
Zij wil een gesprekscentrum zijn voor alles
wat zich kerk noemt, terwijl daarin het streven
openbaar wordt naar éénwording van alle
kerken ongeacht het verschil in belijdenis.
123. Waarin bestaat de ware eenheid van de kerk?
In het getrouw bewaren van het woord der
apostelen. Dat is de eenheid, waarom Christus
Zelf gebeden heeft. (Joh. 17:20 en 21)
124. Wat is daarom onze roeping?
Wij moeten trouw blijven aan wat de Here
in de Vrijmaking van Zijn Kerk geschonken
heeft en anderen daartoe opwekken (Gal.
5:1; 1 Tim. 6 : 20; Openb. 3 : 11).
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