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Betrouwbaar! 
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Op 11 augustus a.s. zal het vijftig jaar geleden zijn dat de zgn. Vrijmakingsvergadering 
plaatsvond. In de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag las prof.dr. K. Schilder de door 
hem opgestelde Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. 
Het thema dat we voor de bondsdag gekozen hebben, is: betrouwbaar! Het zou vreemd zijn, 
als we vandaag aan de Vrijmaking zouden voorbijgaan. Inzet van de Vrijmaking was immers 
de belijdenis van de betrouwbaarheid van Gods spreken in zijn verbond. En een beheersende 
karaktertrek van het leven in de door Gods gunst vrijgemaakte kerken is juist de waarach-
tigheid geweest: het serieus nemen van synodale vonnissen en het vasthouden aan de in de 
kerk afgelegde geloofsbelijdenis. In dit openingswoord maak ik daar graag een enkele opmer-
king over. 
 
Gods betrouwbaarheid 
De Vrijmaking is reformatie geweest. Terugkeer tot het Woord van God. Niet alleen op 'het 
punt' van verbond en doop of op 'het punt' van de kerk. Maar over heel de linie. De 
Vrijmaking had geen eigen beginsel of eigen specialiteit. Men kwam los uit Kuyperiaanse 
speculaties en liet daardoor niet langer het lezen van de Schrift frustreren. Zij die het bewust 
hebben meegemaakt, gewagen van prediking die - dankzij het stimulerende exegetische werk 
van S. Greijdanus, de diepgaande dogmatische bezinning van K. Schilder en de frisse 
homiletische aanzetten van o.a. B. Holwerda en M.B. van 't Veer - weer ging leven en de 
mensen weer aansprak. In de preken werd de gemeente geplaatst voor de werkelijkheid van 
Gods belofte, voor de roeping tot geloof. Er kwam scherper oog voor het gevaar en voor de 
ernst van verbondsbreuk. Er gebeurde weer wat in de kerk! Er kwam weer léven in de 
veelszins verstarde dienst van God. 
Dat het in de Vrijmaking niet om theorie ging, maar om het leven met en voor de Here, bleek 
in het geding om verbond en doop. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest, zegt God ons dan echt wat toe en kunnen we Hem op zijn Woord 
vertrouwen? Of hanteert de Here een verborgen agenda en zijn er geheime voorwaarden 
verbonden aan wat God zegt? Zegt de Here: geloof alleen!? Of dringt Hij ons tot 
zelfonderzoek en heeft Hij geen boodschap aan ons zolang we niet kunnen zeggen dat we 
bekeerd zijn? In de Vrijmaking werd met overtuiging vastgehouden aan de geldigheid en 
betrouwbaarheid van Gods beloften voor de gelovigen en hun kinderen. 
Dat betekende niet, dat men zei dat Gods toezeggingen vanzelf in vervulling gaan. Een 
belofte, zo werd benadrukt, is principieel wat anders dan een onvoorwaardelijke heilsvoor-
spelling. God zelf blijft garant voor de vervulling van zijn beloften. Maar Hij geeft de mens 
echte verantwoordelijkheid. Hij vervult zijn beloften in de weg van bekering en geloof. Wie 
Gods belofte heeft, wordt niet automatisch zalig. Ook als je in de kerk zit, kan het mis met je 
gaan. Er kan de belofte zijn om tot Gods rust in te gaan, zonder dat die wordt aangegrepen. Je 
kunt verkeerd hebben in de smidse van de Heilige Geest en geleefd hebben onder het beslag 
van Christus' evangelie en toch afvallen. Juist tegenover de Kuyperiaanse leer werd weer 
aandacht gevraagd voor de werkelijkheid van Gods verbondswraak en vloek. 
U merkt: het ging in de Vrijmaking niet om dogmatische haarkloverij, maar om de belijdenis 
van de betrouwbaarheid van onze God, van zijn Woord en van zijn verbond. Het ging om de 
grondhouding van vertrouwen èn ernst, die we hebben aan te nemen in onze omgang met 



God. Dat doortrekt heel je leven! 
 
Kerkelijke uitspraken serieus nemen 
De Vrijmaking kon dan ook niet zonder gevolgen blijven. In de jaren na 1944 werkt de 
terugkeer naar Gods Woord zich uit in een nieuw élan waarmee men taken op allerlei gebied 
oppakt. Met het betrouwbare Woord van Vader sta je sterk en heb je iets te zeggen in de 
wereld van Vader. Een wijdvertakt organisatieleven komt op als vrucht van de reformatie die 
in de kerk heeft plaatsgevonden. 
Waar het me nu om gaat, is dat het ontstaan van gereformeerde organisaties na de Vrijmaking 
niet denkbaar is zonder het motief van de betrouwbaarheid. Men achtte hoe langer hoe meer 
samenwerking in bijvoorbeeld de Anti-Revolutionaire Partij onmogelijk met hen die 
verantwoordelijk waren voor en geen afstand namen van de omstreden synodebesluiten uit 
1942 en 1943. Men hekelde de oneerlijke manier waarop met die uitspraken door de synodale 
kerken werd gewerkt. Terwijl synode-uitspraken uit 1936 inzake het lidmaatschap van de 
NSB en de (pacifistische) CDU gekritiseerd konden worden aan de VU, waren ambtsdragers 
aan de leeruitspraken over verbond en doop gebonden op straffe van schorsing. Terwijl aan de 
vonnissen van 1942 en 1943 werd vastgehouden, kwam er na de oorlog wel ruimte voor een 
aperte afwijking van de belijdenis, als die van ds. Leenhouts met zijn dwaalleer inzake de 
tussentoestand1. Op gang komende samensprekingen tussen particuliere vrijgemaakten en 
synodale kerken direct na de oorlog leidden tot een opportunistische aanpassing van de 
besluiten uit 1942 en 1943. Wat in 1944 schorsingswaardig was, werd na 1946 bij anderen 
getolereerd. Hartelijk werden welkom geheten wie eerst als scheurmakers het ambt was ont-
zegd. Leeruitspraken werden 'vervangen', maar de daarop gebaseerde tuchtmaatregelen bleven 
gehandhaafd2. Dit ondoorzichtige en ongeloofwaardige gemarchandeer, waarbij een grote 
massa zich uit slappe volgzaamheid aansloot, schiep een ethisch conflict dat werkelijk 
principile en hartelijke samenwerking in bijvoorbeeld de politiek onmogelijk maakte3. 
Bij het verwijt van onwaarachtigheid inzake de handhaving van de zuivere leer voegden zich 
bedenkingen naar aanleiding van de inhoud van de schorsingsbullen. Terecht is er de vinger 
bij gelegd dat een schorsing op zich nog geen uitsluiting uit het koninkrijk der hemelen hoeft 
te betekenen4. Maar aan de andere kant was de grond voor schorsing een dermate ernstige, dat 
men, als men méénde wat men uitsprak, bij uitblijven van 'bekering' wel tot uitsluiting moest 
overgaan. Maar hoe kun je 's zondags voor het heilig aangezicht van God een dergelijk 
oordeel uitspreken en door de week doen alsof je samen staat voor dezelfde zaak van het 
koninkrijk van God? Is dat niet inconsequent en onwaarachtig? Neem je dan eigen woorden 
en vonnissen nog serieus? Ben je dan nog betrouwbaar als partner in een totale en hartelijke 
samenwerking voor een ideëel doel5? 
                     
    1 De Reformatie, jrg. 21 (1945-46), p. 363. 
    2 J.P. de Vries, Het leven is één, Barneveld 1992, p. 25. 
    3 Er was voor K. Schilder meer aan de hand dan alleen een ethisch conflict. De synodale 

tuchtmaatregelen beoogden een breken van 'heel onzen reformatorischen arbeid'. Schilder 
zag een breuk geslagen op het kritieke punt van Christus' koningschap; vgl. B.P. Hagens, 
Confessie of champagne, uitg. Woord en Wereld 1994, p. 56-59. 

In de breuk met de ARP speelden ook inhoudelijke politieke overwegingen een rol. Maar in het 
beperkte kader van deze toespraak gaan we daaraan verder voorbij. 

    4 Vgl. J.P. de Vries, a.w., p. 36-38. 
    5 K. Schilder heeft benadrukt dat de confessionele veroordeling van dr. J.G. Geelkerken door 

de synode van Assen 1926 niet zonder gevolgen kon blijven voor de samenwerking in 
confessioneel gereformeerde arbeid. Wie op grond van de confessie is veroordeeld, kan niet 



 
Leven uit één stuk 
Ook de waarachtigheid van de openbare geloofsbelijdenis was in geding bij het ontstaan en de 
opbouw van de gereformeerde organisaties na de Vrijmaking. Wie belijdenis doet, verklaart: 
de drie formulieren van eenheid spreken Gods Woord na en belijden de ware en volkomen 
leer van de verlossing. Belijdenis doen is niet instemmen met 'vrijgemaakte opvattingen', maar 
het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. 
De leer van 'de christelijke kerk alhier' is geen verzameling onderhandelbare en als het moet 
inwisselbare leerstellingen. Je kunt er niet een paar op non-actief zetten zonder de belijdenis te 
verknippen. Je kunt ze wel samenvatten in, maar niet reduceren tot twaalf artikelen. De 
belijdenis is een eenheid, een samenhangend geheel. Het is belijdenis van de Christus6. Geen 
boek met theorieën, maar belijdenis van het gelóóf. 
Na de Vrijmaking werd daarom sterk benadrukt dat de belijdenis die in de kerk, pal voor het 
aangezicht van onze heilige God, werd afgelegd, ook door de week moest worden vastge-
houden in de door God geschapen wereld. Dat is ook gegeven met de aard van het belijden. 
Bij ons heeft de openbare geloofsbelijdenis vorm gekregen in een ja-woord op een bepaalde 
zondag in je leven. Maar je geloof belijden beperkt zich daar uiteraard niet toe. Dat is 
opdracht voor iedere dag. We zijn niet belijdenis-gedaan-hebbend lid, maar belijdend lid van 
de kerk! 
Als we 's zondags zeggen dat gereformeerd-zijn betekent dat je je onderwerpt aan de Schrift 
en je bindt aan de belijdenis, dan geldt door de week ook dat je je als gereformeerde gebonden 
moet weten aan de drie formulieren van eenheid. Om het in de woorden van K. Schilder te 
zeggen: zeker, de belijdenis is door de kerk opgesteld. 'Maar al haar leden hebben ze aanvaard 
bij hun geloofsbelijdenis. Alleen voor kerkelijk gebruik? Welneen; ze was een aanvaarding 
van geloofsinhouden, d.w.z. van aangenomen openbaringsinhouden, die heel het leven raken. 
De professoren van een gereformeerde universiteit hebben, jaren voordat ze professor werden, 
openlijk verklaard: wat hier staat geloof ik met het hart en belijd ik met den mond. Wàt ik ook 
worden mag (in wèlk ambt of beroep ook ik ooit zal arbeiden) hiervan zal ik in alles uitgaan. 
Van den vrijgestelde in den vakbond geldt hetzelfde. Van het dienstmeisje, van den politicus, 
de sociale werkster, kortom, van iedereen geldt het'7. Ook dat, zeggen we vandaag, is een zaak 
van betrouwbaarheid! 
Tot de ware en volkomen leer van de verlossing behoort ook de belijdenis dat de Zoon van 
God zich heel concreet in deze wereld een gemeente aan het vergaderen is. Trouw aan de 
Christus die beleden wordt, moet samengaan met gehoorzaamheid aan de Christus die zijn 
gemeente vergadert door zijn Woord en Geest. Confessioneel en kerkelijk zijn geen begrippen 
die tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Wie in de samenleving wil strijden voor het 
koningschap van Christus, moet dat in de kerk ook8. Het leven is één! Ook dat heeft alles te 
maken met betrouwbaar en uit één stuk zijn. 
Misschien kunnen we het zo zegggen: het serieus nemen van kerkelijke uitspraken leidde tot 
verbreking van de band in allerlei organisaties waarin men tot dan toe had samengewerkt. Het 

                                                                
vervolgens geaccepteerd worden als bondgenoot in confessioneel bepaalde organisaties. 

    6 Vgl. P. Niemeijer, Volwassenheid in leer en leven, uitg. Woord en Wereld 1991, p. 47-75. 
    7 Geciteerd via W.G. de Vries, K. Schilder in zijn hantering en waardering van de 

gereformeerde confessie, in: J. Douma e.a., K. Schilder - Aspecten van zijn werk, Barneveld 
1990, p. 57. 

    8 De kerk is het huis van de levende God. Waar zullen we méér ernst maken met de 
gehoorzaamheid aan Hem dan pal voor zijn heilige ogen?! 



serieus nemen van de belijdenis (incl. de inhoudelijke consequenties daarvan voor politiek9, 
onderwijs etc.) leidde tot de oprichting van gereformeerde organisaties. 
 
Niet werelds 
Vreemd is intussen dat in deze tijd met zijn waardering voor echtheid deze christelijke 
betrouwbaarheid op verzet stuit en getypeerd wordt als achterhaalde verzuiling. We zouden 
het met een variant op de laatste paragraaf van de Dordtse Leerregels zo kunnen zeggen: deze 
betrouwbaarheid wordt door het vlees niet begrepen, door de satan gehaat, door de wereld 
bespot, door onkundige mensen en huichelaars misbruikt (zelotisme) en door dwaalgeesten 
bestreden. Maar dat kan niet verhinderen dat deze betrouwbaarheid door de leden van 
Christus' bruidsgemeente als een schat gekoesterd en standvastig verdedigd wordt. 

                     
    9 Vgl. o.a. A.J. Verbrugh, Belijdenis en politiek handelen, in Ons Burgerschap, Groen-katern, 

september 1992; B.P. Hagens, a.w., p. 29-45. 


