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Evangelische christenen: we ontmoeten hen tegenwoordig op allerlei manieren - in de 
politiek, in de media, in het onderwijs, en ga zo maar door. We voelen ons als 
gereformeerden aan hen verwant: hun geloof in Jezus Christus, hun bijbelgetrouwheid. 
We zijn zelfs vaak jaloers op hen: hun enthousiasme, hun geloofsblijdschap. We hebben 
ook onze vragen aan hen: hebben ze wel een goede kijk op de kerk, het verbond, de 
doop? 
 
Bijna tweehonderd jaar geleden - zo rond 1835 - waren er ook al ‘evangelischen’. Ze hebben 
zelfs een tijdje de hoofdrol mogen spelen in de hervormde kerk en in de theologie in 
Nederland. Het gaat om de theologische stroming die bekend staat als ‘De Groninger 
Richting’, of ‘De Groninger School’. Zelf spraken ze graag over ‘Evangelische Theologie’. 
In dit eerste artikel wil ik iets vertellen over deze ‘evangelische theologen’. Om wie gaat het, 
wat was hun achtergrond, wat waren hun ideeën? In het tweede artikel laat ik de reacties op 
deze theologie zien en trek ik wat lijnen door naar vandaag. 
 
Hoezo evangelisch? 
Laat ik beginnen met die naam ‘evangelisch’. Daar zit een hele gedachtegang achter. De 
Groningers hadden het idee dat in Nederland een eigen soort protestantisme thuishoorde. 
Geen lutheranen - die hoorden bij Duitsland. Ook geen calvinisten - dat was een fanatieke 
richting die meer in Frankrijk en Zwitserland thuishoorde. Nee, Nederland kende een eigen, 
nationaal-gereformeerde, evangelische richting: tolerant, bijbels, met veel aandacht voor het 
gevoel en voor de vroomheid. Eigenlijk was de middeleeuwer Thomas à Kempis uit Zwolle 
een soort voorloper van die evangelische protestanten, met zijn mooie boekje over de 
navolging van Christus. Maar ook Erasmus van Rotterdam paste daar mooi bij. Die was wel 
altijd rooms gebleven, maar toonde zich toch ook voorstander van een tolerant en bijbels 
christendom. Ook andere namen passen in dat rijtje: de humanist Dirck Volckertsz Coornhert 
uit Haarlem, die al in 1560 tegen Calvijn geschreven had; de remonstranten met hun verzet 
tegen de uitverkiezingsleer; de grote geleerde Hugo de Groot. Helaas was deze evangelische 
richting in Nederland uiteindelijk onderdrukt door de calvinisten, maar de Groningers zouden 
haar weer laten herleven. 
Het klinkt wel mooi, dat idee van een eigen verdraagzaam, vroom, Nederlands type 
reformatie, maar het slaat eigenlijk nergens op. Er waren in die begintijd inderdaad allerlei 
soorten protestanten in Nederland: lutheranen, dopersen, humanisten, gereformeerden. Maar 
je kunt niet zeggen dat die humanisten hier eigenlijk thuishoorden en de anderen niet. Dat 
heeft ook haast iets nationalistisch: het is goed omdat het van Nederlandse bodem zou zijn. 
Toch hebben de Groningers deze gedachte gepropageerd. Zo probeerden ze hun eigen 
historische wortels veilig te stellen. 
 
Theologie van na de Verlichting 
Daar hadden ze ook wel reden toe. Want ze hadden veel van hun historische wortels 
opgegeven. De Groninger theologen zijn typisch theologen van ná de Verlichting. Met de 
‘Verlichting’ bedoelen we de grote wending die in Europa heeft plaatsgegrepen tussen 1650 
en 1800: de mens werd zich van zijn eigen mondigheid bewust. Hij wilde zich niet meer bij 
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voorbaat aan allerlei autoriteiten onderwerpen. Hij wilde zijn eigen oordeel kunnen vormen. 
En het instrument waarmee dat moest gebeuren, was de menselijke rede. 
Ook in geloof en theologie heeft de Verlichting een grote rol gespeeld. Het gezag van de kerk, 
het gezag van dogma’s en belijdenisgeschriften, ook het gezag van de Bijbel: het werd 
allemaal ter discussie gesteld. Alles moest onderworpen worden aan de rede. 
De Groningers zijn typisch theologen van ná de Verlichting. Ze hebben kritiek op allerlei 
oude dogma’s: de leer van de Drie-eenheid van God, de leer van de uitverkiezing, de leer van 
de verzoening door voldoening. Ze voelen zich helemaal niet gebonden aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Ze zijn wel erg voor een ‘bijbels’ christendom, maar dan gaat het toch 
speciaal om het Nieuwe Testament, en met name om het ‘evangelie’, de leer en het leven van 
Jezus. Wat dat betreft waren de Groningers dus echt mensen van hun tijd. 
Toch proberen ze ook iets anders te brengen dan de Verlichting. Want die beweging had wel 
heel erg alles afhankelijk gemaakt van de rede, het verstand. Dat gaf een rationalistisch 
christendom, waaruit alle warmte en gevoel verdwenen was. Je ziet rond 1800 daar overal een 
reactie op komen. Je krijgt de beweging van de Romantiek, waarin het gevoel weer hoog 
vereerd wordt. In de theologie speelt de Duitser Schleiermacher een grote rol in die jaren: het 
gaat hem er ook om het gevoel weer een ereplaats te geven. Godsdienst is voor hem het 
gevoel van volstrekte afhankelijkheid. Ook de Groningers ontdekken het gevoel: ‘godsdienst 
woont in het gevoel’, is één van hun slagzinnen. Godsdienst ontstaat niet door begrippen en 
ideeën. Nee, zij ontstaat door aanschouwing van de waarheid en door ondervinding van Gods 
liefde. Waarheid in liefde heette dan ook het tijdschrift dat de Groningers stichtten. 
Kortom, de Groninger theologen waren echt modern. Ze waren door de Verlichting heen 
gegaan, maar ze probeerden ook verder te komen met hun ondogmatisch, gevoelig, 
evangelisch christendom. 
 
Even voorstellen 
Het wordt tijd om de belangrijkste Groninger theologen even voor te stellen. 
De grote man uit hun midden was Petrus Hofstede de Groot, die leefde van 1802 tot 1886. Hij 
werd in 1826 predikant in Ulrum. In 1829 al werd hij benoemd tot hoogleraar in Groningen, 
waar zijn oom Herman Muntinghe trouwens ook al hoogleraar theologie geweest was. In 
Ulrum wordt hij dan opgevolgd door zijn studiegenoot Hendrik de Cock - de vader van de 
Afscheiding. Die twee zouden nog wat met elkaar te stellen krijgen! Hij was een bezielend 
man, die zijn studenten en collega’s wist te inspireren en die op allerlei terreinen activiteiten 
heeft ontplooid. Zo is hij bijvoorbeeld jarenlang schoolopziener geweest. Dat paste trouwens 
ook helemaal bij zijn opvattingen over het belang van de opvoeding, zo zullen we nog zien. 
Ook in 1829 kwam naar Groningen Frederik van Oordt, die in 1839 hoogleraar in Leiden 
werd en opgevolgd werd door Willem Muurling. Ten slotte hoort in de Groninger 
vriendenkring nog thuis Louis Gerlach Pareau, die vanaf 1831 in Groningen werkte. 
Vier mannen, van wie er nooit meer dan drie tegelijk in Groningen werkten. Een klein clubje 
dus, aan een kleine theologische faculteit. Maar onder de inspirerende leiding van Hofstede de 
Groot en gedreven door grote idealen wisten ze toch een tijdlang hun stempel te zetten op de 
Nederlandse kerk en theologie. 
 
Opvoeding 
Welke idealen waren dat dan? Ik denk dat de ‘opvoedingsgedachte’ één van de belangrijkste 
daarvan is geweest. Naar het idee van de Groningers was God alle eeuwen door bezig de 
mensheid op te voeden. Heel de natuur en de geschiedenis werden daarvoor gebruikt. Het 
doel van God daarbij was de mensen te brengen tot de ware humaniteit, de ware 
menselijkheid. Of nog mooier gezegd: Gods doel was de mensen steeds meer aan Zichzelf 
gelijkvormig te maken. De mens is wel geschapen naar het beeld van God. Maar dat beeld 
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moet door de goddelijke opvoeding steeds meer in hem worden uitgewerkt. Bovendien heft 
God zo ook de vervreemding op, die er tussen Hem en de mensen gekomen is door de zonde. 
Hofstede de Groot heeft twee dikke boeken uitgegeven: Voorlezingen over de geschiedenis 
der opvoeding des menschdoms door God tot op de komst van Jezus Christus. Hij zegt in de 
inleiding daarvan dat opvoeding een heel actueel thema is: onze tijd ‘heeft de onmiskenbare 
eigenaardigheid, dat men het volk wil opvoeden’. Dat heeft Hofstede de Groot juist gezien. 
Het was de tijd van het ‘bouw scholen, dan kunnen we de gevangenissen sluiten’. Er waren, 
zoals Hofstede de Groot zegt, ‘vele loffelijke verenigingen van onze tijd, ter opvoeding van 
de mensheid’. Zelf was hij ook actief in die beweging: denk aan zijn werk als schoolopziener. 
Maar hij meende wel een verdieping daaraan te moeten geven, door te wijzen op de 
volmaakte opvoeding die God de mensheid geeft. Daarbij gebruikt God altijd mensen: God 
voedt mensen door mensen op. Maar dat blijft Gods werk. De mens wordt ‘alleen door een 
opvoeding van God, die haar door mensen aan mensen geeft, een goddelijk, goddelijke 
volkomenheid najagende, mens’. 
Er klinken dus heel optimistische tonen in deze Groninger theologie. Niet de zware tonen van 
de gereformeerde belijdenis, over een mens die verloren is in zonde en schuld en alleen door 
Gods genade daaruit verlost kan worden. Nee, de mensheid bevindt zich op de weg van de 
vooruitgang, dankzij Gods opvoedende werk. Er moet wel veel aan gebeuren, natuurlijk. 
Maar door Gods opvoeding kunnen we heel ver komen: God zorgt er uiteindelijk voor dat wij 
één met Hem worden, vol van Hem. Dat is het prachtige perspectief dat de Groningers voor 
zich zien. 
 
Christus als opvoeder 
Maar wat is dan het werk van Christus? Dat werk is niet om betaling van onze schuld bij God. 
Het gaat bij Christus niet om verzoening door voldoening: Christus verzoent ons niet met God 
door aan het kruis te voldoen voor onze schuld. Nee, ook bij Christus gaat het om opvoeding. 
God voedt immers altijd mensen op door andere mensen. Sommige mensen zijn als opvoeders 
van betekenis voor één huis, of één stad. Anderen breiden hun werk uit over hele volken of 
over werelddelen, en zijn soms eeuwenlang als opvoeders van betekenis. ‘Eén is er, door wie 
God een groot deel van de mensheid nu reeds opvoedt en alle volken en alle mensen meer en 
meer zal opvoeden, zijn Zoon Jezus Christus.’ Het hoogste doel van de opvoeding is immers 
dat de mensheid steeds meer aan God gelijkvormig zal worden. ‘God bereikt dit hoogste doel 
niet, dan door het hoogste en volmaaktste middel, dat Hij daartoe verordend heeft, zijn Zoon.’ 
Dus de Groningers weten het werk van Christus helemaal in te passen in hun 
‘opvoedingstheologie’. Daarom spreken ze ook prachtige woorden over Hem. Ze vinden dat 
Christus centraal moet staan in de theologie, want Hij is de spil waar heel het opvoedende 
werk van God omheen draait. Alleen door Hem bereikt God zijn doel. Alleen door Hem 
komen wij tot de volmaaktheid. 
Maar wie is deze Christus, die zo centraal staat in hun denken? Is Hij God en mens, twee 
naturen in één persoon, zoals de kerk Hem al eeuwenlang beleden had? Nee, dat past 
helemaal niet in dit opvoedingsdenken. God voedt ons immers door mensen op. Dus Christus, 
als Gods hoogste opvoedingsmiddel, is ook een mens. Maar dan wel een goddelijk mens. Hij 
heeft één natuur, een god-menselijke natuur. Hij is de volmaakte mens. Al vóór zijn aardse 
bestaan leefde Christus bij God. Want God wilde Hem voor zijn hoge taak van tevoren 
opvoeden en toerusten. Toen kwam Hij op aarde, als een volmaakt en zondeloos mens, om 
onze hoogste Leraar te zijn. Nu leeft en werkt Hij vanuit de hemel, om zijn gemeente nog 
verder op te voeden en te volmaken. Zo wordt heel de kerkgeschiedenis een verhaal over onze 
voortgaande opvoeding door Christus. 
Deze leer over Christus doet sterk denken aan die van Arius. Arius was de theoloog die 
ontkende dat Christus God was: Christus was Gods eerste en hoogste schepsel. Arius is de 
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man die door het concilie van Nicea veroordeeld werd. Nicea heeft toen beleden dat Christus 
één van wezen is met de Vader: ‘God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig 
God.’ Die geloofsbelijdenis konden de Groningers onmogelijk naspreken. Christus is geen 
God, maar een goddelijk mens. Zo is trouwens ook de Geest niet de derde Persoon in de Drie-
eenheid, maar een goddelijke kracht. Daarmee was de belijdenis van de Drie-eenheid 
losgelaten en probeerden de Groningers de ideeën van Arius nieuw leven in te blazen. Ze 
deden dat wel op typisch negentiende-eeuwse wijze, met hun opvoedingsgedachte. Maar ze 
hadden hun sympathie bij Arius liggen, niet bij Nicea. 
 
Uitverkiezing? 
Nog één onderdeel van de Groninger theologie wil ik in dit artikel noemen. Het betreft hun 
opvatting over de uitverkiezing. Daarover moet ik wel iets zeggen, omdat die een grote rol 
heeft gespeeld in hun reactie op de Afscheiding van 1834. 
Kort en goed kun je stellen dat de Groningers met de gereformeerde leer van de uitverkiezing 
niets konden beginnen. Het is bekend dat Hofstede de Groot zelf van kind af aan geworsteld 
heeft met deze leer: als ik niet ben uitverkoren, dan helpt het niets of ik bid, of ik God dien, of 
ik vroom leef. Als student theologie heeft hij er zelfs over gedacht dan maar remonstrant te 
worden: dan was hij tenminste af van die ellendige uitverkiezingsleer. Zijn oom en 
leermeester Muntinghe heeft hem daar toen van afgehouden en gezegd dat je de 
uitverkiezingsleer best op een goede manier kunt uitleggen. Muntinghe zei: je moet de 
uitverkiezing beschouwen als Gods opvoedingsmethode, waardoor Hij volk voor volk, ieder 
op zijn tijd, met het heil bekend maakte en zo opvoedde tot de ware menselijkheid. Zo komt 
ook hier weer die opvoedingsgedachte tevoorschijn. 
De jonge Hofstede de Groot heeft zich hierdoor laten overtuigen en is in de Nederlandse 
Hervormde Kerk gebleven. Maar dat betekent niet dat hij en zijn vrienden zich thuis voelden 
bij de leer van de Dordtse Leerregels. Integendeel, die past helemaal niet in hun optimistische, 
tolerante denkwijze. De uitleg die Muntinghe gaf van de uitverkiezing, heeft dan ook weinig 
te maken met wat de Leerregels daarover zeggen: Gods opvoedingsmethode is heel iets 
anders dan Gods eeuwige besluit om aan een vast en groot aantal mensen het eeuwige heil te 
schenken. En van verwerping van eeuwigheid wilden de Groningers helemaal niets weten. 
Van de gereformeerde verkiezingsleer bleef dus weinig over. 
Een typerend voorbeeld daarvan is een preek van Muurling over 2 Johannes :8-11, waar het 
gaat over ‘blijven in de leer van Christus’. Muurling zegt daarin: ‘Als men zo van God 
oordeelt en spreekt, alsof het Hem behaagd had, deze van zijn mensenkinderen tot zaligheid, 
anderen tot verdoemenis te bestemmen, en Hij slechts aan sommigen zijn genade bewijzen, 
anderen in hunne ellende laten en verwerpen wilde; terwijl de Zoon van God allen tot zich 
riep, allen met zijn genade vóór kwam, het land doorging goeddoende, om allen te zegenen en 
te behouden, niemand, zelfs geen Heiden, noch de meest verworpene, uitsloot … is dat dan 
blijven in de leer van Christus?’ 
Zo nam deze ‘evangelische theologie’ dus heel uitdrukkelijk en bewust afstand van de 
gereformeerde leer. Het gaat God er immers om héél de mensheid op te voeden door Christus. 
Als de verlossingsleer geen verzoeningsleer is, maar een opvoedingsleer, dan is er geen plaats 
meer voor de persoonlijke uitverkiezing. Dat hadden de Groningers goed begrepen. 
 
Mensen van hun tijd 
In dit artikel heb ik iets laten zien van de Groninger theologie. In ieder geval moet je de 
Groningers toegeven, dat ze mensen van hun tijd waren. Ze waren door de Verlichting 
heengegaan, ze hadden met heel hun tijd mee het gevoel herontdekt, ze waren gegrepen door 
de eigentijdse opvoedingsgedachte. Volop in je eigen tijd staan, dat heeft iets heel moois. Het 
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is logisch dat deze theologie bij veel mensen aansloeg: een christelijke leer zonder aanstoot, 
waarmee je voor de dag kon komen. 
Maar wij leven meer dan 150 jaar later. Welke betekenis heeft deze theologie nog voor onze 
tijd? Zijn er lijnen te trekken van toen naar nu? Het volgende artikel probeert op die vragen 
een antwoord te geven. 
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