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tekst ds. C. J. Meeuse 

beeld collectie Den Hertog Houten

„Een van de doelstellin-

gen van deze studie is het 

vergroten van het inzicht in 

het ontstaan van kerkelijke 

conflicten”, zo schrijft dr. 

Golverdingen ergens in zijn 

proefschrift. Ik zou er de 

wens aan toe willen voe-

gen dat ze ook mag dienen 

om dergelijke conflicten 

in de toekomst te voorko-

men. We moeten leren van 

de geschiedenis of moeten 

deze opnieuw beleven.

I
n zjn studie heeft de

promovendus een vervolg

geschreven op zjn docto-

raalscriptie ”Om het behoud

van een kerk. Licht en schaduw

in de geschiedenis van de Ge-

reformeerde Gemeenten 1928-

1948”. Heel grondig schetst hj

een aantal ontwikkelingen die de

vernieuwing van het min of meer

independente kerkverband van de

Gereformeerde Gemeenten tot een

meer presbyteriale gemeenschap

vergezelden. Deze vernieuwing

ging vaak gepaard met verwar-

ring, en dit bracht hem tot de titel

van zjn dissertatie.

Na een eerste hoofdstuk over

het tjdsbeeld van 1945-1950 geeft

hj aandacht aan een scala aan

nieuwigheden, zoals het ontstaan

van de Driestar als normaalschool,

het zendingswerk, het Landeljk

Verband van Jongelingsverenigin-

gen, het werk onder de militairen

in Indië, de prekenserie ”Uit de

Schat des Woords”, het Landeljk

Verband van Meisjesverenigingen

en dat van Zangverenigingen, de

Vereniging van Organisten en De

Kleine Gids. Daarna komen een

aantal hoofdpersonen aan de orde

en hun onderlinge wrjvingen.

Hoofdpersonen

In de consistorie van de gerefor-

meerde gemeente van Rotterdam-

Jsselmonde hangt de Bjbeltekst:

„Eén is uw Meester, nameljk

Christus; en gj zjt allen broeders”

(Matth. 23:8b). Deze woorden

van de Zaligmaker moeten in het

hart van alle ambtsdragers leven

– zonder dat gaat het niet goed.

Uitvoerig beschrjft dr. Golver-

dingen hoe diverse predikanten

zich verhielden tot ds. R. Kok, die

een centrale positie in deze studie

gekregen heeft. Uiteindeljk loopt

het uit op zjn schorsing en de

breuk tussen de gereformeerde

gemeente van Veenendaal en het

landeljk kerkverband. Ongetwj-

feld is geprobeerd een eerljke

weergave te geven van de intenties

en standpunten van mannen als

ds. G. H. Kersten, ds. A. Verhagen,

dr. C. Steenblok, ds. R. Kok en

andere betrokkenen.

Indrukwekkend en overtuigend

komt naar voren hoe ds. Kersten

met ds. Kok kon omgaan en de

gave had om de divergerende

krachten bj elkaar te houden en

te binden. Na het sterven van ds.

Kersten bljken echter degenen die

een breuk zochten, de overhand te

krjgen en waar heerszucht de kop

opsteekt, kwjnt de broederliefde.

Levensgevaarlijk

Het is niet eenvoudig om de op-

vattingen van ds. Kok ordeljk

weer te geven, temeer omdat hj

nogal eens ondogmatische op-

merkingen maakte in zjn preken

en geschriften, die aanleiding

konden geven tot misverstanden

en die hj later dan ook wel her-

riep of corrigeerde. Ongetwjfeld

was hj dikwjls eenzjdig, maar

niet altjd bracht hj in andere

preken dan het evenwicht aan,

zoals onze oudvaders dat wel de-

den. Slordige formuleringen, zo

bljkt ook uit deze studie, veroor-

zaakten dan beschuldigingen die

de perken te buiten gingen. Is de

aanbieding van de genade of van

het genadeverbond hetzelfde als

het deelhebben aan de beloften,

of ligt hiertussen een wezenljk

verschil? Is het wel juist om te

spreken van het aanbieden van

beloften, of moeten we niets

aanbieden, maar het genadever-

bond alleen maar voorstellen,

zoals dr. Steenblok wilde? Is het

verschil tussen het wezen van het

verbond en de bediening ervan

slechts een dogmatisch onder-

scheid, of moet het duideljke

consequenties hebben voor de

prediking?

Zaken als deze waren vaak niet

goed doordacht, en op de synode

waarop hj werd geschorst, heeft

ds. Kok velen tegen zich in het

harnas gejaagd door het aanbod

en de belofte te vereenzelvigen.

Dr. Golverdingen ziet dit als een

begripsverwarring, maar ik denk

dat het wel een levensgevaar-

ljke verwarring is als daardoor

iedereen die de genade aangebo-

den wordt, gaat denken dat de

vergeving van zonden en het

eeuwige leven hem al beloofd

zjn.

Lessen

Als we een boekwerk als dit ter

hand nemen, moeten we ons

altjd afvragen wat we door het

lezen ervan kunnen leren. Laten

we het niet misbruiken om een

oude strjd met hete hoofden en

koude harten nieuw leven in te

blazen, want het echte leven zal

er dan in gemist worden. Wie

niet van het verleden leren wil,

zal ervaren dat hj met schade

en schande dezelfde fouten zal

maken als die gemaakt zjn door

het voorgeslacht. Laat het ons

opscherpen in een zorgvuldig

formuleren van de waarheden

van Gods Woord en een vermj-

den van gevaarljke dubbelzin-

nigheden.

Maar laten we in de beoordeling

van elkaar toch ook oog en hart

hebben voor de intenties die de

ander drjven. Vanuit de ootmoed

van de liefde strjden we tegen

partjschappen als in Korinthe

en respecteren we de integriteit

en zeker ook de drjfveer van de

liefde die het behoud van mede-

mensen zoekt. En deze liefde was

er bj ds. Kok onmiskenbaar, zo

weet ik uit het getuigenis van

mjn ouders, die bj hem belj-

deniscatechisatie volgden. „De

leraren zoeken allen het hunne”,

zo klaagde een ouderling op de

ouderlingenconferentie in 1949

– maar als de liefde van Christus

ons dringt, zoeken we onszelf

niet.
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„Indruk-

wekkend 

blijkt hoe ds. 

Kersten met 

ds. Kok kon 

omgaan”

Ds. R. Kok op de kansel in Veenendaal.

boeken
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