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"Alice weet werkelijk niet 
wat haar te wachten staat in wonderland. 

 Maar als ze niet toegaat op de dingen 
 die haar tegenkomen, dan ziet ze niets." 

A.A. van Ruler. 

 

Voorwoord 
Vier jaar geleden, tijdens mijn eerste pastorale stagegesprek voor de O.V.P. (Opleiding Vrijzinnig Protestanten) te 
Bilthoven, vertelde een wat oudere vrouw dat zij in de preken van tegenwoordig zo weinig bevinding vond. De 
preken raakten haar niet meer in het hart bedoelde ze ermee, ze had er “niets” aan. 
Het was zeker 25 jaar geleden, dat ik dat woord bevinding gehoord had. Dat was in Katwijk geweest, waar ik in 
bevindelijk Gereformeerde Bondskringen opgroeide.  
Ik herinnerde me van vroeger dat je met studie, een goede exegese en passende liturgie, nog niet “bevinding” in 
het hart van de hoorder hoeft op te wekken. Daarvoor is God zelf nodig, die schenkt dat, zo wist ik van vroeger. 
Vaak genoeg had de dominee van de kansel geroepen: "O mocht je maar iets van God in je hart ervaren, zodat Hij 
werkelijkheid voor jou wordt en je je bekeert."  
Die roep heeft voor mij niet altijd geklonken, maar vorig jaar met Pasen werd ik in Leiden lid van de 
Remonstrantse Broederschap. Nu ik op de drempel van het predikantschap sta, heb ik, behalve de intellectuele 
uitdaging de studie af te ronden met een scriptie, ook sterk de behoefte om terug te kijken. Wat mij bezig houdt, 
is de vraag of de spiritualiteit, zoals ik die bij de Remonstrantse Broederschap ervaar, anders is dan de 
spiritualiteit zoals ik die aantrof in mijn geboortedorp. Zijn er verbindingen? 
 
Het afgelopen half jaar heb ik mij met toenemend enthousiasme op de "bevindelijkheid" gestort. 
Naast mijn persoonlijke reflecties op het verleden, bracht het mij met veel aspecten van de theologie in 
aanraking: dogmatiek, geschiedenis, praktische theologie, sociologie, psychologie, communicatie, en pastoraat. 
Het bleek een gespreksonderwerp wat niet alleen mijzelf intrigeerde, maar ook veel anderen.  
Immers "bevinding" raakt het hart van het geloof, het vraagt naar de persoonlijke spiritualiteit. 
 
Velen dachten met mij mee en hielpen mij verder. 
Mijn dank gaat dan ook uit naar: Marius van Leeuwen, Anne van der Meiden, Florus Kruyne, Martin Roos, 
Reinhold Philipp, Marina Slootmans, Elly Bruijn-Bokhoven, Johan Goud, Laura van Asselt, Greteke de Vries, Rick 
Benjamins, Pieter Stam, leden van de Remonstrantse Orde, leden van de Haagse en Leidse Remonstrantse 
gemeenten en alle predikanten, die de enquête invulden.      
Mijn man Henk de Mooij, mijn kinderen en vrienden dank ik voor het geduld dat zij hadden, om mij zoveel uren 
rustig te laten werken. 
 
Katwijk, 15-6-2011                                              Martine Wassenaar 
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Inleiding 
Vormt "bevinding" een verbinding tussen Orthodoxen en Remonstranten, of is het een punt waar de wegen 
scheiden? Die vraag stel ik in deze scriptie. 
Tijdens mijn opleiding aan het Remonstrants Seminarium had ik gehoord of ergens gelezen dat er een verbinding 
was. Dat intrigeerde mij en ik vroeg mij af of dat klopte en waaruit die verbinding bestaat.  
Allereerst was het zaak om er achter te komen d.m.v. literatuuronderzoek, door wie en wanneer die uitspraak 
gedaan was. Daarnaast heb ik in het eerste hoofdstuk vastgelegd, waar het woord bevinding vandaan komt, in 
welke tijd en in welke kerkelijke gemeenschappen het speelt, hoe de historische lijnen lopen en of daarin 
verbindingen te vinden zijn tussen Orthodoxen en Remonstranten.  
In het tweede hoofdstuk vindt u wat ik over bevinding en verwante onderwerpen gelezen heb, bij theologen uit 
de orthodoxe en de vrijzinnige hoek en bij drie theologen die een tussenpositie innemen.  
Het derde hoofdstuk maakt de omslag naar de Remonstrantse praktijk. 
Mijn hypothese was, dat Remonstranten een afkeer hebben van het woord bevinding en wat daarmee verband 
houdt, maar dat zij waardering hebben voor de persoonlijke religieuze ervaring en de doorwerking daarvan in het 
dagelijks leven. 
Om dat te toetsen heb ik onderzocht of Remonstranten van nu het begrip: bevindelijkheid of elementen van 
bevindelijkheid (her)kennen in andere (bij Remonstranten wellicht meer gangbare) termen. 
Ook vroeg ik of zij die elementen terugvinden in preken, liturgieën en in activiteiten van het jaarprogramma .  
De methode bestond uit een indicatieve enquête onder de Haagse en de Leidse gemeenteleden en predikanten. 
De predikanten is ook gevraagd een "bevindelijke"preek op te sturen. Vervolgens is via de websites van 
Remonstrantse Gemeenten nagegaan of zij “bevindelijke” activiteiten aanbieden. Daarnaast bezocht ik een 
weekend van de Remonstrantse Orde en heb ik een drietal theologen geïnterviewd. 
De uitkomsten zijn geanalyseerd en in de vorm van conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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Hoofdstuk 1  Bevinding, een verkenning  
In dit hoofdstuk kunt u terugvinden wat de term bevinding/bevindelijkheid betekent, waar in de bijbel het woord 
bevinding voorkomt en wat het betekent. Ook andere vertalingen komen aan bod. Er wordt bekeken in welke 
kerkgenootschappen men bevindelijk is en hoeveel bevindelijken er in Nederland zijn.  

1.1 Het begrip bevinding/bevindelijkheid 
In deze scriptie wordt het woord bevinding gebruikt voor de persoonlijke ervaring van het goddelijke. 
Bevindelijkheid is dan de protestantse beweging die bevinding hoog in het vaandel heeft. 
Van Dale zegt dat bevinding betekent: iets als resultaat van een waarneming, van een onderzoek vaststellen; de 
uitslag van een onderzoek, wat men ondervindt. Maar ook: gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met 
God. Om die laatste betekenis gaat het hier. 
Het woord bevinding in het NT Grieks: dokime, δοκιμη is afkomstig van het werkwoord dokimazo, δοκιμαζω. De 
twee plaatsen waar de nominativus ‘dokime’ in het NT voorkomt zijn: Romeinen 5: 4 en 2 Kor. 8: 2. De 
accusativus (dokimen/ δοκιμθν) komt vier keer voor: in Rom. 5: 4, 2 Kor. 2: 9, 2 Kor. 13: 3 en Fil.2: 22. De 
Statenvertaling vertaalt die met beproeving/ proeve. De genitivus dokimes / δοκιμης komt één keer voor: in 
2 Kor. 9: 13, en wordt vertaald met beproeving. Het adjectief dokimos komt drie keer voor in Rom. 14: 18, 2 Kor. 
10: 18 en Jac. 1: 12. Het heeft de betekenis van datgene wat op de toetssteen echt, waar en betrouwbaar is 
gebleken. Het heeft te maken met het testen van geld; beproefd werd of de munten echt waren.  
De Statenvertaling vertaalt δοκιμη alleen in de Romeinenbrief met bevinding.  
In 2 Kor 8: 2 wordt het vertaald met: beproeving, de beproeving van Gods trouw.  
In Romeinen 5: 3-5 staat:"En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 
verdrukking lijdzaamheid werkt; En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; En de hoop beschaamt niet, 
omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven."  
De tekst heeft een stringente opgaande lijn: de verdrukking bewerkstelligt volharding, de volharding 
bewerkstelligt dat de toets wordt doorstaan en dat bewerkstelligt hoop en die hoop wordt niet beschaamd, 
omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons is gegeven. De vroege 
christenen hebben ervaren dat het een worsteling is om trouw te blijven in het geloof en die worsteling ervaart 
men als een toets, een proef op de som. 
 
Andere vertalingen voor Dokime: 
De NBV vertaalt met: betrouwbaarheid, de NBG 51 met: beproefdheid en Groot Nieuws Bijbel met: kracht. 
De Herziene Statenvertaling gebruikt het woord ondervinding en de Friese Bijbel van 1943: befinning. 
Andere vertalingen zijn: 

 Probatio (Vulgata uit de 4-5e eeuw) 

 Erfahrung ( Luthervertaling van 1545)  

 Experience (King James), proven character (World English Bible 2002) 

 Victoire dans l’épreuve (Louis Segond 1910 + La Bible du Semeur 2000). 
 
Grundmann leert in "Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament" van Gerhard Kittel: Het woord Δοκιμη is 
zeer zeldzaam. Het betekent "Erprobung" of "Bewahrung". Het werkwoord is door het hele Griekse taalgebied 
verbreid: Als beproefd aannemen. Het heeft vooral betekenis gekregen in het Nieuwe Testament. Gedachten die 
hiermee samenhangen zijn: 
1) Dat het menselijk bestaan staat onder de beproeving van God. In het oordeel wordt die beproeving 
samengevat. Jacobus zei: Degene die door het oordeel heen komt heet dokimos: de mens die in de beproeving 
staande blijft (Jac. 1: 12). Het oordeel is de samenvatting van de beproeving en voltrekt zich in de geschiedenis: 
God is de beproever van harten. Deze gedachten zijn terug te voeren op het OT: Jeremia, Jesaja, de Psalmen. 
2) Het leven moet geleefd worden, gericht op het bewaren van het toevertrouwde Heil in de concrete situatie van 
dit leven. Vooral in de tweede Korinte brief vinden we de beproeving terug: de inwoners ergeren zich aan het 
zwakke optreden van Paulus, aan zijn angstige deemoedige houding en zij zoeken een bewijs dat hij namens God 
spreekt. Paulus zei daarvan, dat God alleen bewijst.  
3) De in Romeinen 5: 4 gebruikte term van de Statenvertaling: bevinding heeft zijn grond in het vasthoudende 
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christusgeloof en zijn vrucht in de levende, van de zekere overwinning van Christus wetende, hoop. Paulus stelt in 
2 Kor. 8: 2 de Macedoniërs ten voorbeeld aan de Korintiërs. De bevinding uit zich in de gemeente, door vast te 
houden aan het geloof in Christus, ook in de collectedienst en in een gehoorzame levenswandel. Christenen 
worden opgeroepen tot een tweezijdige "Prüfung": zij moeten beproeven wat de wil van God is. De mens is de 
mogelijkheid gegeven de wil van God te kennen. Omdat het gerealiseerd kan worden is het tot een plicht 
gemaakt. 
Ook Johannes roept ertoe op, om de verschillende religieuze gedaanten te beproeven. Tegelijkertijd wordt de 
christen opgelegd zichzelf te beproeven. Tot zover het artikel van Grundmann. 
Samengevat is het woord dokime zeldzaam. Het wordt doorgaans vertaald met ervaring en beproeving en de 
vertaling met bevinding is eenmalig en dan alleen in de Statenvertaling. 

1.2 Bevindelijke lijnen door de tijd 
De bevindelijkheid wordt doorgaans gezien als een typisch Nederlandse protestantse stroming, voortkomend uit 
de Nadere Reformatie. Die periode duurde van eind 16e eeuw tot en met de 18e eeuw.  
De Nadere Reformatie meende dat de Reformatie van de 16e eeuw niet voltooid was en er nog een reformatie 
nodig was, die van het hart, van het zielenleven. De praxis pietatis, praktische vroomheid diende beoefend te 
worden. 
Namen die bij de Nadere Reformatie behoren zijn: Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein, 
gebroeders à Brakel, Bernardus Smytegelt, Wilhelmus Schortinghuis en als laatste in het leerrijtje voor scholieren: 
Theodorus van der Groe (“want hij doet het hekkie toe”).  
Met name in Duitsland en Engeland waren het piëtisme en puritanisme, vergelijkbare vroomheidsbewegingen. De 
bewegingen zijn niet los van elkaar te zien. In het begin van de 17e eeuw was er ook veel contact tussen Engelse, 
Duitse en Franse en Nederlandse Kerken. In Engeland is de geestelijk vader van het piëtisme Perkins (Van der 
Meiden 1993, 105)  
Van der Meiden zegt dat het piëtisme erg scherp tegenover de overheid stond. "De overheid duldde geen kritiek 
van de kansel op de oorlog tegen Engeland en deelde stevige straffen uit. In 1665 verbood de overheid zelfs 
officieel kritiek van de kansel op haar beleid." Mogelijk is uit deze houding o.a. de ambivalente houding t.o.v. de 
overheid voortgekomen, die in de bevindelijkheid ook een rol speelt.  
Een belangrijk middel om de ideeën te verspreiden waren de conventikels, huiskamergemeenten. Volgens van der 
Meiden dateren de eerste conventikels al van vóór Dordt. "Het waren erkende vormen van vergaderingen der 
gelovigen, waar geoefend werd in het lezen van de Schrift en werd besproken welke wegen de Heere met een ziel 
gaat. Heel de kerkgeschiedenis door, zie je enerzijds strubbelingen tussen de rationalistische kerk en de 
conventikels en anderzijds een hartelijk meeleven van kerk en predikanten. In zekere zin zetten bijbelkringen, 
gesprekskringen, groot huisbezoekavonden de traditie van de oude reformatie voort nl. dat de mondigheid van 
de gelovigen hen toestaat, zelf vergaderingen te beleggen. Streekromans hebben bijgedragen tot een negatief 
oordeel over de gezelschappen vanwege de zielsmeetkunst. Maar dat is niet maatgevend. Ook bemoediging , 
vertroosting en pastoraat waren er te vinden" (Van der Meiden 1993, 123). 
Over het algemeen wordt bevindelijkheid als een tegenbeweging gezien. Een begrijpelijke reactie op verstarring, 
veruiterlijking en verdorring. Die zijn er altijd al geweest. Kuiper zei hierover: "Telkens wanneer de kerk te 
dogmatisch werd, ontstonden bewegingen, die opkwamen voor de persoonlijke geloofsbeleving en toewijding 
aan God, waardoor een gezuiverd innerlijk leven kan bijdragen tot daadwerkelijke levensvernieuwing"(Kuiper 
1963, 100). 
Door bevindelijkheid als tegenbeweging te zien en het bestaan van de eerste conventikels nog vóór de Nadere 
Reformatie aan te tonen, wordt het moeilijker om vast te houden aan de vaste periode van de Nadere Reformatie 
als begintijd van bevindelijkheid. De bevindelijke beweging blijkt ook niet typisch Nederlands te zijn. De term 
"quiëtisme" vind ik wel van toepassing. Quies is Latijn en betekent rust. Quiëtisme is een met mystieke trekken 
verbonden religiositeit die tegenover het dorre dogmatisme ontstond en 's mensen hoogste geluk en bestemming 
vond in volstrekte rust en de uitschakeling van iedere religieuze activiteit, zodat God bezit van de ziel kan nemen: 
zo zal het persoonlijke leven zich kunnen oplossen in God. Quiëtisme is een verschijnsel van alle tijden en 
plaatsen, het heeft een universeel karakter. 
Deze tegenbeweging heeft ook weer wortels in de tijd vóór de Reformatie. Van der Meiden noemt de 
boetepredikers, Broeders des Gemenen Levens, Thomas à Kempis, de sacramentariërs, die zich verzetten tegen 
de mispraktijken, maar ook de Nationaal Gereformeerden waarop Erasmus en Bullinger invloed hadden. 
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Overigens vermijden wij tegenwoordig het begrip "Nationaal Gereformeerden" (Blom en Misset, 1989). Ook de 
Dopersen noemt van der Meiden. "Die wilden de ideale eenvoudige en sobere, maar vooral enthousiaste vorm 
van het eerste christendom terug. Zij hebben weer banden met de middeleeuwse mystiek. De grondtrekken zijn 
die van de noodzaak van het persoonlijk geestelijk leven, de beleving van de gemeenschap met God. Het zich 
bewust zijn van de persoonlijke leiding van de Heilige Geest brengt een zeker exclusiviteit met zich mee. Bij de 
Dopers zit de rode draad met de zwarte kousenkerken in de strenge tucht, de eis van volmaaktheid van de 
gelovigen, een onbevlekte levenswandel. Ook wel de afkeer van de staat, afkeer van de grote kerk met haar 
ambten en machten, haar opgesmukte erediensten, de mijding van de wereld, de ontmanteling van de 
sacrament. Om van al die rode draden een kledingstuk te weven was de sterke inslag van het Calvinisme nodig" 
(Van der Meiden 1993, 84). 
Zo is ook het piëtisme geen afgebakende voorbijgaande periode geweest. Van der Meiden trekt de piëtistische lijn 
door. "Het heeft geleid tot het Reveil van 19 eeuw. De Reveilbeweging is gericht op innerlijke vroomheid, op 
praktische beleving van het geloof. De lijn loopt door naar de Ethischen, de separatistische vrij evangelischen en 
baptisten, de beweging van Johannes de Heer, de Pinksterbeweging, de Vergadering der Gelovigen, etc." Ook zegt 
van der Meiden: "dat de tweede fase van piëtisme elementen van verziekelijking en doorgevoerde zielsontleding 
kende"(Van der Meiden 1993, 105-107).  
In het boekje van Wim Zaal "Gods onkruid " is te lezen tot welke excessen deze verziekelijking in Nederland 
hebben geleid: offermoorden te Meerkerk, de Loggermoord te Katwijk (1915), de grote beroeringen van Ds. 
Kuyper in Nijkerk, tussen 1823-1843 de Zwijndrechtse nieuwlichters; Maria Leer en Stoffel Muller, Zwarte 
Jannetje. Nog altijd beruchte namen, waar bevindelijken niet graag over spreken. Van der Meiden noemt hen: 
"gepredisponeerde ziekelijke geesten die onder bepaalde condities tot dergelijke daden komen, in de waan dat zij 
daarmee een ramp afwenden of een weg openen" (Van der Meiden 1993, 122). 

Remonstranten,methodisten en evangelicalen 
Door de typering van bevindelijkheid als tegenbeweging, met wortels al vóór de Reformatie, wordt nu ook de 
verbindingslijn duidelijker van bevindelijken en remonstranten, een lijn die ook doorgetrokken kan worden naar 
de evangelicalen van nu. 
Arminius en de latere Remonstranten streden ook tegen het strenge dogmatische Calvinisme. 
Roessingh zei hierover in het artikel "De Remonstrantse Broederschap": "Het Remonstrantisme heeft op basis van 
een eigen, Nederlands type van Protestants religieus leven door Arminius opgebouwd, een stille invloedrijke 
macht geoefend in het geestelijk leven. Het heeft twee belangrijke bijdragen geleverd, nl. een diep besef van de 
betekenis van menselijke persoonlijkheid in de vroomheid en daarnaast de onderlinge verdraagzaamheid in het 
religieus gemeenschapsleven"(Roessingh IV 1927, 388).  
"Remonstranten en Calvinisten hebben beide pal gestaan voor onmisbare elementen in het christelijk 
godsdienstig leven nl. de ondoorgrondelijke wil van de soevereine God. De remonstranten gaven de zelfstandige 
persoonlijkheid niet prijs. Dit besef is misschien wel de diepste kern van de Renaissance, die bloeide in Erasmus 
en zijn humanistische volgelingen, in Coornhert en zijn vrienden. Ook in Luther school vroom individualisme. In de 
mystieke zelfverdieping van de late middeleeuwen, hier en elders, in de praktische vroomheid van zoveel 
kloosterbroeders, school heel wat persoonlijkheid vormende kracht" (Roessingh IV 1927, 388-390). 
Zo legt ook van der Meiden een relatie tussen mystici vóór en na de reformatie en de vrijzinnigen. Hij noemt 
Ruusbroec, Thomas à Kempis. Camphuyzen, Jaqueline van der Waals. "Vrijzinnigen worden aangesproken voor 
het zich in diepe stilte openstellen voor de Allesomvattende en Eeuwige. Ze staan ook niet vreemd te kijken bij 
religieuze extase, al vinden ze de vormen wat ongepast uitbundig. Mystieke meditatietechnieken zijn geliefd. Men 
ziet de zielsbewegingen niet zomaar als door God ingegoten, maar als voortkomend uit de mens zelf, de 
schouwende mens."(Van der Meiden 1988, 131).  
De evangelicalen van nu zijn ook te zien als een tegenbeweging. Deze evangelicalen zijn weer verwant met de 
beweging van Methodisten, die in Engeland door de gebroeders Wesley in de 18e eeuw ontstond. Deze broers 
waren op hun beurt bewonderaars van Arminius. Arminius legde namelijk grote nadruk op de persoonlijke 
vrijheid van de mens om zich te bekeren tot God. Het Methodisme stond aan de wieg van het Leger des Heils, dat 
in de Verenigde Staten veel aanhang kreeg. Het wordt gezien als één van de wortels van het evangelicalisme. 
Van Harskamp karakteriseert het evangelicalisme als: "de snelst groeiende protestantse stroming.  
Het accent ligt op de onmiddellijke ervaring van God, op de levensverandering die door wedergeboorte tot stand 
komt en op de noodzaak om de geest van geloofsvernieuwing in het leven te laten doordringen. Geloof is in de 
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eerste plaats ervaring, gevoel en vooral emotie, iets wat je lichamelijk raakt ….De evangelicalen zijn beïnvloed 
door bevindelijke en ervaringgeoriënteerde stromingen uit Europa. Ze hebben hun oorsprong in 19e en vroeg 
20ste eeuwse Angelsaksische en Amerikaanse opwekkingsbewegingen." Het nieuw evangelicalisme ziet Harskamp 
als een subcultuur binnen de evangelicale familie, vooral opgekomen sinds de 90er jaren. Deze subcultuur ziet 
van Harskamp als minder wereldmijdend en het legt nadruk op de religieus therapeutische heling van het 
individu. Van Harskamp noemt daarbij Willow Creek Community, Calvary Chapel, Ichtus en Vineyard (Van 
Harskamp 2003, 116-175). 

Samenvattend zie ik bevindelijkheid als een stroming van het persoonlijke ervaren van het goddelijke, die loopt 
door geheel de religieuze geschiedenis van de mens, niet alleen in de christelijke geschiedenis, ook daarbuiten 
(maar daarop in gaan, gaat deze scriptie ver te buiten). Bevindelijkheid is niet te beperken tot een typisch 
Nederlandse beweging, maar het is een universele, onder vele namen bekende stroming. De term quiëtisme komt 
dicht in de buurt. Het is een tegenbeweging op die plaatsen, waar geloof te rationalistisch of dogmatisch wordt.  

1.3 Waar komt bevindelijkheid voor? 
De bevindelijk gereformeerden wonen voornamelijk op de Bible Belt: in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, 
polders en waarden, tot op de Veluwe, Maar ook In Rijssen en Staphorst zijn velen "de leer der vaderen" 
toegedaan. Opvallend genoeg heeft ook Rotterdam van oudsher een relatief groot aantal bevindelijk 
gereformeerde inwoners. "In totaal wordt de groep bevindelijk gereformeerden in Nederland geschat op 200-
300.000 mensen. Maar een precieze indeling valt niet te geven " (van Dijk 1996, 14).  
"Wat betreft de kerkelijke gemeenten kunnen bevindelijken gevonden worden: binnen de rechterflank van de 
Gereformeerde Bond en het Gekrookte Riet, in de Gereformeerde Gemeenten van Nederland en Noord-Amerika, 
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, De Oud Gereformeerde Gemeenten en de stroming rond het blad 
Bewaar het Pand in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarnaast vindt men bevindelijk gereformeerden in 
een aantal zelfstandige lokale gemeenten van oudgereformeerde signatuur; de zgn. thuislezers"(Stoffels 1993, 
128).  
 

Aantallen  
Het is mij niet mogelijk gebleken een exact cijfer te geven voor het huidige aantal bevindelijken in Nederland.  
Het laatste gedetailleerde rapport van de kerkelijke gezindten is het SCP onderzoek: "Godsdienstige 
veranderingen in Nederland " (2009), dat als bron voor het ledenaantal, een onderzoek hanteert van Stoffels en 
Walinga (VUA 2005). 
Het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, heeft wel recente gegevens, maar niet gedetailleerd. Het CBS hanteert 
drie grote categorieën: geen kerkelijke gezindte, Rooms Katholiek en PKN. Dat is een te grove indeling. 
SILA (St. Interkerkelijke Leden Administratie) publiceert de aantallen personen die bij het SILA geregistreerd staan. 
Het jaarverslag over 2010 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen 6.238.410 geregistreerden. Deze 
zijn verdeeld in Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Nieuw Apostolische Kerk, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 
Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk, Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en het Leger des Heils. 
Op het Internet (http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten in Nederland) vond ik een rapport met de meest 
recente cijfers van 2010 samengesteld uit diverse bronnen. De voor deze scriptie relevante bevindelijke 
kerkgenootschappen heb ik daarin gedetailleerd weergegeven. Zoals tabel 1 laat zien, rapporteren bijna alle 
christelijke groeperingen hetzij een afname van het aantal leden, of een nagenoeg gelijkblijvend ledenaantal. 
Uitzondering zijn de Gereformeerde Gemeenten die een relatief sterke groei vertonen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten%20in%20Nederland)%20vond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Gemeenten_in_Nederland
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Tabel 1 Ledenaantal van bevindelijke kerkgenootschappen 

Naam Aantal 
leden 

per 2010 

Jaar 
meting 

Aantal leden per 
eind 2005 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 124.260 okt-09 125.970 

Christelijke Gereformeerde Kerken 74.374 2010 74.853 

Hersteld Hervormde Kerk ± 57.500 2008 70.000 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland 22.377 2008 21.708 

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland ± 18.000 2006 18.000 

Vrije (oud) Gereformeerde Gemeenten  ± 5.000 2006 5.000 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)  ± 1.500 mei-10 1.500 

Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) ± 1.500 2006 1.500 

Totaal          304.511 
 

 318.531 

Bronnen: 
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006): 
- Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie, University   
 Press, Amsterdam  
- Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI - www.kaski.ru.nl)) 
- SILA (www.sila.nl) 
- CBS (www.cbs.nl) 
- Nederlandse kranten en eigen opgave kerkgenootschappen  

  
Wanneer we de bevindelijk orthodoxe gemeenten bij elkaar optellen hebben die in 2010 een ledenaantal van 
304.511. Stoffel en van der Meiden halen Janse (1993, 26) aan, die het aantal op 250.000 a 300.000 mensen schat 
(Hijme Stoffels 1995, 72). In de tabel lijkt het aantal bevindelijken toe te nemen. Waarschijnlijker is dat 
het aantal gelijk blijft. Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel mensen van de Hersteld Hervormde Kerk 
bevindelijk zijn. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Kerken_vrijgemaakt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten_in_Nederland#cite_note-11
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_Gereformeerde_Kerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten_in_Nederland#cite_note-13
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersteld_Hervormde_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Gemeenten_in_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oud_Gereformeerde_Gemeenten_in_Nederland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrije_(oud)_Gereformeerde_Gemeenten&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Gemeenten_in_Nederland_(buiten_verband)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten_in_Nederland#cite_note-15
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Kerken_in_Nederland_(hersteld)
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Hoofdstuk 2  Bevinding bij orthodoxen en vrijzinnigen en tussen die 
            posities in 
 
Door middel van literatuuronderzoek wordt onderzocht hoe auteurs uit de orthodoxe en de vrijzinnige hoek 
tegen bevinding aankijken, waar zij elkaar vinden en waarin zij van elkaar verschillen. Ook wordt ingegaan op het 
werk van enkele theologen (Van Ruler, Miskotte, W. Aalders) die een tussenpositie innemen.  
Helaas is bevinding een complex begrip, dat verweven is met de dogmatiek en levenswijze van de orthodoxen. 
Bevinding bevat zoveel aspecten, dat slechts een aantal hier belicht wordt. Ik heb er voor gekozen die aspecten 
aandacht te geven, die de verschillen of overeenkomsten met de tussengroepering en vrijzinnigen het duidelijkst 
maken. 
 

2.1 Bevinding bij de orthodoxen 
Wanneer we spreken over bevinding, dan wordt dat altijd getypeerd als behorende bij de orthodoxen.  
Deze hebben het zelf ook geclaimd. Er zijn echter verschillende theologen, waarvan Anne van der Meiden het 
meest uitgesproken is, die zeggen dat die claim ten onrechte is en dat datgene wat met bevinding of 
bevindelijkheid kan worden omschreven bij meer religieuze mensen en gemeenschappen past. Daar heeft hij m.i. 
gelijk in, zie ook het eerste hoofdstuk . 
In deze paragraaf wordt weergegeven hoe orthodoxe theologen en onderzoekers bevinding typeren. 
 

2.1.1 Wat is bevinding/bevindelijkheid? 
De orthodoxen zien bevinding als een door de Heilige Geest mogelijk gemaakte ervaring van gemeenschap met 
God. Het wordt gekoppeld aan het Schriftgezag en aan bekering.  
"Geloofsbevinding komt op uit de Schriften en is de gelovige beleving van de gemeenschap met en de kennis van 
God in Christus door de Heilige Geest, die getoetst wordt in het concrete leven onder strijd en aanvechting en die 
consequenties heeft voor het leven in deze wereld", aldus Buitelaar. 
In “Geloofsbevinding in de prediking” haalt Buitelaar ook andere theologen aan: "Moerkerke (1977, 66) noemt 
bevinding: het geheel der geestelijke ervaringen die Gods kinderen ondervinden wanneer de Heilige Geest de 
weldaden, die door Christus verworven zijn, aan hun ziel toepast "(Buitelaar 1996, 49). Ook haalt Buitelaar Boer 
aan, volgens wie bevinding het resultaat is “van een geoefend zijn in de smeltkroes van beproevingen, zij wordt 
geboren uit de worsteling met het lijden, met de satan en de dwaalleer " (Buitelaar 1996, 49). In deze uitspraak 
horen we de betekenis van ‘dokime’ terug; op de toetssteen gelegd worden. 
 
In "Het geloof der vaderen" schrijft van Dijk over Ds. Veldman. Deze noemt bevinding "het ervaren van de 
belijdenis". Van Dijk citeert J. H. Maurits (directeur van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en America): "Daar waar iets onverklaarbaars gebeurt, wat ik geen naam kan geven, maar waar in mij 
een verandering optreedt, namelijk dat ik ga zien wie ik zelf ben tegenover God. Je krijgt een innerlijk overtuiging 
van de waarheid. De ontvanger krijgt het sterke gevoel dat iets absoluut waar is en dat gevoel heeft zo`n 
spirituele kracht dat het niet anders dan door de Geest van God veroorzaakt kan zijn."                                                                                                                                         
Van Dijk haalt ook Huib de Vries journalist van het reformatorische gezinsblad "Terdege" aan; volgens de Vries 
betekent bevinding: "Dat het woord van God je hele wezen raakt, vergelijkbaar met iets als liefde" (Van Dijk 1996, 
53-54) 
 
Ook C.G.Vreugdenhil associeert in zijn boekje "Wat is bevinding", bevinding met verliefdheid:"Iedereen die 
verliefd is geweest weet wat het inhoudt, maar een heldere echt rake typering is niet te geven. Zo zit het ook met 
de geloofsbevinding. Het gaat er om dat de Heilige Geest de genade in je hart toepast. Doordat de Heilige Geest 
in de gelovige werkt is het volstrekt duidelijk dat de genade ook aan jou als gelovige wordt aangeboden."  
Om een al te grote nadruk op het subjectieve van die ervaring te voorkomen gebruikt men vaak de term 
schriftuurlijk-bevindelijk. De bevindelijke ervaring dient aan de Bijbel te worden getoetst. 
Vreugdenhil zegt: "Bevinding is de beleving van het geloof. Het heeft alles te maken met de kennis van God. Hoe 
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gaan we om met God? Niet alleen verstandelijke, maar bovenal hartenkennis, omgangskennis of ervaringskennis. 
Het is levend geloof, reactie op het Woord in je ziel"(Vreugdenhil, 2000). 
 
Bevindelijke kennis is volgens Woelderink: "Die kennis, die opkomt uit openbaring, die vrucht is van de 
onderwijzing van de Heilige Geest, dat is gelijk aan de kennis des geloofs."  
Woelderink zegt over bevinding dat het gaat om de waarachtigheid en werkelijkheid van de levende verbinding 
met de levende Christus. Zij is het werk van de Heilige Geest.  
Ook waarschuwt Woelderink dat bevinding niet los mag staan van het geloof en de Schrift: "We moeten ook 
voorzichtig zijn met het spreken over Gods leiding van onze weg. Bevinding moet niet veracht worden. Maar er 
zijn ook mensen die het hemelhoog verheffen en het geloof verachten. Dat is niet in overeenstemming met de 
Schrift. Het gaat om het geloof, men is dan de weg kwijt als het opgaat in alle mogelijke ervaringen, 
gemoedsbewegingen indrukken. e.d. Dat is de heidense staat van de mens. Maar als men de vrucht van de 
openbaring van haar wortel losmaakt kan het geloof vervlakken.Een mens kan ook een woord van God krijgen 
door zelf dat woord op te roepen door krachten uit het onbewuste zieleven of door boze geesten voorgehouden. 
Noch het geloof noch de bevinding moeten inhoud van de prediking zijn, maar meer het evangelie van onze Here 
Jezus Christus" (Woelderink 1974, 175). 
 
Nicolette Hijweege, cultuur-en godsdienstpsychologe, definieert bevinding als: "de (affectieve) doorleving en 
persoonlijke toe-eigening van de gereformeerde geloofswaarheden" (Hijweege 2004, 119). 
 
Wat opvalt in deze beschrijvingen is dat de definitie van Van Dale geen rekening houdt met de breedte van het 
betekenisveld. Het krijgt daar alleen de connotatie van :"gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met 
God." Maar geloofsbevinding is meer, omdat zij geschiedt in een wereld onder veel strijd en aanvechting. Ik mis 
bij Van Dale (zie boven, blz. 6) de notie van de beproeving: als waar/echt bevinden van de munt; deze is immers 
op de toetssteen gelegd.  
Verder valt op, dat de orthodoxen de term bevinding relateren aan Schriftuurlijkheid, de Bijbel, het Woord van 
God, de openbaring van God. Zonder die verbinding met de Bijbel kan er geen bevinding zijn. Vreugdenhil zegt 
weliswaar dat bevinding ook in andere godsdiensten te vinden is, maar dat " alleen als bevinding gebaseerd is op 
de Bijbel, zij ons tot Christus brengt." 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1.2  Verschillen in bevinding: voorwerpelijk en onderwerpelijk 
De bevindelijkheid is niet één grote stroming. Men onderscheidt in de prediking voorwerpelijke en 
onderwerpelijke bevindelijkheid. De onderwerpelijke is de bevindelijke prediking, de voorwerpelijke de meer 
dogmatische, rationele prediking. Andere begrippen die vaak werden/worden gebruikt zijn objectieve en 
subjectieve prediking. Van der Meiden vertelde mij in mijn interview met hem dat, wanneer de bevindelijken een 
predikant beroepen, zij nog steeds op dit punt selecteren. 
Het is ingewikkeld maar Van der Meiden legde het uit. Voorwerpelijke bevindelijkheid is meer te vinden in het 
Westen van het land, in o.a. de Gereformeerde gemeenten en in grote delen van de zgn. bondsgemeenten in de 
PKN (niet de Christelijk Gereformeerden). De onderwerpelijken zijn de Oud Gereformeerde gemeenten en 
Christelijk Gereformeerden en voor een groot deel de Evangelische gemeenten en de rechterflank van de zg. 
gereformeerde bondsgemeenten en in de Hersteld Hervormde gemeenten. 
Het tweede, belangrijkste verschil is het onderscheid in de prediking. In "De zwarte kousen kerken (21)" zegt hij: 
"Er zijn objectiverende/voorwerpelijke bevindelijken, die de bevinding als systeem, als object van de leer, dus 
voorwerpelijk verkondigen. Er zijn ook onderwerpelijke, subjectieve bevindelijken, die zijn overtuigd dat God voor 
elk mens een eigen pad heeft, dat hij subjectief, onderwerpelijk leeft." Het wordt ook wel genoemd de koude en 
warme bevindelijkheid. 
"Omdat preken, die over bevinding gaan als voorwerp van beschouwing, dus als object besproken worden, zijn 
die preken voorwerpelijk. Dat lijkt prachtig, maar het kan een valse parel zonder waarde worden" (Woelderink 
1974, 175), omdat het daarmee ook op een afstand kan blijven en het niet de bevinding als ervaring opwekt. 
Wanneer dat wel gebeurt, dan "staat" de hoorder in de bevinding. Dat is warme bevindelijkheid. Maar in het 
algemeen kun je concluderen dat die subjectieve beleving alleen mogelijk is, als Gods Geest het hart opent voor 
de prediking. Dus bevinding is alleen daar, waar de Geest het Woord toepast aan hart en ziel van de gelovige.  
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2.1.3 Bekering en wedergeboorte: 
Doorgaans denken mensen bij bevindelijkheid ook aan bekering. Dat is een juiste associatie want bevinding van 
God, brengt een ommekeer in het leven teweeg. Men denkt dan vaak aan die plotselinge mysterieuze verlichting, 
zoals Jan Siebelink beschreef in “Knielen op een bed violen”.  
Maar bevindelijken zien bekering juist als een proces, waarbij verschillende stadia doorlopen worden. 
"Het is geen incidentele gebeurtenis maar een ontwikkelingsproces, dat een mensenleven lang kan duren en 
diverse stadia omvat, het is de weg der bekering of de weg des Heils" (Stoffels 1995, 128). 
"Buitenstaanders denken dat de bekering in deze kringen een plotseling krachtdadig gebeuren is, en dan ben je 
klaar. Maar het oude volk zegt nee, welkom in de strijd. Bekering is een proces. Zegswijzen zijn: zien is nog geen 
hebben, een bedekte schuld is nog geen vergeven schuld, een diepe overtuiging is nog geen overbuiging, een 
geopenbaarde gerechtigheid is nog geen toegerekende gerechtigheid, de belofte is nog niet de Belover, een 
geopenbaarde Middelaar is nog geen geschonken Middelaar" (Stol 1997, 113). 
"Het bekeringsproces kent drie stadia: van ellende, van de verlossing en de dankbaarheid. Maar de stadia zijn niet 
altijd goed te onderscheiden. Er is terugval mogelijk. Niet iedereen vindt dat een bekering op een dramatische 
wijze moet plaats vinden en dat expliciet alle drie de stadia doorlopen moeten zijn" (Van Dijk 1995, 35).  
De verschillende stadia in de bekering vormen een nog lastiger verhaal dan het verschil tussen voorwerpelijk en 
onderwerpelijk. De stadia worden ook wel standen genoemd en we zagen al, dat die kunnen wisselen. Binnen die 
standen zijn onderverdelingen mogelijk, die heten toestanden of gestalten. Vaak gaan gesprekken tussen de 
bevindelijken over een tekst of vers of een bijzondere gebeurtenis die men ervaart als een bewijs dat God de 
persoon die dat toevalt, liefheeft en troost. Want juist de bekeerde mens moet die beproevingen meemaken. 
Voordat gesproken kan worden over die standen is daar, door de genade van God in het innerlijk van de mens, 
de bekering. In die eerste bekering verandert de staat van de mens van dood in levend. Dat heet overgezet 
worden van de staat van dood zijn naar de staat van levend zijn. Dat is dan een vaststaand moment waaraan niet 
gewrikt kan worden, maar de drie stadia/standen van ellende verlossing en dankbaar kunnen dus wisselen (naar: 
Van der Meiden 1993, 50). 
Ook wanneer de bekering heeft plaats gevonden, wordt de mens steeds herinnerd aan de ellende van de zonde.  
Uiteraard is het belangrijk dat de bekeerde vrucht draagt, maar het probleem voor de bevindelijke is, dat hij of zij 
daar niet eigenmachtig naar mag streven. Dat riekt naar het katholieke geloof van de zelfheiliging door goede 
werken. Een mens is uit zichzelf tot niets goeds in staat in Gods ogen, zo leert men.  
Door deze houding t.o.v. de vruchten van de bekering, is de bevindelijke mens gericht op het eigen zielenheil en 
niet zozeer op de naaste en de wereld om hem/haar heen. Dat maakt dat bevindelijken nogal eens het verwijt 
treft, dat zij egocentrisch en wereldmijdend zijn. In eigen kring is men echter zeer op de medegelovige betrokken, 
de diaconie is belangrijk. En ook uit het politieke programma van de SGP, dé grote partij van de bevindelijken, 
blijkt wel, dat men vanuit Bijbelse opdracht wel degelijk maatschappelijk betrokken is en men zich 
verantwoordelijk voelt voor het wereldgebeuren. 
 
Tenslotte valt te noemen dat de verhalen over bekeringen en bevindingen veelvuldig op schrift zijn gesteld. Ze zijn 
bedoeld als stichtelijke lectuur. Ook veel levens - en sterfbedbeschrijvingen zijn verkrijgbaar in brief- en 
manuscriptvorm (Natzijl, 1995), bedoeld om aan het nageslacht doorgegeven te worden. Ook romans als van Jac. 
Overeem (1986), over het sterfbed van een zigeunerjongen uit Katwijk, zijn bedoeld om te getuigen. 
Bij een begrafenis wordt veel gesproken over de laatste woorden die zijn gezegd op het sterfbed. Het zijn 
belangrijke onderwerpen, niet alleen omdat ze getuigende waarde hebben, maar het kunnen vertellen van een 
bevinding in de Tale Kanaäns, is ook een criterium dat men behoort tot de kring bevindelijken. 
 

2.1.4  Andere termen voor bevinding? 
Wim Verboom (2002, 11) noemt andere woorden voor bevinding als: ervaring en spiritualiteit.  
Buitelaar noemt als andere woorden: mystiek, beleefd geloof, godservaring of spiritualiteit. Buitelaar heeft 
voorkeur voor Geloofsbevinding, omdat op deze wijze geloof en bevinding nauw op elkaar betrokken worden. 
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2.1.5  Diverse opvattingen gekoppeld aan bevinding 
Al eerder merkte ik op, dat bevinding geen op zichzelf staand verschijnsel is. Een aantal typerende uitspraken over 
de orthodoxe bevindelijkheid, uit het literatuuronderzoek breng ik hier naar voren. Ze betreffen de mystiek, 
kerkdiensten, zending bedrijven en hoe men de toekomst ziet.   

 Mystiek: "Over het algemeen vermijdt men in bevindelijke kringen het woord mystiek, het is niet 
specifiek christelijk en het klinkt onaangenaam rooms" (Stol 1997, 117). 

 Kerkdiensten:"Men zingt tijdens de erediensten geen gezangen. Het verschil tussen zware en lichte 
psalmen schuilt in het tempo, waarin de psalmen gezongen worden… Een vrouw in het ambt is 
onbespreekbaar….Het avondmaal is alleen opengesteld voor de bekeerden, de kinderen van God. Alleen 
de uiterste linkerflank van de orthodoxe bevindelijken, stelt het Avondmaal open voor alle volwassen 
gelovigen"(Van Dijk 1996, 63). 

 Zending bedrijven: "De notie van heilige oorlog is de bevindelijk gereformeerden absoluut vreemd. Hun 
leer inspireert niet tot botte machtsuitoefening over andersdenkenden. Ze brengt geen fanatieke strijders 
voor God voort…..Dat komt door het strikt persoonlijke van de bevinding, alsmede het geloof dat wij 
mensen niet tot iets in staat zijn dat goed is in Gods ogen "(Van Dijk 1996, 127). 

 Over de toekomst:"De bevinding moet niet verworpen worden, omdat de strijd ervoor met allerlei 
uitwassen en afwijkingen gepaard gaat, dat was bij de reformatie ook zo" (Woelderink 1974, 28). 

o "De bevindelijk gereformeerden krijgen steeds meer het gevoel dat ze godsdienstig gezien op een eiland 
leven. Daarom trekken ze een verdedigingswal op; verzuiling. Ze stichten eigen welzijnsorganisaties, 
scholen, kranten, en de politieke partij; de SGP" (Van Dijk 1996, 196). 

o Verboom stelt vast dat de manier waarop hij het geloof beleefde voorbij is. Op zichzelf is daar niets mis 
mee, voegt hij eraan toe. "Wie de wereld van de bevindelijken slechts van buitenaf kent, verbaast zich 
erover. Het lijkt toch nog altijd een degelijk bolwerk, met z'n volle kerken waaruit het psalmgezang 
krachtig opstijgt, z'n eigen reformatorische scholen, eigen krant en partij. Zou daar de klad nu ook al in 
komen? De kernelementen, het besef van zondigheid en de verwondering over de genade, zijn echt niet 
voorbij. De stilering ervan wel. De gezinnen zijn ook bij ons totaal anders geworden. Zo'n klimaat waarin 
'de vreze des Heeren' alles doortrok, dat is voor veel jongeren van nu irreëel geworden. Het leven is 
jachtig, versplinterd. De individualisering heeft ook binnen de gezinnen toegeslagen…. Maar het 
authentieke voorbeeld van het voorgeslacht zal een onopgeefbare inspiratiebron zijn'' (Verboom 2002, 
143). 
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2.2 Een tussenpositie: van Ruler, W. Aalders en Miskotte  
 
In deze paragraaf wil ik een drietal theologen aan het woord laten, die niet tot de orthodoxen behoren, maar ook 
niet tot de vrijzinnigen: Van Ruler, W. Aalders en Miskotte. Tot deze keuze ben ik gekomen, omdat in de literatuur 
diverse malen naar hen verwezen wordt. Zij staan kritisch t.o.v. een aantal aspecten ven de bevindelijkheid, maar 
worden er tegelijkertijd ook toe aangetrokken. Voor deze scriptie bleek Van Ruler het interessantst te zijn. Hij 
heeft een viertal artikelen geschreven over de bevinding, waarin de licht en schaduwzijden van bevinding zeer 
scherp worden benoemd. Ook vond ik bij hem een mogelijke bron van de uitspraak dat de bevinding een 
verbinding is tussen orthodoxen en remonstranten. In een noot bij het artikel "Licht en Schaduwzijden in de 
bevindelijkheid " zegt Van Ruler: "Het schijnt mij van gewicht te zijn in te zien, dat er -ook historisch- een lijn loopt 
van het gereformeerde piëtisme, niet alleen naar de Afscheiding van 1834, maar ook naar het modernisme. 
Iemand als Muntinghe las graag Lodenstein. En mensen als J. Clarisse en Ew. Kist legden in het oud-liberalisme 
nadruk op de ethiek, de daadwerkelijkheid van het heil als christelijk leven en op de beoefeningsleer. P. Hofstede 
de Groot beroept zich ook graag op de piëtisten. Scholten heeft niet alleen in Meerkerk zijn visie op het 
calvinisme gekregen door de bevindelijke groepen, maar ook nadert hij vanuit de onderscheiding van het 
historische en het zaligmakende geloof, de typisch moderne verbinding van christelijke godsdienst en historische 
kritiek" (Van Ruler III 1971, 84). Helaas legt hij niet de verbinding met de remonstranten maar tussen het 
gereformeerde piëtisme en het modernisme, dus bleef ik voor de vindplaats van de uitspraak verder zoeken.  
Deze drie theologen worden ook regelmatig geciteerd door vrijzinnige theologen.  
Het is niet mijn bedoeling de gehele theologie van deze theologen te behandelen. Een aantal uitspraken van 
henzelf of van anderen over hen, heb ik geordend naar de in het vorige hoofdstuk genoemde categorieën als 
mystiek, kerkdiensten, toekomst en houding t.o.v. andere kerken.  
Aan het einde van de bespreking van deze drie theologen hoop ik meer inzicht te krijgen in mijn vraagstelling, of 
bevinding de orthodoxen verbindt of juist scheidt van de remonstranten. 
 

2.2.1 A.A. van Ruler (1908-1970) 
Van Ruler wordt in de inleiding van zijn Verzameld Werk een ‘stoer zelfstandig denker’ genoemd. Hij was actief in 
de jaren 30-60. Kenmerkend is dat hij in contact was met veel denkers, vaak ook met tegengestelde meningen. 
Gesprekspartners waren bijvoorbeeld J.H. Gunning, H.F. Kohlbrugge, A. Kuyper, H. Bavinck en W.J. Aalders. Ook 
noemde hij veel theologen uit de gereformeerde orthodoxie als Voetius, Coccejus en Amesius.  
Hij studeerde in Groningen, was predikant te Kubaard en Hilversum. In Utrecht werd hij hoogleraar. Hij had vaak 
gezondheidsproblemen, ook was hij vatbaar voor depressies. Maar juist in zijn theologie spelen vreugde en 
genieten een grote rol. Grote invloed had hij in de Ned. Hervormde Kerk, o.a. bij de totstandkoming van de 
Kerkorde van 1951. Miskotte en Ruler werkten samen daaraan, maar ze lagen elkaar niet, qua karakter en 
theologische visie. Het gaf veel spanning. 
Samen met Miskotte gold hij, als voortrekker van de veranderende visie op het Jodendom binnen de N.H. Kerk. 
Hij hield radiogesprekken bij de NCRV, soms samen met Kuitert en Velema. Ook buiten Nederland reageerde men 
op zijn theologie en zijn eigen visie op het Oude Testament, vooral in Duitsland. 
 
In “Tongen als van vuur” zei van Ruler over het bevindelijke leven, n.a.v. Joh. 7:38: "bevindelijk leven en ingekeerd 
leven zijn hetzelfde. Het is het leven van de ziel met God, dan pas leeft de mens echt, wanneer hij dat leven kent, 
zit er een nieuwe dimensie in. Het verloopt niet in het vlak van het gewone leven. Het is iets anders dan een rijk 
innerlijk geestelijk leven, het gaat om de reactie van de mens op de werkelijkheid. Wanneer hij wordt aangeraakt 
wordt het anders. Het is geen stemming, het raakt en bepaalt de gehele mens, hij wordt dan werkzaam met God, 
met zijn heil en met zijn recht in ootmoed en aanhankelijkheid in schuldbesef en verbrijzeling in verrassing en 
beschaming, in vreugde en een diep vertrouwen, in geestelijke armoede en leegte, in het Godsgemis en 
verlangen, in één woord; in het leven van de liefde. Het komt over de mens, genade. De geest wordt uitgestort in 
het hart. De ontroering van de liefde over God en over alle dingen uit de oerdiepten van de ziel stijgen omhoog. 
Het zindert door de gehele mens heen"(Ruler, ed. Bouma 1990, 92) 
Hierin zie je bevinding als de pneumatische dimensie van het heil: volgens Van Ruler werkt de Geest door in de 
geschiedenis en de actualiteit. In "De Heilige Schrift als Principium theologiae" (1930) schreef hij: "De doorsnee 
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opvatting van het tegenwoordige protestantisme: van het ultraorthodoxe kamp met z`n zalvende woorden over 
bevinding, tot het meest schikkelijke bijbels-orthodoxe standpunt toe, is: dat de Heilige Geest, de ziel van de 
mens omzet, zodat hij openstaat voor de genade die in Christus gegeven is" (Ruler I 2008, 96). Van Ruler zag de 
rol van de Heilige Geest terug in de hem sympathieke ethische theologie, het piëtisme, het spiritualisme en de 
gnostiek. Al deze typen zoeken het principium theologiae in de ervaring.  
 
Bevinding kwam bij van Ruler los van de Schriftuurlijkheid. In het artikel "De bevinding in de prediking" uit 1953 
zei hij het zo: "Men betoogt graag, dat het bevindelijke er in de prediking niet bijkomt, maar dat alle echte 
prediking uit de volle Heilige Schrift als zodanig bevindelijk is, omdat het bevindelijke leven van Godswege in de 
Schrift wordt beschreven en dat alle andere bevinding uit de Boze is...Er komen steeds nieuwe gestalten, waar 
voor ruimte moet zijn. Er is wat de bevinding betreft, de oosterse en de middeleeuwse mystiek, het 
gereformeerde en het luthers piëtisme, het methodisme en de groepbeweging. Men moet een evenwicht vinden 
tussen biblicisme en spiritualisme. De Heilige Geest werkt ook nu "(Van Ruler 1971, 77). 
Bij van Ruler zie je het accent verschuiven van Schrift naar Pneuma o.a. in "Schriftgezag en geloofszekerheid", een 
artikel uit 1935. Van Ruler zei: "Schriftgezag is een kwestie geworden van het orthodoxe verstand en de 
geloofszekerheid een zaak van het vrome gemoed. En beide zijn even fataal. Men ziet het vaak los van elkaar, 
waardoor het met het geestelijk leven van de gemeente slecht is gesteld. De zekerheid van het geloof ligt in het 
Schriftgezag" (Van Ruler, red. Van Keulen, 2008, 253). 
 
Hij schetste ook lijnen tussen bevinding, het oude christendom, piëtisme, puritanisme en het moderne 
levensgevoel: 

 "De Nadere Reformatie sluit nauw aan bij het oudste christendom. Dat wist ook van het mysterion als het 
totaal van God handelen in de geschiedenis in en vanuit Jezus Christus door het pneuma, ook in de harten 
en de levens der mensen" (Van Ruler 1971,73). 

 "Het piëtisme heeft zich van meet af aan graag laten omvangen door het puritanisme…In de Nadere 
Reformatie is er verziekelijking in de uitwerking. Men is vastgelopen in de problematiek van de 
innerlijkheid. Het is dan goed te herinneren aan de ethische oorsprong van de Nadere Reformatie. In het 
puriteinse, ethische gezichtspunt, raken het bevindelijke en het apostolische elkaar. Het bevindelijke 
loopt steeds het gevaar bedreigd te worden, hyper-apostolisch te worden.. Er is dan geen plaats meer 
voor het heilskarakter van het historische christendom, de zichtbare gemeente. Dat herinnert aan het 
methodisme"(Van Ruler 1971,73-75).  

 In het artikel in Kerk en Theologie "De bevinding" (1950) legde hij een mooi verband tussen het 
bevindelijke leven en het levensgevoel, dat tot uitdrukking komt in het existentialisme en de 
psychoanalyse. "Gereformeerde piëtisten gaat het nooit om het subjectieve en de subjectiviteit als 
zodanig en op zichzelf genomen. Daar waarschuwen zij tegen: men moet "geen grond maken", van zijn 
bevindingen. Het gaat om het tegenover in de heilsbeleving, God is een ander dan ik zelf. Toch is de 
bevinding onmisbaar. Zij pendelt heen en weer door walging en afkeer van zichzelf en van de 
verdorvenheid der zonde, door schuldbesef en berouw, door schuldbelijdenis en boete, door aandacht en 
eerbied voor en hunkering en verlangen naar Gods beloften, door overgave en vertrouwen door 
overtuiging en verzekering heen. Maar op geen enkel punt kan de pendel van het bevindelijke leven tot 
rust komen. Hij slingert door al de toestanden en werkzaamheden der ziel heen " (van Ruler 1971, 55). 

 
De artikelen die in felle bewoordingen spreken van kritiek, maar ook van waardering voor de bevindelijkheid  
zijn te vinden in Theologische Werken deel III. In "Licht en Schaduwzijden in de bevindelijkheid ", een voordracht 
uit 1954 voor de vergadering van de Vereniging van Gereformeerde Predikanten te Utrecht, bracht hij een achttal 
waardevolle accenten uit de Nadere Reformatie naar voren zoals: "De serieuze concentratie op God. Hij is 
persoon… Het tweede waardevolle accent is de diepe doorgronding van het mens zijn. Een echte bevindelijke 
preek, graaft nog heel wat dieper dan laat ik zeggen de psychoanalyse…” Als derde waardevolle accent noemt hij 
“de bodemloze verlorenheid van het mens zijn. Het is geen hypochondrie om graag in het stuk van de kennis der 
ellende te verwijlen. Het is een permanente ontlediging... Bevindelijke christenen leven intensief. Het vierde 
accent is het besef van humaniteit, dat de Nadere Reformatie heeft gevonden nl. dat de mens in zijn bewustzijn 
alles kan omvatten, ook God en zijn eeuwige raad en daar kan een mens in het heden zeker van zijn... Het vijfde 
accent is dat zij de vragen van de pneumatologie heeft aangevat… Een zesde lichtzijde ligt in het piëtistische 
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waarheidsbegrip, dat komt dichter bij het Bijbelse, Israëlitische dan het orthodoxe… In de zevende plaats wijst hij 
op de levende tale Kanaäns…In de achtste plaats geeft de Nadere Reformatie niet een unisono geluid, maar een 
rijke verscheidenheid van accenten, waarmee wij onze winst kunnen doen in de pastorale benadering van de 
bevindelijke mensen en in de theologische verwerking van hun problemen. In die verscheidenheid horen wij het 
ethische accent: dat wedergeboorte compleet werk van de Geest is, maar ook compleet op de wijze van de wil 
geschiedt; dat alles in de verhouding tot God aankomt op de devotie, het vaste voornemen, de zelfverloochening" 
(Van Ruler 1971, 82-98).   
 
In het artikel "Ultragereformeerd en vrijzinnig", geschreven 17 jaar later, belichtte Van Ruler veel meer de 
schaduwzijden van wat hij de Ultra Gereformeerden noemt. Hij noemde hen "ketters". De ketterij van de 
vrijzinnigen is bij hen vergeleken zelfs kinderspel zei hij. 
"Vrijzinnigen plegen altijd keurige, beminnelijke en deugdzame mensen te zijn, maar als het tegen de orthodoxie 
gaat, komt er iets fanatieks en haatdragends in hun houding, dat zal wel aan de ervaringen uit het verleden 
liggen. Gemeten aan het dogma van de kerk, zijn ze rijkelijk ketters. Men denke aan de triniteit, aan de incarnatie, 
aan het offer van de verzoening, aan de opstanding, aan de sacramenten, aan de predestinatie. Maar zij komen er 
openlijk voor uit. Maar de ultragereformeerden stellen het altijd zo voor, dat zij pas echt de ware orthodoxie 
vertonen, dat zij de ware kerk zijn. De verborgen ketterij is altijd veel gevaarlijker dan de openbare… 
Ik aarzel niet, de ultra-gereformeerdheid, klare gnostiek te noemen en haar zo van de ergste ketterij te 
beschuldigen, die denkbaar is. Zij valt als zodanig uit de boot van het christendom. Wie het heil uiteindelijk niet 
buiten zichzelf - in de historische en verheerlijkte Christus- vindt (althans in het heden), maar in zichzelf, die is 
geen christen meer. Een christen leeft vanuit het heil, in het heil, en zo heeft hij het heil ook in zich" (Van Ruler 
1971, 103). 
De gnostische aard van de ultra-gereformeerdheid wordt altijd weer versluierd, doordat zij zo ongehoord intens 
bezig is met de grote gereformeerde waarheid van de predestinatie en daar wil van Ruler niet aankomen. 
Vervolgens haalde hij Woelderink aan, die heeft opgemerkt, dat men in de ultragereformeerde gezindte de 
waarheid van de predestinatie heeft vervangen door de predestinatie –idee. "Dan wordt het een principe, waaruit 
men langs logische redenering het hele systeem afleidt. Men vergeet in dit systeem te existeren. Men vergeet de 
werkelijkheid. In het Christendom is er niet één principe. Er zijn er vele tegelijk. Ultra-gereformeerden hebben dat 
niet door. Ze wisselen het evangelie in voor de logica (Van Ruler 1971, 104-105). 
Zeer fel streed Van Ruler voor de waarde van de sacramenten en hij zei:" Het sacrament moeten we niet ergens 
op de baan van de bemiddeling als vorm van de toepassing zoeken. De eigenlijke bemiddeling geschiedt 
uitsluitend door de prediking. Barth verwees de sacramenten resoluut naar de ethiek. Van Ruler vond dat het 
ergste defect in de gehele theologie van Barth. Het sacrament ligt voorbij de bemiddeling, voorbij de toe-eigening 
in het stuk dat eschatologie heet. Sacrament is het verhulde eschaton, het is uitbeelding en viering van het heil... 
De Ultra Gereformeerden beschuldigde hij van ketterij t.a.v het sacrament want zij hebben de twee sacramenten 
gescheiden. Wel kinderen laten dopen, maar niet naar het avondmaal gaan... De kinderdoop is gedevalueerd tot 
een in wezen waardeloze christelijke usance. Ze heeft geen heilsbetekenis meer... Men mijdt het avondmaal. 
Maar doet wel mee aan de verkiezing van ambtsdragers.. Men houdt zelfs van het avondmaal af... De Ultra 
Gereformeerden hebben zich aan het sacrament vergrepen. Ze hebben daardoor het eeuwige leven verstoord en 
de christelijke existentie verwoest" (Van Ruler 1971, 121-123). 
Verder bekritiseerde hij het verabsoluteren van de eigen, Ultra Gereformeerde, inzichten en noemde hij het een 
doodlopend slop, verstarde reumatische spieren. Ook zette van Ruler zich af tegen het gebrek aan ethische 
daadkracht: "De Ultra Gereformeerden maken de indruk dat zij in zeker zin boven het ethische uit zijn. Zij staan er 
wat buiten, ze zijn er in ieder geval niet diep in geïnteresseerd. Hun interesse ligt in het religieuze; in het zondaar 
zijn van de mens en in zijn wedergeboorte..Ze zijn daarin hyperchristelijk. Van goede werken hoort men in hun 
preken nauwelijks…Men moet het de Ultra Gereformeerden zwaar aanrekenen dat zij zich en soteriologisch en 
cultuurwijsgerig zo radicaal uit de geschiedenis heeft teruggetrokken" (Van Ruler 1971, 144-145).  
Van Ruler liet zich in dit artikel dus zeer kritisch uit over de Ultra Gereformeerden, maar het is met bloedend hart 
want: "Ik bewonder hun hoge ernst, de wijze waarop zij met het hart leven, de brede mildheid, waarmee zij-in 
bekommerdheid ook om zijn eeuwige zaligheid-de naaste kunnen omgeven. Dat zijn dingen, waarvoor men niet 
dankbaar genoeg kan zijn... Het is een pijnlijke ontdekking dat het evangelie de Ultra Gereformeerdheid  
ontmaskert als vals-speculatieve wijsbegeerte van menselijk makelij. Het is ook met leed in het hart geschreven" 
(Van Ruler 1971,158). 
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2.2.1.2 Diverse opvattingen gekoppeld aan bevinding  
 Preek en liturgie: In de prediking hield Van Ruler niet van allegorie en pneumatische exegese. Dat noemt 

hij "buikspreken." Van Ruler vond dat zo lang een kerkelijke belijdenis in het kanselboek staat, er ook een 
kerkelijk lied in het gezangboek mag staan. (Dit zei hij contra de Gereformeerde Bond). 

 Houding t.o.v. andere kerken/theologen: Van Ruler was betrokken bij het Hervormd Remonstrants 
gesprek (hij bracht na de oorlog J.A. van Nieuwenhuijzen en W. Aalders met elkaar in contact, wat leidde 
tot hun bekende boek uit 1949). Van Ruler vond dat "de Remonstranten ter Dordtse Synode het belang 
van de mens niet hebben overschat, maar onderschat. Zij werken nog met het schema dat men een 
bepaald percentage van de activiteiten aan God toeschrijft en een wat kleiner percentage aan de mens. 
Volgens Van Ruler doet God alles voor honderd procent, en de mens eveneens voor honderd procent" 
(zie website no. 1). Van Ruler noemt de vrijzinnigen doorgaans ketters, op het punt van de incarnatie, 
verzoeningsleer, sacramenten en lichamelijke opstanding van Christus. Maar toch heeft hij nooit plannen 
gesteund om de vrijzinnigheid langs juridische weg uit de kerk te weren (Van Ruler 1971).  

 Gedurende zijn studiejaren stond Van Ruler in Groningen bekend als een pur sang Barthiaan. Later zal hij 
afstand nemen, zonder zijn dankbaarheid en respect voor Barth te verliezen. De Kirchliche Dogmatik 
noemt hij dan: "een illuster voorbeeld van een speculatieve systematisering van het Bijbelse denken en 
spreken. Zo iets leidt onvermijdelijk tot gedrochtelijkheden. Op alle ontologische vragen worden 
soteriologische antwoorden gegeven en alle soteriologische antwoorden worden geontologiseerd. 
Barth`s gedrochtelijkheden zijn levensgevaarlijk."  

 Theocratie: Van Ruler was overtuigd van het belang van een theocratie. Maar hij vond dat: "de enige 
politieke partijen, die theocratisch wilden denken, dit niet op de juiste manier verwoorden en 
nastreefden, vandaar dat hij een eigen politieke partij oprichtte: de Protestantse Unie, die echter nooit 
enige invloed heeft kunnen uitoefenen"(website 2). 

 Van Ruler was geen voorstander van wat hij de nieuwe vrijzinnigheid noemde, nl. de stroming die het 
Evangelie wil laten opgaan in maatschappijkritiek. Toch reageerde hij veel vriendelijker op zo`n soort 
theologie, als van Dorothee Sölle, dan Barth, die politiek heel wat dichter bij haar stond, maar haar 
theologie afdeed als ‘vrouwenpraat’” (zie website no. 1). Van Ruler is bevreesd dat in de maatschappij-
kritische theologie, de enkele mens niet meer is dan een middel tot het doel (de nieuwe maatschappij). 
Bijbels is het om te zeggen dat de enkele mens juist het doel is. Hij is ook bang, dat het evangelie alleen 
maatschappijkritiek is en dat we voor de rest niets met het evangelie te maken hebben. Zo kunnen we 
alleen het communisme in de armen vallen. 

 

Kritiek vanuit de orthodoxie op van Ruler 
Van Ruler heeft de nodige kritiek gekregen. Theologen als Runia, Velema (Berkhouwer red., 1969) en van 
Brummelen vinden dat de werking van de Geest bij van Ruler teveel nadruk krijgt en dat gaat ten koste van de 
Schrift. Men is bang voor spiritualisering. Een te vrije geest kan onbijbelse bevinding in de hand werken en 
ervaring mag nooit een aparte kennisbron naast de Schrift zijn.   
Zo schrijft Buitelaar over Van Ruler:" Hij pleit voor bevinding in de prediking, al mag ze niet het een en al der 
prediking zijn. De prediker hoort zelf het bevindelijk leven te kennen. Men heeft kritiek op hem (van Ruler) door 
de eenzijdige belichting van de kennis van de zonde, de verhouding van het natuurlijke en het geestelijke en 
vooral de toepassing van het Heil" (Buitelaar 1996, 51).  
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2.2.2 W. Aalders ( 1909-2005) 
 
Willem Aalders was zoon van een Gereformeerde predikant. Zijn vader had weerzin tegen de rationalistische trek 
in de Gereformeerde wereld en verlangde naar een herleving van de bevindelijk –mystieke vroomheid. Ook 
Willem hield zijn leven lang een pleidooi voor de "innerlijkheid " en een bevindelijke geloofsbeleving.  
Emeritus predikant Piet Stam is een groot bewonderaar van Aalders, hij heeft al zijn werken gelezen en schrijft 
over de ambivalentie van Aalders t.o.v. de bevindelijkheid:" Hij stond ambivalent tegenover de gereformeerd- 
piëtistische traditie. Enerzijds wist hij haar innigheid, mystieke diepgang en grote ernst te waarderen als een 
slagader van authentiek beleven. Hij is geen klassieke Gereformeerde Bonder geworden. De statische 
belijdenisopvatting, waar het om het document gaat en niet om de inhoud, en heilsegoïsme, daar moest hij 
absoluut niets van hebben. Ook het quiëtisme en de vaak nietszeggende zelfingenomen neo-calvinistische 
theologie van de gereformeerde gezindte: "daar gaat niets van uit! Dat is uiting van eigenwilligheid en 
onafhankelijkheid". In zijn "In verzet tegen de tijd "(1964) spreekt Aalders van gezelschappen uit zijn jeugd, waar 
mensen met elkaar spraken over wedergeboorte en geloofsvereniging met Christus. Aalders laakt 'onstichtelijke 
dingen', zoals het onoordeelkundig bespreken van de moeilijkste vraagstukken en het onfeilbaar beschouwen van 
eigen ervaring. "Maar onweersprekelijk is het, dat er van deze bijeenkomsten en gesprekken een zegen uitging, 
en dat de ziel er ondervindingen, vertroostingen en wegen leerde kennen, die het geloof een grote diepte gaven. 
Hier bloeide een Godsvrucht, die ik in onze tijd nauwelijks meer zou weten te vinden. Met welk een verschraald 
minimum aan godservaring en geloofskennis leven en sterven wij" (Stam 2010, 10). 
 

2.2.2.1 Diverse opvattingen gekoppeld aan bevinding 
 Liturgie: Orthodoxen zijn zeer sober in hun liturgie, een kaars zal in de kerkdiensten nooit aangestoken 

worden. Maar Aalders wilde daar wel wat meer kleur aan geven. Hij was voorzitter van de Liturgische 
kring van het tijdschrift Kerk en Eredienst. Hij leidde de bouw van de Maranatha kerk in Den Haag. Hij 
pleitte voor kaarsen op de avondmaalstafel en zag dat: "als een stukje sacramentele prediking, niet dus 
als een uiting van onbestemde mystieke gevoelens, maar zo dat het de prediking zin geeft. Je kunt de 
twee kaarsen ook zien als Christuslicht in het Oude Testament en Nieuwe Testament, of als natuur en 
genade"(Stam 2010, 125). 

 Remonstranten: Aalders verkende in “Hervormd Remonstrants Gesprek” samen met de Remonstrant 
Nieuwenhuijzen of de Hervormde Kerk en de Broederschap nader tot elkaar zouden kunnen komen. Hij 
betrekt daarin ook de geschiedenis en zei o.a.: "Arminius was een fijnzinnig mens, die stond tegenover 
een harde en hartstochtelijke orthodoxie. Het is ten volle waar dat de calvinistische leer van de goddelijke 
genade en de menselijke wil tot een sterk Bijbels gefundeerd verzet moest voeren. Wat bij de Arminianen 
naar voren kwam als protest, was het teken dat er werkelijk een levende gemeente bestond, die zich in 
haar geloof bedreigd zag en voelde. Het was zeker geen nagelschrapsel. Het was geen typisch Nederlands 
scherpslijperij, want Bullinger had in 1536 al geprotesteerd tegen de predestinatieleer" (Aalders 1949, 
12).  
-Remonstranten zien in Erasmus een geestverwant, maar Aalders vond Erasmus een miskend en belasterd 
mens, en daardoor niet harmonisch, niet vrij. Deze afkeuring is, denk ik, ook ingegeven door Luther`s 
afwijzing van Erasmus. Aalders is te beschouwen als een echte Lutheraan. "Luther had over Erasmus 
gezegd: Erasmus is tot Moab gekomen, maar het beloofde land heeft hij niet betreden. Zijn grootheid is 
dat Erasmus de ethische humaniteit van de Wet heeft geleerd " (Stam 2010, 167). 
-Aalders schreef over “De Brief van 1796”, van de vrijzinnigen, die uit waren op bundeling van krachten, 
dat de Nederlands Hervormde Kerk (NH) daar sceptisch tegenover stond. "Men zag, dat de grenzen der 
vrijheid al te onzeker en al te vloeiend waren, en dat daarom de kerkelijk basis niet aanwezig was. Men 
zag het streven naar kerkelijk tolerantie als gedragen, door een te grote miskenning van de betekenis van 
dogma en belijdenis. Het vrijheidsbegrip stond teveel op de voorgrond. Verandering in die houding trad 
op door de visie van Roessingh en G.J. Heering, waardoor het gesprek met NH zou kunnen worden 
hervat" (Aalders 1949, 57). 
-Aalders noemde de systeemdwang van de Synode van Dordt en de manier waarop de Formulieren 
bindend zijn verklaard: "een doolweg, waarop reactie kwam van de Coccejaanse stroming en de 
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piëtistische reactie, die met de verrationalisering en de veruitwendiging van het geloof alle aandacht voor 
de leer en de belijdenis in theologisch opzicht verloor, als dingen die in zichzelf goed zijn en ook wel van 
waarde, maar waar tegenover na de correcte vaststelling daarvan, nu alles aankomt, op het innerlijk 
beleven en de zedelijke verwerkelijking daarvan. Nu kwam de praktijk der Godzaligheid in het middelpunt 
te staan. Het is een krampachtige poging" (Aalders 1949, 67). 
- "Het geestelijk leven ontwikkelde zich in de NH kerk in twee richtingen. Er was de grote stroming, die 
wilde blijven leven bij de oude leerwaarheden, en die zonder kritiek en levende theologische bezinning 
accepteerde, maar zeer vaak daaronder een leven van mystieke vroomheid bouwde in ziekelijke, 
bevindelijke en lijdelijke richting, waarin het predestinatie-systeem met al zijn gevaarlijke kanten zich 
gevaarlijk en in bittere vruchten in het gemeentelijk leven uitwerkte. Daarnaast was de steeds aan 
betekenis toenemende stroming, die het in Dordrecht vastgestelde leersysteem een redelijke onderbouw 
en verklaring wilde geven, maar die op die weg, zich hoe langer hoe meer emancipeerde van de 
geloofswaarheden, als waarheden van het geloof, en ze verwerkte tot een filosofische, redelijk, 
speculatief geheel, of ze geheel terzijde stelde. Met als gevolg volstrekte secularisatie" (Aalders 1949, 68). 
- Als gevaar bij de remonstranten ziet Aalders, dat de rede het geloof ging verdringen, een directe 
bedreiging van Schrift en confessie. 
Stam zelf staat t.a.v. de overwaardering van het gevoel ook ambivalent: "Na de kaalslag van de rede vindt 
momenteel de kaalslag van voornamelijk gevoel, genot en sentiment kortom van de ervaring plaats als 
verdrijving van de verveling. Ten koste van de boodschap van vrije genade! Inclusief de terugkeer van het 
remonstrantisme. Feel goodism-christendommelijkheid " (Stam 2010, 77). 

 Stam zegt, dat Aalders zeer kritisch stond tegenover Barth, waardoor hij zich ook de antipathie van 
Miskotte op de hals haalde (Stam 2010, 28). 

 De PKN fusie in wording was volgens Aalders: "Een misser, omdat het lichtzinnig voorbij ging, aan de crisis 
waaruit eertijds de Hervormde kerk is ontstaan en vooral het gemis van enig besef dat aan het hervormd 
zijn, een geheel eigen elementair mystiek bewustzijn verbonden is" (Stam 2010, 237).  

 Maatschappij: Aalders liet zich sterk inspireren door Groen van Prinsterer en Kohlbrugge. Aalders legde 
nadruk op het standhouden van de gelovige christen, tegenover bedreigende revolutionaire machten. Hij 
verwachtte weinig van maatschappelijke actie (Stoffels 1995, 158). 
-Aalders stelde "Het getuigenis" op, tegen de 'theologie van de revolutie' met G.H. ter Schegget als 
belangrijkste vertegenwoordiger. Hij was tegen deze politieke prediking (zie website 2). 

 

Kritiek van de orthodoxen 
"Vanwege zijn sacramentele benadering van het huwelijk, visie op schrift en Schriftkritiek en politieke overtuiging 
en vooral zijn visie op de theocratische ideeën van Calvijn, kreeg Aalders veel kritiek vanuit de gereformeerde 
orthodoxie. Hij vond hen ook te benepen, te klein-denkend. De overdreven verheven terminologie op 
vergaderingen en in ambtelijke gebeden, de lange afsluitingen en nabegrafenissen vond hij vreselijk. Ook de 
kuddementaliteit. De veroordeling van Rooms Katholieke theologen door de orthodoxen vond hij te ver gaan, 
daar zaten juwelen van dissertaties onder" (Stam 2010, 325). 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Aalders
http://nl.wikipedia.org/wiki/G.H._ter_Schegget
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2.2.3 K.H. Miskotte (1894-1976) 
Kornelis Heiko Miskotte behoorde tot de Ethische richting. Hij schreef o.a. over bevinding in: "Kennis en 
bevinding", een bundel opstellen geschreven tussen 1936 en 1966. Miskotte zei: "Bevinding is niet de 
zielservaring waarop het geloof zou kunnen rusten. Het is ervaren betrokken zijn op onze wereld en op het leven 
van de wereld, zoveel mogelijk doorlicht en geordend vanuit de kennis van het geloof. De praktische meditatie is 
een vertolker van bevinding. Het hoort een onvervreemdbaar element te zijn van de prediking zelf. De 
overweging hoe we persoonlijk er aan toe zijn voor God mag nooit worden gemist. Het wordt wel uit de prediking 
weggedrongen" (Miskotte 1969, V). 
Over de zin van bevinding schreef hij n.a.v. Psalm 27:5: "Het gaat niet om mystieke ervaringen, religieuze 
experimenten, dalingen en heffingen van het zelfbewustzijn t.o.v. een buitenwereld, die niet meespreekt, die 
nauwelijks bestaan zou. Het gaat om een meegaan in de messiaanse beweging: 'Hij versteekt mij in zijn hut in de 
boze dag, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij verhoogt mij op een rotssteen.' Een nieuwe 
geborgenheid. Het gaat om het vinden van de essentie, dat God mijn licht en bevrijding is in de eigen 
levensgeschiedenis, deze werkelijkheid"(Miskotte 1969, 141). 
Psalm 19 noemde Miskotte een voorbeeld van vroomheid. "Vroomheid is de intieme binnenzijde van de religie, 
de innerlijke beleving, die het 'Begehen' van de cultus, het horen van de mythe en de ontvouwing van haar 
waarheid, in de zede begeleidt. Psalm 19 is nuchter, maar de toon is innig. Het gaat om de kennis van de Heer, 
zoals bij een verliefd stel. De vroomheid is niet uit angst geboren en uit haar praxis is ook de angst geweerd, de 
wet is een verrukking, een feest" (Miskotte 1969, 221). 
De emeritus Hervormde predikant Kopmels, schrijft: "Miskotte heeft gevoel en aandacht voor wat wel heet de 
'bevindelijke kant' van het geloof. Dat wil zeggen voor de vraag hoe de mens eraan toe is en hoe hij zich bevindt 
voor Gods aangezicht en ook in de levens- en wereldwerkelijkheid. Aandacht voor de subjectieve zijde van het 
geloven in onderscheid van de objectieve kant van het geloof, te weten de 'credenda', de dingen die geloofd 
moeten worden. Die aandacht en zijn vermogen de 'bevindingen' te verwoorden hebben er zeker toe bijgedragen 
dat Miskotte ook weerklank vond (en steeds meer vindt) in kringen waar vanouds de bevindelijkheid veel 
aandacht kreeg: de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk (nu PKN), ook wel bij de Christelijk 
Gereformeerden en misschien in de toekomst de Oud-Gereformeerden….Treffend is Miskotte poëtisch 
geportretteerd door Willem Barnard in het gedicht dat heet: Parelmoer en Parelhoen. Hierin wordt Miskotte 
getypeerd als: "Een dier uit de zee van de bezinking, de diepe trage rollers van de bevinding, te land gekomen, tot 
strand gekomen tussen ebbe en vloed "(Kopmels, website 3).  
 
Andere termen voor bevinding? 
In de bijbel staat op de plaats van de mystieke bevinding: "De vreze des Heren, de bestendigheid van 
stemmingen. Stemmingen zijn zielsbewegingen, die de centrale komst en kennis van het woord begeleiden, het 
zijn de stemmingen, die de kiem der daden koesteren, van de daden die gericht zijn op de aarde" (Miskotte 1969, 
221). 
"De vaderen noemden het 'praktijk der godzaligheid', later noemde men het: de 'ethische' praktijk en nog later 
werd het een leven in engagement of met medemenselijkheid genoemd"(Miskotte 1969, V).  
 

2.2.3.1 Diverse opvattingen gekoppeld aan bevinding 

 Mystiek: "De Bijbel bevat nauwelijks mystieke elementen en zeker geen aanwijzingen hoe tot mystieke 
ervaringen te geraken. Psalm 131 lijkt er in de verte wel op. Het gaat dan om de onthechting aan het 
aardse bestaan en de versterving van het menselijk ik. De taal van het hart breekt door in het gebed. De 
gewoonte alles wat aan het gevoel ontspruit of wat zich als irrationeel aan ons voordoet, of wat 
geheimzinnig is en zich verbergt, mystiek te noemen, heeft grote verwarring gesticht." Vervolgens citeert 
Miskotte Gunning, die zei: "de waarachtige vroomheid volgt vanzelf het geloof, gelijk Euridyce haar 
Orpheus. Slechts zie hij niet naar haar terug, want dan vlucht zij heen" (Miskotte 1969, 241). 
- De vroegere Dominicaan en later Remonstrants geworden predikant Hensen schreef in "Uit de diepten, 
mystiek van het Protestantisme", over Miskotte’s verborgen omgang met God: "Hij kende de bevindelijke 
schrijvers, maar had een ander zonde- en schuldbewustzijn. Hij kende een diepe vreugde over de 
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verlossing, Hij was een groot natuurliefhebber. Hij kende vaak ook de worsteling met het eigen ongeloof. 
In “Als één die dient” schreef hij vanuit zijn eigen ervaringen over de verborgen Omgang met God. 
Miskotte sprak gereserveerd over mystiek. Hij gebruikt liever het woord bevinding, omdat mystiek niets 
eigenmachtigs mag hebben. Later kreeg hij steeds meer moeite met de cultus van innerlijkheid. Zijn 
meest bevindelijke werk is: 'De weg van het gebed'".  
-In “Verborgen omgang”, schreef Hensen dat:" Miskotte in het gemeenteblaadje van Kortgene schreef, 
over zijn eigen hunkering naar de "verborgen omgang". Die blaadjes zijn uitgegeven onder de titel: 'Als 
één die dient'. In een van die overwegingen schreef Miskotte over de verlating; een woord dat typerend is 
voor de bevindelijke richting in het Nederlands protestantisme. Er komt in het godvruchtig leven een 
crisis, een grens, een ommekeer, en zij heet verlating en die met dit leed getekend worden, zijn de 
zwijgzamen en de verbijsterden”(Hensen 1998, 103). 
Barth: "Miskotte kwam onder invloed van de theologie van Barth, met wie hij persoonlijk bevriend raakte. 
Hij kon kritiek op Barth moeilijk verdragen” (zie website 1). “Anderzijds deed hij iets waar Barth weinig in 
zag nl. de reformatorische theologie continu confronteren met het joodse denken. 
- Miskotte was van mening, dat de bekende stelling van Barth, dat christelijk geloof geen vorm van religie 
is, maar haaks staat op de natuurlijke menselijke religiositeit, door het Oude Testament werd bevestigd. 
Hij wijst de gedachte van een correlatie tussen God en mens af. Tegenover de correlatie plaatst hij de 
predestinatie. Miskotte was een zelfstandige Barthiaan. Dat blijkt ook uit het feit dat hij altijd ruime 
aandacht heeft gegeven aan een aspect van het geloof dat bij Barth geen positieve rol speelt, maar wel 
aan de rechter flank van het Nederlandse kerkelijke spectrum: de bevinding of de mystiek. Die krijgt in het 
Oude Testament volgens hem meer aandacht dan in het Nieuwe. 
- Toen de God-is-dood-theologie ook in Nederland opkwam, is Miskotte kortstondig door aanhangers 
daarvan, wel als getuige voor hun zaak opgeroepen, hoewel de Barthianen deze beweging afkeuren" 
(website 1). 

 Maatschappelijke betrokkenheid: In "Kennis en bevinding" schreef hij: "Geestelijk leven is niet eerst 
medemenselijkheid, maar eerst kennis van Gods aangezicht. Op grond daarvan kan de Messiaanse mens, 
de nood van medemensen lenigen" (Miskotte 1969, 146). 

 

2.2.4 Verbinding of scheiding bij Van Ruler, Aalders en Miskotte  
Aalders, van Ruler en Miskotte zijn verbonden met de orthodoxen door : 

 De over het algemeen positieve benadering van de bevindelijkheid.  

 Zij zien bevinding als Genade van God, de mens kan haar niet eigenmachtig verkrijgen.  

 Het Godsbeeld is die van de Soevereine, de Verhevene. 

 Bekering en wedergeboorte worden gezien als processen.  

 Er is gereserveerdheid t.a.v. mystiek als een puur binnenkamers gebeuren. Het gaat om een leven in 
engagement. Vooral de eigenmachtige toe-eigening van de Godservaring staat hen tegen in de mystiek . 

 Alle drie spreken met respect over Barth, maar men neemt ook afstand van hem.  

 Er is sociale/politieke/ maatschappelijke betrokkenheid, als uitvloeisel van de kennis en bevinding van de 
Godservaring, maar die mag de Evangelische boodschap niet verdringen en er zeker geen substituut voor 
worden. 

Alle drie hebben zowel met de vrijzinnigen als met de orthodoxen contacten en hebben op beide ook hun kritiek, 
evenals op de Rooms-Katholieke kerk. Ze varen hun eigen koers en zijn zelfstandige denkers. Daardoor botsen zij 
ook met de orthodoxen en wel op de relatie bevinding en Schriftgezag. Door een meer pneumatische invulling 
van de bevinding, komt men losser t.o.v. de Schrift te staan. 
Alle drie omschrijven bevinding ook met andere woorden als:" ingekeerd leven "(Van Ruler); "innerlijkheid" 
(Aalders); "praktische meditatie en vroomheid en stemmingen"(Miskotte). 
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2.3 Bevinding bij vrijzinnigen 
 
Bij de aanvang van mijn scriptie wist ik nog niet wie en wanneer de uitspraak over de verbinding tussen 
orthodoxen en remonstranten via de lijn van de bevindelijkheid had gedaan. Behalve het eerder genoemde spoor 
bij Van Ruler, kwam ik een spoor tegen bij het lezen van "Het Nut van Geloven" van Anne van der Meiden. Hij 
schrijft: "Er wordt wel eens gezegd dat de vrijzinnigen nauwe banden hebben met de extreem orthodoxen, als het 
gaat om nadruk op het persoonlijk geloof. Die bewering moet geïllustreerd worden. Vrijzinnige auteurs hebben 
inderdaad nadruk gelegd op de vroomheid en er ook innige dingen over geschreven, bijv. preken van J.C.A. Fetter, 
K.H. Roessingh over Bekering en Wedergeboorte. J. de Graaf vatte de relatie vrijzinnigheid-mystiek (Belevingen) 
kernachtig samen. Volgens de Graaf geven vrijzinnigen de voorkeur aan persoonlijke geloofsovertuiging boven 
conformisme aan klassieke geloofsbelijdenissen. In de vrijzinnigheid heeft de relatie mystiek-ethiek altijd een 
grote rol gespeeld. Die verbinding zie je bij Schweitzer, H.T. de Graaf en W. Banning. Het optreden van Barth 
verbijsterde de vrijzinnigen, omdat ze zowel de mystiek als de ethiek overboord zagen vliegen en de religieuze 
ervaring verdacht werd gemaakt. Mystiek is bij de Graaf: het zoeken en ervaren van Gods verborgen 
omgang….Mediteren, zingen van geestelijke ervaringen dat past in het beeld van de bevinding. Volgens de Graaf 
is mystiek niet iets geheimzinnigs maar de vrijzinnige gestalte van de bevinding. De ethiek bewaart de mystiek 
tegen afwending van de wereld en de naaste in nood. Van Holk schreef ook al zoiets in 'Geloofsbezit en 
Levensrichting'"(Van der Meiden 1993, 42). 
Mede door deze uitspraak van Van der Meiden ontdekte ik enkele remonstrantse en vrijzinnige theologen die iets 
met "bevindelijkheid" hadden, want het viel nog niet mee om bij de vrijzinnigen theologen te vinden, die over 
bevinding schrijven of bevindelijk ingesteld zijn. Dat komt, omdat zij het woord niet of nauwelijks meer gebruiken. 
Wanneer een vrijzinnig theoloog het over vroomheid, mystiek of innerlijk zieleleven heeft, is niet zonder meer 
duidelijk of daarmee een synoniem voor ‘bevinding’ is bedoeld.  
Steeds heb ik geprobeerd citaten te geven die iets van “bevindelijkheid” doen vermoeden.  
Natuurlijk heb ik vooral naar Remonstrantse theologen gezocht van de laatste eeuw. Maar ook de vrijzinnig 
hervormde J. de Graaf en Cannegieter en vooral Anne van der Meiden (lid van de VVP, PKN en NPB), die afkomstig 
is uit een bevindelijk nest en veel over bevindelijkheid geschreven heeft, heb ik geciteerd. Van der Meiden heb ik 
ook geïnterviewd.  
In aanvulling op de literatuur en de enquêtes heb ik ook gesproken met Florus Kruyne, remonstrants predikant te 
Utrecht, en NPB emeritus Martin Roos uit Leiden.  
Omdat ik geen uitspraken over bevindelijkheid kon vinden bij de Remonstranten verschoof mijn aandacht, steeds 
meer naar spiritualiteit, persoonlijke beleving van het geloof. Uitspraken hierover heb ik aangetroffen bij de 
Remonstranten: Roessingh, van Holk, Poortman, van Royen, Adriaanse, Hensen, Van Veen- de Graeff, Klink en van 
Nieuwenhuijzen. Hiermee wil ik uiteraard niet beweren dat er geen andere remonstranten zijn die zich met die 
kant van het geloof bezig houden, alleen dat ik van bovengenoemden literatuur gelezen heb. 
 

2.3.1  Andere begrippen voor bevindelijkheid  
Zoals al eerder vermeld, gebruiken Remonstranten het woord bevinding niet. Kuiper heeft het over vroomheid, 
Roessingh gebruikt woorden als ontroering, persoonlijk gegrepen zijn en innerlijk leven. 
Van Veen, van Royen en Adriaanse zien meer in spiritualiteit, Poortman heeft het over het Heilige en o.a. Hensen 
noemt mystiek.  
Alleen Van der Meiden definieert bevinding in "het Nut van geloven": "Bevinding is een in het geloof aanvaard en 
aangereikt kennen van God en zijn bedoelingen met de wereld. Altijd Christus-gericht, want hij is de voleinder en 
leidsman van het geloof, op wie onze eyes are fixed"(Van der Meiden 1993, 44). 

 Van der Meiden (1929) vindt bevinding wel op spiritualiteit lijken. In "Een ander fundament"schrijft hij: 
"Die bevindelijke geloofsopvatting lijkt op wat spiritualiteit heet en waaronder op zijn minst de 
eenwording van mens en God wordt verstaan. Maar de begrippen dekken elkaar niet helemaal: 
spiritualiteit is ruimer, heeft ook te maken met het geestelijk beleven van de werkelijkheid om ons heen, 
de natuur, het milieu, dat wat ons aan intermenselijkheid geboden wordt. Bevinding is wat enger, hoewel 
Prof. Van Ruler er ook wel degelijk het genot van koffie en pijp onder liet vallen. Voor de orthodoxen is de 
bevinding ook altijd Schriftgebonden, maar vrijzinnigen laden zich ook op aan de natuur, en laten zich niet 
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vastnagelen aan Schriftgebonden bevinding, de geest is vrij om te drinken uit vele bronnen"(Van der 
Meiden 1988, 108). 
In :"Op Jaarbasis", herhaalt van der Meiden deze uitspraak. Hier ziet hij spiritualiteit ook in muziek en 
kunst. Het gaat van der Meiden om het ervaren van Gods verborgen omgang met de mens (Van der 
Meiden 2011, 9 september). 

 Cannegieter (1846-1929) stelde in "Godsdienst en zielenleven " op de voorgrond, dat godsdienst niet als 
denkleven , maar als gemoedsleven begint. "Het is een eigenaardig bewogen en met ervaringen vervuld 
zijn van de intiemste persoonlijkheid. Het is de gewaarwording van God en bewustwording van 
persoonlijke levensbetrekking met God. Godsdienst is een realiteit, een werkelijkheid van innerlijk zijn, 
waaruit gevoel, stemming wordt geboren. Alle erkennen van de godsdienstige waarheid is ijdel, als ze niet 
uit de diepste zielservaringen haar oorsprong neemt, de mens slechts tijdelijk zeker licht schenkt doch 
geen innerlijke vernieuwing in hem werkt" (Cannegieter 1909, 16). 

 In" Bekering en Wedergeboorte" zei Roessingh (1886-1925): "Er zijn dagen dat we ons toch wel heel dicht 
bij God weten, dat we ons gedragen voelen, dat ons leven ruimer en vrijer en reiner is dan anders, dat 
God met ons is en ons verdriet en onze zonde zien er anders uit dan tevoren. Maar die dagen zijn zo 
weinig. Wie zoekt die vindt. Maar dat is niet het gebeuren van een dag, van een vluchtige inkeer in de ziel, 
van een korte meditatie, dat kan jaren duren. En wij menen telkens het licht te zien schitteren door het 
donkere bos en wij menen iets te mogen ervaren van hoger rust, van hoger blijdschap, van hoger kracht 
en zie, dan is het toch slechts een halve, niet de volle glorie, waarnaar wij uitzien en waarvan het 
geloofsleven der eeuwen ons getuigenis geeft. Maar het zal komen" (Roessingh III 1927, 97). 
In:" Wat ons belemmert en wat ons helpt om tot God te komen", gebruikt Roessingh woorden als 
ontroering, persoonlijk gegrepen zijn: "Wij denken God te hebben, als we geloven in een ziel van de 
wereld, in een geestelijk zijn, achter de verschijnselen. Maar daar is niet de ontroering, niet het 
persoonlijk gegrepen zijn. Dat bedreigt de vrijzinnigen, maar ook de rechtzinnigen, maar dan in een 
andere vorm: als dogmatisme. Velen missen de persoonlijke verhouding. Voor veel mensen is religie de 
esthetische ontroering"(Roessingh III 1927, 176). Maar Roessingh waarschuwt voor de 
schoonheidsemotie, dat daar de levenswerkelijkheid ontbreekt.  
In: " De intimiteit van het Godsdienstig leven", schreef Roessingh: "Het eigenlijke in de religie is het zeer 
innerlijk beleefde, dat wat achter alle veruitwendiging ligt, dat wat zelfs nooit ten volle, tot uiting kan 
komen. Het komt niet aan op de buitenkant, maar op het intieme, het weten van God naast mij, de 
innerlijkheid van het geloof "(Roessingh III 1927, 225). 
-Poortman (1899-2004) schreef over de tijd waarin Roessingh in Woodbrooke was en de periode daarna: 
"1908 is een duidelijke cesuur in het leven van Roessingh. Hij is op zoek naar levensrichting en schreef aan 
zijn beste vriend van Rhijn: met steeds meer zekerheid weet ik het; niet de studie kan me brengen waar ik 
wezen moet, er is meer voor nodig; van dat meerdere vind ik ook heel veel in mensen…….De Imitatio 
Christi is voor Roessingh belangrijk. Vijf jaar later als Woodbrooke achter hem ligt, schreef hij over zijn 
aarzeling: bovenal moet een mens waar zijn, ook en juist in de dingen van geloof. Hij schreef over het 
lezen van getuigenissen van het Réveil, dat hij de overgave en de zekerheid van het gered zijn erg mooi 
vind, maar voor hem onherroepelijk gesloten. Het ongerijpte, nog onaangetaste idealisme van zijn jonge 
jaren had geleidelijk plaats gemaakt voor een dualistisch gescherpt denken en geloven" (Poortman in: 
Adriaanse 1975, 110-130). 

 Van Holk (1893-1982) schreef een klein boekje "Intuïtie en theologie", over de verhouding van het 
intuϊtionisme, praktisch en theoretisch, tot het zelfbewustzijn van religie en theologie. Het is gebaseerd 
op Bergson. Het woord intuïtie lijkt hier te staan voor bevinding/bekering. 
Hij zei: "Intuïtie is in-schouwing. Het is concreet- of beeld geworden weten en staat als zodanig tegenover 
verstandelijk weten, dat abstract is en in begrippen wordt uitgedrukt. Het is onmiddellijk weten, en 
evident weten, begeleid van een min of meer sterk en gelukkig makend evidentie-gevoel. Intuïtie is dan 
in-schouwing; onmiddellijk invoelen en inzicht in voorheen verborgen levenssamenhang. Wat de intuïtie 
echter ontbreekt is de controle op het dieper weten. Het heeft de controle nodig van het woord, de Kerk, 
Christus, een bepaalde traditie. Deze levens-inschouwing is vereniging van het subjectieve met het 
objectieve leven, is sympathie. Daarom is deze levenskennis ook vreugdevol, het draagt een gevoel van 
harmonie in zich." 

 Kuiper (1929-2006) schreef over vroomheid: "Het blijft moeilijk te zeggen wat de eigenlijke plaats van de 
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vroomheid is. Wij willen haar niet eenzijdig introvert en gevoelsmatig zien. Anderzijds is het ook geen 
specifiek talent voor de enkele bevoorrechte." Een voorbeeld vindt Kuiper in de waarachtigheid. 
"Vroomheid is de existentiële waarachtigheid van de mens, die God liefheeft en indachtig is. Theologische 
denkers denken, dat de woorden vroomheid en geloven vrijwel identiek zijn. Beide duiden op een 
kwaliteit van innerlijk leven van de mens. Maar ook werden zij streng onderscheiden, zodat de vroomheid 
een bescheidener plaats krijgt, secundair t.o.v. geloof. De vroomheid is de persoonlijk doorleefde en 
verinnigde weerklank van het geloof " (Kuiper 1963, 100-108).  

 Poortman schreef in "Mensen vragen naar God” (1941) over Het Heilige: "Het Heilige is die 
huiveringwekkende kracht, die werkt naar eigen wet en wezen, onafhankelijk van menselijke maatstaven, 
goddelijk en volstrekt." 
Zij onderscheidt vier Godsopvattingen waarin Het heilige een steeds serener en tevens inniger karakter 
krijgt, de verhouding wordt ook persoonlijker. Het zijn: God als het heilige Leven, God als het heilige 
Zijn,God als de heilige Wil en God als het heilige Hart. Over dit laatste godsbeeld schreef ze: "Het Heilige 
Hart. Deze God kennen wij en ervaren wij, als den goeden Vader. Onze ervaring hinkt achter ons geloof 
aan, zij is slechts een opwellend, snel weer verebbend gevoel. Aan de ervaring gaat het geloof vooraf. 
Gevoelens zijn onzeker en vluchtig, zij drijven ons niet tot het standvastig leven. Een liefdevolle God 
kunnen wij ons niet inbeelden/projecteren, want dan is het een hersenconstructie, of God wordt een 
weekhartige goedigaard, die zich steeds laat vertederen. De liefde is veeleisend en geduldig, geen 
toegeeflijkheid, ook geen willekeur. Die God is ons in Christus geopenbaard" (Poortman 1941, 27). 

 Adriaanse (1940) definieert spiritualiteit, als het christelijke begrip voor de subjectieve kant van het 
geloof. "Deze spiritualiteit laat zich niet vergelijken met andere godsdiensten. Het slaat niet alleen op het 
innerlijk maar ook op de vormgeving. Daartussen bestaat een dialectische relatie, het is een maaksel, een 
onophoudelijk proces. De traditie praat terug en bepaalt ook onze toekomst. Spiritualiteit kenmerkt zich 
ook, door een bepaalde stijl van geloven, leven en werken. In die spiritualiteit spelen ook psychologische, 
sociologische en culturele factoren een rol "(Adriaanse 1979, 6-9). 

 Joanne Klink (1918-2008) gelooft op grond van haar vele gesprekken met en over kinderen en eigen 
ervaringen in een "andere wereld". Astrologie, Spiritisme, Channeling (Paulus), aurareadingen hebben 
haar daarvan overtuigd. 
Ze heeft in Leiden gestudeerd en is een tijdlang remonstrants predikante geweest. Maar haar ware zelf 
ontdekte ze toen ze geen predikante meer was, na haar vijftigste levensjaar, en ze freelance ging werken 
als schrijfster. Toen zwom ze uit "de kerkelijke fuik". Ze beschreef haar studietijd in de oorlogsjaren, het 
puin ruimen in Duitsland, het voorgaan als vrouw in Zuid Afrika en natuurlijk haar gesprekken met 
kinderen en ervaringen met de "andere wereld". 
Ze schreef o.a.: "Ga naar binnen, wend je af van de babbelbox van gedachten die je afleidt, ga naar de 
stilte, naar de duisternis van het niet herkende, naar het onbekende deel van jezelf en leer het innerlijk 
zelf kennen dat tevreden is met het simpele feit dat het bestaat" (Klink 2002, 227). 

 W.F. Hensen (1920-2003) was duidelijk in mystiek geïnteresseerd. Hij vertelde in "Christuservaring" over 
de Ervaringstheologie bij Remonstranten: "In het modernisme waren een aantal jonge theologen, de 
mystieke jongeren (later malcontenten genoemd), geïnteresseerd in de ervaringstheologie van 
Schleiermacher. Tegenover het evolutionistische optimisme van de modernen, legden zij het accent op de 
menselijke onmacht en zondigheid, op Gods reddende liefde en op de geloofshouding als een 
belevingsfactor. Roessingh sympathiseerde met hen. Roessingh spreekt bij herhaling over de zelf ervaren 
geloofsstrijd en Godsgemeenschap. Telkens benadrukt hij de ervaringsmomenten in de geloofshouding: 
vaak een zoeken, een verlangen, een ontroering, een vinden en weer verliezen, volheid en leegheid, 
geloof en ongeloof, hebben en niet-hebben. Hij denkt met voorliefde aan het mystieke element in de 
vroomheid, de persoonlijke godsgemeenschap, de verborgen omgang, een op Psalm 25 geïnspireerd 
beeld, dat ook Miskotte dierbaar was. Geloofsintuïties hebben bij Roessingh altijd te maken met zowel 
persoonlijke ervaringen als groepservaringen, opgedaan in de eigen levenssituatie en in deze tijdelijke, 
voorbijgaande cultuurperiode" (Hensen 1997, 22). 
Ook haalde Hensen H.J. Heering aan. Die schreef in "God ter sprake": "Ervaring is toe-eigening in de 
persoonskern. Zij heeft een existentieel karakter. Zij is actief en passief, tegelijk wordt een uiterlijk of 
innerlijk gebeuren beleefd, wedervaren, als het ware passief. En de ervaring zet alle psychische 
vermogens aan het werk, zij maakt het leven en soms zelfs de wereld anders. Ervaring is meer dan 
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belevenis. Bij de ervaring is de persoon zelf in het geding. Er worden weerstanden overwonnen. In de 
ervaring breken de waarheid en het leven door. Vele theologen hebben een huiver voor de ervaring. Deze 
theologen zijn zich er niet bewust van dat ze daardoor de bodem onder elke goddelijke openbaring 
wegslaan"(Hensen 1997, 21-24). 

 Van Veen- de Graeff (1937) spreekt over spiritualiteit. Zij schetst de lijnen van vrijzinnige spiritualiteit als: 
"een spiritualiteit, waarin het persoonlijk geloof en de individuele geloofsbeleving grote nadruk krijgen, 
bijv. in de persoonlijke geloofsbelijdenis. Er is besef, dat je anderen nodig hebt om tot die persoonlijke 
spiritualiteit te komen. In het algemeen beginnen vrijzinnigen hun spirituele weg van beneden bij de 
verwondering over het bestaan, over de wereld en de vragen van de mens. Het geloofsklimaat is er een 
van ruimte en tolerantie. De spiritualiteit wordt mede gevoed door bronnen van cultuur en wetenschap, 
literatuur, kunst en muziek. Vooral komt spiritualiteit tot uitdrukking in een stijl van leven waarin de 
geloofsbeleving zichtbaar wordt in de manier waarop wij omgaan met onze tijd, gezondheid, geld, natuur, 
met maatschappelijke en ethische vragen... Het gaat om de voortdurende beweging tussen binnen en 
buiten. De praxis pietatis kreeg vanouds in de vrijzinnigheid bijzondere nadruk. De Barchem beweging is 
een bron van inspiratie. Stilte en strijd zijn kernwoorden geworden van vrijzinnige spiritualiteit. Zij noemt 
meditatietechnieken, retraite weekends om spiritualiteit te oefenen" (Veen-de Graeff 2001, 57-76).  

 
Een aparte plaats verdient het begrip retraite, als uiting van Remonstrantse "bevindelijkheid ". 
Hét boekje daarover zonder dat het woord bevindelijk erin voor komt, is van Van Royen (1909-1996): 
"Protestantse retraite". Hierin breekt hij een lans voor de retraite. Hij merkte op: "Wij dreigen ons diepste zelf, 
onze ziel te verliezen. Voortdurend worden we opgejaagd van de ene prikkel naar het volgende sensationele feit. 
Wanneer de stadsmens thuis wil uitrusten, vindt hij courant, radio en binnenkort televisie." Hij pleit daarom voor 
de dagelijkse ogenblikken van zich terugtrekken (retraite) en de gelegenheid dit jaarlijks enkele dagen te kunnen 
doen in de ruimte der geloofsgemeenschap. Dit veronderstelt innerlijke oefening en discipline." 
In dit boekje worden geestelijke oefeningen behandeld van Ignatius de Loyola. Van Royen beschreef ook de 
retraite gedachten in de Engelse staatskerk, de quakers, Zwitserse en Franse retraitehuizen, moderne 
protestantse orden en broederschappen. 
Verder is er veel ruimte voor de inrichting, methodiek en inhoud van de retraite. Het eindigt met een bijlage van 
L.J. van Holk “Over de Stilte, gewetensonderzoek, alleen zijn”. 
Bij de remonstranten werden de eerste retraites georganiseerd door de Remonstrantse Jeugdraad in 1946. Men 
was zo enthousiast dat een retraitecommissie werd benoemd o.l.v. van Holk. De eerste leiderschapsretraite vond 
plaats in 1947 in de Vonk te Noordwijkerhout en in de zomer 1948 kon men al beschikken over de Hoorneboeg te 
Hilversum, waar retraites gehouden konden worden. 
Van Royen meent dat Retraite geen vlucht mag zijn. "Het is bedoeld om het devotionele leven te versterken en 
om beter in de wereld op zijn post te staan. Het is een tijdelijk terugtrekken om sterker te kunnen staan in de 
wereld "(Van Royen 1952, 108). 
Ook Adriaanse spiritualiteit belangrijk, het is een tweezijdige, middelpuntvliedende en middelpuntzoekende, 
kracht. Spirituele oefening betekent: "gezamenlijk en persoonlijk vanuit je eigen situatie het middelpunt van het 
geloof zoeken, steeds meer je laten betrekken in dat lichaam waarvan Christus het hoofd is, steeds dieper 
proberen door te dringen in de bijbelse gedachtewereld, steeds meer jezelf doordrenken van de 'geest der 
liturgie', steeds weer overgaan in de directe rede tot God, steeds meer en steeds weer je eigen doen en laten 
afstemmen op de minsten van onze broeders, steeds weer voor anderen en jezelf de vrijheid zoeken waarmee 
Christus ons heeft vrijgemaakt, steeds meer het lijden, waar het gedragen moet worden aanvaarden" (Adriaanse 
1979, 17). 
De gedachte van korte retraites heeft verder postgevat in de “Remonstrantse Orde”, die zo`n 17 jaar geleden, 
werd opgericht, o.a. door Berkvens-Stevelinck en de leden, een kleine 30, komen nog altijd ongeveer vier keer per 
jaar twee dagen bij elkaar. In het weekend dat ik doorbracht in de Hoornse Boeg bij de Remonstrantse Orde, was 
de geest van van Royen nog altijd aanwezig. Het lijkt op een verblijf in een klooster, maar het is luchtiger, men 
waakt voor een te strakke stijl. 
 

2.3.2 Bekering en wedergeboorte 
Net als bij de orthodoxen en de tussengroep vinden we bij de vrijzinnigen de opvatting van bekering als een 
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proces, een toewenden, een zich overgeven aan God. Het is Gods geest die het verlangen naar bekering opwekt 
en het initiatief gaat niet uit van de mens. 

 Cannegieter zei over bekering: " Wat met de begrippen bekering en wedergeboorte wordt aangeduid, is: een 
gebeuren in het eigen innerlijkst zielenleven van de mens; dat is: het leven zelf, in zijn zich-keren-naar-God, 
in zijn rijk en sterk worden door Gods levenwerkingen in onze ziel; dat is: de persoonlijkheid in heerlijke 
levensontwikkeling " (Cannegieter 1909, 62). 

 Roessingh zei in "Bekering en Wedergeboorte": "Bekering hoeft niet plotseling te zijn. Over het algemeen 
komen wij langs de lange weg. Het is dikwijls gegaan: het leven als een oververzadigde zoutoplossing, als 
verwachtende iets groots, en dan het kleine korreltje, nauwelijks opgemerkt, dat er in valt en opeens is alles 
gekristalliseerd. En dat kleine korreltje is voor de één een Bijbelwoord wat niet meer losliet of bij de ander 
een harde wrede slag in het leven. Dan ontmoet God ons. In dingen en woorden roept God ons tot de 
wedergeboorte. Het gaat om de overgave: man`s extremity is God`s opportunity" (Roessingh 1927 III, 71-79) 

 In "Vrijzinnig Christendom nu " schreef Van Holk: "De voorwaarde voor het mogen binnengaan in het rijk des 
heils, is natuurlijk een radicale innerlijke vernieuwing, die men ook wel bekering noemt, of met 
wedergeboorte vergelijkt. Deze vernieuwing bestaat ten eerste uit het ter harte nemen van de geboden van 
God, die alle worden samengevat in het dubbele gebod der liefde tot God en tot de naaste; ten tweede in 
een open staan voor het Eeuwige, een omgang met God, midden in de rampzaligheid van zeer gewone 
mensenlevens, zoals de zaligsprekingen dat vooronderstellen: de treurende, de waarlijk armen, de 
barmhartigen, de reinen van zijn- zij komen thuis in de wereld van God, niet de zelfverzekerden, geleerden, 
aanzienlijken"(Holk 1947, 49). 

 Van der Meiden zegt in “Op Jaarbasis” over de geloofservaring: "Ik laat de woorden en beelden toe en geef 
ze alle ruimte om mij te inspireren en te corrigeren. Ik eigen ze mij ook toe als vastigheden, als dierbare 
Godswoorden. In de Gereformeerde leer is altijd schichtig gereageerd op deze zogenaamde bevindelijke 
benadering van het geloof: de mens moet nooit in het middelpunt staan, maar de sprekende God. De 
bevindelijkheid is geen vreemde in het land van de vrijzinnigen. Ze zullen niet zo gauw de term "toe-eigening 
des heils" gebruiken, maar de grondgedachte, namelijk dat een mens tot iets "bekeerd"moet worden, wat hij 
in dank en met vreugde aanvaardt, past heel goed in dat oude vrijzinnige erfgoed. De open ruimte van de 
Geest"( Van der Meiden 2011, 5 augustus). 

 

2.3.3  Mystiek 
Het begrip "Gods verborgen omgang" en mystiek wordt nogal eens gebruikt door vrijzinnigen. Zij spreken er 
enerzijds waarderend over en verlangen er ook naar, anderzijds staan zij er huiverig tegenover. Zij zijn dan 
bevreesd voor wereldmijding. Er zijn ook vrijzinnigen die erg rationeel zijn ingesteld en afwijzend staan t.o v. de 
ervaringskant van het geloof.    

 Hensen schreef in "Christuservaring": "De geloofservaring kan opbloeien in de mystieke ervaring. Vooral 
kerken van de Gereformeerde gezindte staan daar voor open. Voor velen is de verborgen omgang een 
hartsgeheim, waar je niet makkelijk over praat. In onze tijd is veel behoefte aan verinnerlijking en die weg 
ontsluit bijna vanzelfsprekend, de weg naar de mystieke Godservaring."(Hensen,1997, 26).Hij noemt dan de 
Rijnlandse mystiek: Johannes Tauler, Heinrich Seuse, en vooral Teresa van Avila, Juan de la Cruz. "In het 
vrijzinnig protestantisme heeft de relatie mystiek-ethiek altijd een grote rol gespeeld. Mystiek impliceerde 
hier nooit wereldvlucht zo ook bij Albert Schweitzer" (Hensen 1997, 97). 
Hensen gaf in zijn boek "Uit de diepten, mystiek van het Protestantisme”, een verklaring voor het feit dat er 
in deze tijd, waarin er wel veel aandacht is voor de mystieke tradities in de vroege kerk en in het rooms 
katholicisme, zo weinig aandacht is voor de reformatorische mystiek in de protestantse theologie. Ze is 
minder gloedvol en erotisch getint. Als oorzaken noemt hij: "De rationele inslag, het zondebesef dat het 
klimaat van vreugde in de mystieke omgang belemmert door onlustgevoelens van angst. Ook werkte het 
zwaartepunt bij de reformatoren op een arbeidzaam leven in de wereld belemmerend. Bovendien hebben 
theologen als Anders Nygren, Emil Brunner en Karl Barth zich uitgesproken tegen de mystiek. Bij Barth is 
mystiek hetzelfde als religie en dat keurt Barth af, als een poging van de mens om God eigenmachtig te 
bereiken." 
Ook schreef Hensen dat hij het niet eens is, met het oordeel van Ds. D.A. Vorster over de Verzamelde 
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Werken van Roessingh, dat daarin de mystiek nauwelijks wordt vermeld. "Zijn persoonlijkheid en delen van 
zijn werk getuigen van een opvallende openheid voor de mystieke omgang met het Godsmysterie. Hij zocht 
in zijn theologie een hoog ervaringsgehalte, een doordenken van de geloofsvragen vanuit een persoonlijke 
ontmoeting met God. De totale soevereiniteit van God is in zijn denken het uitgangspunt. Er is spanning 
tussen God en wereld. God is de geheel Andere, hoezeer Hij ook nabij is. Daarom leidde dat tot een breuk 
met het monisme van de oud modernen. Vooral in zijn voordrachten voor de VCSB Bekering en 
wedergeboorte (deel 3, 47-112) spreekt hij het meest systematisch over de spirituele weg. Bekering is voor 
hem bewust het centrum van zijn/haar leven verleggen in God. Het gaat ook om overgave, het wagen met 
God. Bij het wedergeboren worden speelt Christus een grote rol. Bij Roessingh is Jezus vooral een mens. Of 
hij historisch werkelijk is speelt geen rol, het gaat erom dat tallozen Christus verlossende kracht hebben 
ervaren. Vaak gebruikt hij het beeld van Jezus op het meer. Roessingh had een gekleurd zelfbeeld, een nietig 
mens tegenover de overweldigende soevereiniteit van God. Roessingh heeft ook veel aandacht voor de 
donkere nacht. Juist als wij denken hem niet meer te kunnen liefhebben is hij het meest nabij."  
Hensen denkt, dat alleen in een theïstische beleving van het Godsmysterie een mystieke omgang met God 
mogelijk is. Bidden is heel belangrijk. 
In zijn afronding typeerde hij de protestantse mystiek:"Daarin staat het sola gratia beginsel centraal. Ze is 
nuchter, minder gevoelsrijk en minder erotisch dan de katholieke. Ze heeft een dominant zondebesef. Ze is 
theïstisch, dat betekent: God is de geheel Andere, de Soevereine. Er is veel wantrouwen in het 
protestantisme naar mystiek. De Christus mystiek is minder ontwikkeld dan in het Rooms-katholicisme. Ze is 
meer wereldsgericht dan de Rooms-katholieke. Tenslotte heeft ze een manlijk karakter" (Hensen, 1999, 
hoofdstuk 8).  
In het boek “Waar is God gebleven” schetste Hensen de ontwikkeling in het denken van Kuitert over  
mystiek. "Kuitert ziet in “Zeker weten” als de kern van de geloofsinhoud: "de mystieke kant van geloven". 
Kuitert gaat het om de mystiek van de ervaring van mens en wereld verbonden met God. Mystiek 
vooronderstelt bij hem een innerlijk leven, maar gaat niet in een innerlijk leven op. Mystiek dus niet als 
vlucht uit de wereld. Het "zien", het vinden van God, ligt verscholen in de emoties van elke dag zonder er 
mee samen te vallen. De dingen en de mensen die je overkomen, de ontdekkingen die de morgen kleuren, 
de liefde en de haat, de vreugde, de verstilling en de verschrikking van de dood (Kuitert, Zeker weten, 171). 
Het leven als ervaring van God beleven, als vinger, hand, adem van God (Kuitert, Zeker Weten, 189). Maar in 
het boek van Kuitert: "In Over religie", is de mystieke Godsbeleving verdwenen. Het komt niet verder meer 
dan een religieus humanisme" (Hensen 2001, 64). 

 Poortman had in: "Mensen vragen naar God" over vier Godsbeelden geschreven. Bij het derde (“het Heilige 
Zijn”) betrok ze: Rilke`s 'Gottes Schau', als een vroomeerbiedig vermoeden. "Een Godservaren, een 
vereniging, een éénworden, een beleving , waarbij het ik ondergaat in dat wezenlijke zijn. De ziel hoeft maar 
een beweging te maken van zich stil openvouwen en leeg zich uitstrekken, zodat ze vervult kan worden. Het 
heilige is hier nog nauwelijks ethisch gekwalificeerd. Het kwaad is slechts schijn, dat de ziel niet wezenlijk kan 
aantasten" (Poortman 1941, 16-19). 

 De Graaf gebruikte mystiek breed als: "Zoeken en ervaren van Gods verborgen omgang. Door onze 
samenleving trekt een intensief verlangen naar meditatie, concentratie op het wezenlijke, naar 
bestaansverheldering en zinvol leven" (de Graaf e.a. 1979, 25). 

 Van Holk had in “Geloofsbezit en levensrichting”, waardering voor de mystiek, hij had diepe eerbied voor een 
dergelijke geestelijke hoogheid. Maar hij dacht, dat mystiek bij Remonstranten geen aanhang vindt, omdat zij 
daar geestelijke gevaren in zien." Er is geen afstand meer tussen God en Mens. Men verheft zichzelf tot 
goddelijke hoogten, en meent in een zekere werkheiligheid, zelf de ladder der volmaking te kunnen 
beklimmen. Hier dreigt geestelijke hoogmoed. Er is geen geloofsinhoud meer, van elke vorm van het 
historisch gegroeide, van eredienst en gemeenschap, meent men zich los te kunnen maken, in een dikwijls 
ongebreideld religieus individualisme. De heilige levenswaarden dringen niet meer en tegenover de 
menselijke persoonlijkheid, tegenover de wereld en haar toekomst staat men onverschillig. Deze mystiek is 
vreemd aan het leven en de werkelijkheid. Maar deze mystiek bereidt wel een mystiek type vroomheid in de 
ruimere zin van het woord voor. Dat heeft wel zijn vertegenwoordigers in de remonstranten. Dan is mystiek 
een innerlijke strijd om de tegenwoordigheid Gods, een verlangen naar vereniging met God in de zin van 
onmiddellijke gemeenschap, van liefde -eenheid. Hier blijft godsdienst een betrekking tussen het menselijke 
ik en het goddelijke Gij, een persoonlijke verhouding, waarin eerbied en bewustzijn van afstand wonen. Hier 
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gelden de andere bezwaren niet. De mysticus belijdt, dat alle vroomheid een gegrepen zijn is en daarom 
heilige passiviteit; dat alle geloof gave en genade is en daarom nooit te veroveren. Hij worstelt zich boven de 
wereld en zichzelf uit, in stilte en gebed, zich openend voor God."Arm noemt hij de godsdienst waarin geen 
mystiek woont. Als godsdienstige gestalte schiet ze tekort, maar zij is wel het godsdienstig geweten van het 
Christendom, immers zij toetst het op het wezenlijke gehalte. Een hartader. Ook de natuurmystiek en 
christusmystiek noemt van Holk waarderend (Holk 1940, 101-104). 
 Opvallend is dat in het 17 jaar eerder geschreven boekje: ”Intuïtie en theologie” van Holk helemaal niets had 
met Mystiek. "Het is een vorm van zelfgenoegzame subjectiviteit, met de kenmerken van wereldverzaking, 
zelfinkeer, geestesverrukking, en schouwens-techniek, een verfijnd spiritualisme. De mystiek bepaalt God op 
negatieve wijze, zij verwerpt het objectieve leven en daarmee ook de cultuur, de kunst, staat, wetenschap, 
gemeenschapsvragen. Ze maakt de mens los van medemensen, van aardse genegenheid en elke erotische 
gebondenheid." 
 

2.3.4  Liturgie en Kerkdiensten 
Remonstranten en vrijzinnigen merken op dat er in de liturgie, in de liederen verbinding gevonden kan worden 
met de bevindelijken.  

 Van Royen schreef in het artikel “Remonstrantse Spiritualiteit”, dat er in het Modernisme, met zijn 
overwegend ethisch-rationeel idealisme als onderstroming, een vrijzinnig piëtisme (gevoelsvroomheid) heeft 
geleefd. Hij denkt daarbij aan de vele, ook in Remonstrantse kring geliefde liederen uit de oude bundel van 
de NPB (Adriaanse 1975, 172). Helaas geeft hij geen voorbeelden. 

 Kuiper: "De vroomheid heeft in het gebed een centrale plaats ingenomen. De vroomheid slaat acht op de 
voorbeelden van Gods goedheid, zij bewaart ze en is ze indachtig, in lied en gebed, in de viering van de 
eredienst. Het staat niet los van het voor God verantwoorde zedelijk leven. Psalm 119: 30-32. In de 
vroomheid moet niet daad tegen het woord uitgespeeld worden of omgekeerd. Zij kunnen niet zonder 
elkaar" (Kuiper 1963, 104-106). 

 Van der Meiden noemt wel een voorbeeld van een lied: "Vrijzinnigen en orthodoxen kunnen samen dezelfde 
psalm aanheffen; Psalm 66: 8."Komt luistert toe gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat 
mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest". Dat beleven ze samen, ze moeten er niet 
over gaan theologiseren, want dan is het mis"(Van der Meiden 1988, 131). Deze psalm staat in bundel 1938 
maar niet meer in het Liedboek. 

 

2.3.6  Diverse opvattingen gekoppeld aan bevinding  
In de volgende paragraaf wordt onderzocht wat de theologen over de Rooms-katholieke kerk zeggen, over Barth, 
en over maatschappelijke betrokkenheid. Onderwerpen, die we ook in de vorige hoofdstukken tegen kwamen. 

 Rooms-katholicisme : Cannegieter meende, dat in de RK kerk het verstandelijk voor waar houden van 
formules en leerstukken veel meer op de voorgrond stond, dan de waardering bij de protestanten van het 
persoonlijk karakter van de godsdienst. "Als de Roomse dogmatiek iets van dieper en meer werkelijk 
geestelijke aandoeningen aan geloof toekent, behoort dat volgens haar tot de "bovennatuurlijke" gaven. Het 
maakt dus geen wezenlijk deel uit van een tot groei en bloei komend leven der mensennatuur, maar is enkel 
ingegoten bovennatuurlijke realiteit. De verschrompeling van het zielenleven bij de Roomse kerk, haar gemis 
en innerlijke leegheid zal er toe leiden dat zij vroeg of laat te gronde gaat" (Cannegieter 1909, 93-108). 
In het artikel “Vrijzinnigheid”, zei Roessingh: "De Rooms Katholieke kerk en de grote dogmatisch gebonden 
protestantse groepen, mogen nog zo zeer in de leiding en beheersing van de massa de voorrang hebben, 
innerlijk, in de diepste grondslag van hun grootse systemen, zijn zij niet meer waar, zijn zij afgedaan, 
voorbijgegaan" (Roessingh 1927 IV, 305). 

  

 Maatschappelijk/politieke betrokkenheid: 
o Roessingh zei in "Wat ons belemmert en wat ons helpt om tot God te komen", dat hij niet geloofde in een 

christelijke cultuur, staat en maatschappij. Ook ziet hij de sociale bemoeienis als iets, wat ons belemmert tot 
God te komen. "Er zijn velen die arbeiden voor het geluk van de naaste. Maar die liefde is geen godsdienst. In 
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die uitwendige daad wordt het centrum van het bestaan gezocht. De innerlijke rust wordt te weinig gezocht. 
We missen hier ook de persoonlijke verhouding van de eigen ziel tot God " (Roessingh 1927 III, 62). 

o In het artikel: "Het vrijzinnig protestantisme te midden der geestelijke stromingen" zei Roessingh: "Het 
vrijzinnig protestantisme is aanvankelijk vooral door de denkproblemen van de nieuwe tijd geboeid en heeft 
daarmee gestreden; pas later drong het door dat het sociologisch vraagstuk van onze eeuw om volle 
aandacht roept" (Roessingh 1927 III, 401). 

 

 Over de verhouding met de kerk, andere kerken en godsdiensten: 
o Van Nieuwenhuijzen (1914-2006) zag in "Hervormd Remonstrants Gesprek", de Remonstranten als kinderen 

van Erasmus. "In de Reformatie hadden ze aanvankelijk een plaats kunnen vinden links in de Hervormde 
Kerk. Maar dat lukte niet meer, toen die kerk een ultra-calvinistische kant uitging." Als verdienste van de 
Dordtse calvinisten ziet Nieuwenhuijzen, dat ze de distantie tussen God en mens zeer nadrukkelijk doen 
uitkomen (p.129). Maar zij hebben in typische reactiestemming God en mens zo ver uit elkaar gerukt dat de 
verbinding tussen beiden nauwelijks meer intact is gelaten. God wordt dan tot een schijnwerkelijkheid 
gemaakt … Bij de Remonstranten krijgt het begrip van het onveranderlijk besluit van God een opener en 
soepeler karakter. Er blijft een element van veranderlijkheid in." De remonstranten veranderen de 
predestinatie in de praescientie, het vooruit-weten van God wie het heil zal aannemen." Maar die gedachte 
vond van Nieuwenhuijzen ook gevaarlijk. "De Remonstranten hebben de genade weer werkelijk vrij gemaakt, 
maar de genade kreeg daarmee ook een ongebondenheid, die niet bijbels is en dogmatisch vervlakkend 
werkt” (p.135). 

o "Het belangrijkste van de Remonstrantie is, dat zij met klem plaats heeft gevraagd voor de grootheid en 
majesteit Gods, zoals die tot de wereld komt in Jezus Christus. Maar zij heeft essentieel te kort gedaan aan 
de ondoorgrondelijke heiligheid van God en aan Zijn oordeel en gerechtigheid. Te sterk gehumaniseerd 
wordt ze te rationalistisch. En kan in de huidige tijd weinig diensten meer bewijzen" (p.149). 

o De Graaf zei over de orthodoxen in "Vrijzinnige levensontplooiing": "Over de orthodoxen werd thuis met 
eerbied gesproken: het waren mensen met een heel ander, maar respectabel geloof. Hun enige verkeerde 
eigenschap was, dat ze de kerk voor zich alleen wilden hebben en de vrijzinnigen eruit wilden zetten." 

o Van Holk schreef in "Voorbeschikking of verkiezing" over de verschillen tussen Hervormden en 
Remonstranten: 
o Een ander Bijbelgebruik op grond van ander Bijbelgezag, een minder biblicistische, taaleigen theologie: 

normatief tegenover persuasief. Remonstranten zijn terughoudender in het bezigen van de bijbel als 
onweerlegbaar bewijsmateriaal. 

o Een andere opvatting omtrent Gods bemoeienis met mensen. De remonstranten zien ook de 
onafhankelijkheid tegenover God als een geloofservaring. Remonstranten spreken evengoed van 
opdracht als van verantwoordelijkheid. Remonstranten zijn terughoudender met begrippen als 
verlorenheid of hoogmoed of hardnekkige weerstand tegen het Woord. 

o Een andere visie op de mensen. Mensen willen wel in God geloven maar kunnen het niet. 
o Door een ander taalgebruik zullen remonstranten het wel altijd ongerijmd vinden, van de volharding der 

heiligen te spreken en liever van gelovigen spreken. Ook het verkrijgen van volstrekte zekerheid, zien 
remonstranten als aanmatigend, als onwerkelijk vooruitlopen, er bestaat zo iets als afvalligheid. 
Rekkelijkheid is niet een zaak van het leven gemakkelijk opnemen, maar van ander inzicht in de 
geestelijke verhoudingen van besef van afstand tussen bedoeling en uitwerking van begrip voor de 
fundamentele indirectheid en verstandelijke voorlopigheid van geloofsoordelen." 

o Van Holk schreef verder in: “De heilige wake”over de kerk: "Daarom keren zich velen af van een religie die in 
haar kern zo vernietigende eisen stelt, en de ziel uit alle menselijke regionen uittilt, terwijl haar dagelijkse 
praktijk er een is van het banaalste kleinkerkelijk krakelen, domme fatsoensmoraal en suffig psalmlijzen" 
(Holk 1926, 217). 
Ook schreef hij: "Het quiëtisme van de 17e eeuw streefde niet naar liefde en extase maar naar uiterste 
overgave aan de wil van God, dit is de islam, de onderwerping. Het boeddhisme brengt de quietistische 
neiging van rust, sereniteit in een aantrekkelijke vorm. Dit boeddhisme is verwant aan het beschaafde 
nihilisme van westerlingen, die beu zijn van al die pralerige krachtprestaties, de heilloze humbug van 
schijnbeschaving"(Holk 1926, 227). 
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Van Royen haalt in "Protestantse retraite" van Holk aan: " het vijfde kenmerk ener waarlijk levende kerk is 
haar wereldverzaking, haar retraitewerk. Het is een taak der kerk om voor haar leden de gelegenheid te 
scheppen tot een van de wereld afgekeerd bestaan, het zij voor kortere, het zij voor langere tijd, om zich 
geestelijk opnieuw toe te rusten voor de dagelijkse levensstrijd" (Royen 1952, 22). 

o Hensen schreef over geloof en ervaring in de Gereformeerde Gezindte: "Deze kerken leggen veel nadruk op 
de directe geloofservaring. Zij kiezen voor de Nadere Reformatie: In deze kringen gaat het niet zozeer om de 
aanvaarding van allerlei rechtzinnige leerstellingen, maar vooral om een innerlijke hervorming of 
wedergeboorte: de directe beleving van de omgang met God, de bevinding. Een vergelijkbare nadruk op de 
geloofservaring vinden we ook bij de Pinkstergemeenten en de Volle Evangelie Gemeenten, bij de 
Apostolische Gemeenten en bij de Baptistengemeenten op het Europese vasteland met hun piëtistische 
inslag. In deze kringen leest men graag Bunyan. Hun kracht ligt in hun bewogenheid, hun godsdienstig elan, 
dat ook vele jongeren beslist niet onverschillig laat"(Hensen 1997, 18). 

 Over Barth schreef Hensen: "Barth heeft gebroken met het ervaringselement in de geloofsbeleving. Geloof is 
pure overgave aan God. Toen was het een correctie op het klein burgerlijke behoudende kerkelijk klimaat 
rond beide wereldoorlogen. Maar nu gaat er geen nieuw elan van uit: er zullen andere wegen gezocht 
worden" (Hensen 1997, 19). 

 

 Toekomst: 
o Van Holk zag in “Strijd om waarheid,vrede in vrijheid”: "Ook de ontwikkeling van kleine groepen, 

levensverbanden, communiteiten, conventikels, die een godsdienstige hergroepering nastreven, die 
weliswaar niet de gevestigde kerken ten goede komt, maar die toch onmiskenbaar, nieuwe innerlijkheid 
ontvonkt "(Holk 1979, 58). 

o Klink:"In deze tijd is niet alleen geloofafval waar te nemen, maar ook een zoeken van de gelovigen naar 
wezenlijker vormen, meer naar menselijke geloofsgemeenschap dan naar mystiek, naar actualiteit meer dan 
naar het dogma en voor alles hoe ook de kinderen, de jeugd erbij betrokken kan worden"(Klink 2002, 287). 
-"Over enkele jaren zal het niemand meer interesseren wat men"van huis uit" ook al weer was….  - 
Netwerken van mensen ontstaan, onafhankelijk van oude instituten" (Klink 2002, 318). 

o Van der Meiden is in zijn laatste boek, “Op Jaarbasis”, somber over de toekomst van de kerken: "Er ontstaat 
een verscherping van de tegenstellingen tussen orthodox en vrijzinnig, een drijven naar erkenning van de 
grondslagen. Een angstwekkend fundamentalisme breidt zich hier en daar in de wereld uit tot een bedreiging 
van de geest die vrij bepalen wil, wat hij of zij wil geloven. Een schrikbeeld dat grote gevolgen kan hebben, 
omdat het dogmatisch fundamentalisme in de wereldgeschiedenis een spoor van bloed en tranen getrokken 
heeft " (Van der Meiden 2011, 26 juni). 
Ook zegt hij : "De kracht zou in de toekomst wel eens kunnen liggen in de verdieping van de intrapersoonlijke 
communicatie. De zoektocht naar je binnenste, die Hammarskjöld de aller-moeilijkste noemt" (Van der 
Meiden 2011, 12 december). 
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Conclusie literatuuronderzoek  
Al deze citaten en lijnen overziende, kunnen we van een rijke oogst spreken. We zien verbinding, maar ook 
scheiding. Graag stem ik in met wat van der Meiden concludeert in ”Een andere Fundament”: "Er leeft stellig 
vrijzinnigheid in bepaalde typen van orthodoxie, die echter verborgen blijft onder en in orthodoxe terminologie 
en er leeft verborgen orthodoxie in allerlei stromingen, die zich als zeer modern en vrijzinnig presenteren" (Van 
der Meiden 1988, 159). 
Hierna volgt een poging om, de veelheid van citaten overziend, de verbindende en scheidende lijnen tussen 
orthodoxe bevindelijken en remonstranten kort aan te duiden. 
 
Verbindend zijn: 

1. Bevinding en Remonstranten vinden elkaar als tegenbewegingen, tegen al te dogmatische en starre 
rationaliteit. De historische lijnen gaan terug tot vóór de Reformatie: de mystici van de late 
middeleeuwen, de Sacramentariërs, Erasmus en zijn volgelingen. De "bevinding" loopt door tot onze tijd: 
Het ledenaantal van de bevindelijken blijft nagenoeg gelijk. Wanneer we de evangelicalen bij dit 
ledenaantal zouden optellen, zou het zelfs zeer groeien. 

2. Zowel de Orthodoxen als de Remonstranten hebben piëtistische invloed ondergaan, wat zich vooral uit in 
het belang van de persoonlijke bekering en wedergeboorte. 

3. Beide zien bekering als iets wat zich zowel plotseling kan voltrekken, als wat in een langzaam proces kan 
gaan. 

4. Er is ambivalentie t.a.v. mystiek. Enerzijds is er het verlangen naar de Godsbeleving, anderzijds de vrees 
   teveel gericht te zijn op het eigen zielenheil en de verbinding met de ethiek te verliezen. 
5. Vooral orthodoxen staan er bekend om, dat zij andere kerken en zeker vrijzinnigen van ketterij 

beschuldigen. Toch doen ook vrijzinnigen afkeurende uitlatingen over andere kerken. 
6. Allebei vinden ze, dat bevindelijkheid niet beperkt kan blijven tot de binnenkamer. De praxis pietatis is 

belangrijk, maar mag niet op de voorgrond komen te staan, want het eigen reiken naar het Heil wordt 
afgekeurd. Het reformatorische sola gratia staat voorop.   

7. Orthodoxen hebben het beeld van God als de Almachtige en Soevereine. Er is veel eerbied en ontzag voor 
het goddelijke. Ook Remonstranten kennen dit beeld, misschien niet zozeer de Almachtige, maar wel de 
Heilige, de Verhevene, de Eeuwige en Onnoembare. 

8. Bevindelijkheid kan niet alleen opgewekt worden door een preek, maar evengoed, misschien zelfs meer 
door de liturgie, het lied, een gebed. 

9. De kerken zijn sober ingericht en de kerkdiensten kennen geen liturgische uitbundigheid. 
 
Verschilpunten: 

1. Het belangrijkste verschilpunt is de Schriftuurlijkheid. Remonstranten gaan niet uit van de bijbel als enige 
bron van God kennen en ervaren, ook in de geschiedenis, cultuur, natuur, muziek en kunst ervaren zij 
God. Voor de orthodoxen ligt dat anders. Zonder de Schrift geen bevinding. 

2. De mensvisie is anders. Remonstranten gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mens, de 
orthodoxen van de ondergeschiktheid van de mens aan de wil van God. 

3. Het taalgebruik verschilt. De Remonstranten gebruiken het woord bevinding/ bevindelijkheid niet en 
gebruiken andere termen als vroomheid, persoonlijke beleving e.d. Maar belangrijker nog: de 
bevindelijken gebruiken de Tale Kanaäns en terminologie ontleend aan “oude”, bevindelijke voorgangers. 
Remonstranten passen hun woordgebruik aan de tijd en de maatschappij waarin zij leven aan. 

4. Hoewel beide de praxis pietatis belangrijk vinden, lijkt die van de bevindelijken meer op de eigen kring 
gericht te zijn en die van de remonstranten meer op de maatschappij en de wereld. 
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Hoofdstuk 3  Praktisch onderzoek 
 
Deze scriptie is pionierswerk. Niemand heeft ooit eerder gekeken naar het verschijnsel bevindelijkheid bij 
Remonstranten. In aanvulling op het literatuuronderzoek besloot ik om praktisch onderzoek te doen.  
Het praktische onderzoek berustte op 4 pijlers. Mijn doel was er een indruk van te krijgen in hoeverre de 
remonstranten het begrip bevindelijkheid kennen, hoe zij dat waarderen, of zij er andere namen aan geven en of 
zij elementen van bevinding herkennen in de preek en in activiteiten. 
Daartoe zijn twee enquêtes ontworpen die elkaar gedeeltelijk overlappen (zie bijlage 1 en 3). Allereerst werd een 
enquête onder de voorgangers van de Remonstrantse Broederschap gehouden, vervolgens een soortgelijke 
enquête onder leden van de Haagse en Leidse Remonstrantse gemeenten.  
Als derde heb ik, vooral via de website, de programma`s van 2010/2011 van Remonstrantse gemeenten 
gescreend, om te zien of daarin aandacht wordt gegeven aan onderwerpen die ik als verwant zie met 
"bevindelijkheid". Indicators daarbij waren: spiritualiteit, mystiek, religieuze ervaring, remonstrant zijn in de 
praktijk en persoonlijke beleving.  
Tenslotte heb ik enkele theologen geïnterviewd: Anne van der Meiden, Florus Kruyne en Martin Roos. 
 

3.1  Enquête onder de voorgangers van de Remonstrantse  
    Broederschap 
 
Om er een indruk van te krijgen of predikanten bevindelijkheid kennen en hoe zij die waarderen heb ik een 
eenvoudige enquête gemaakt, met over het algemeen gesloten vragen (zie bijlage 1).   
 
Methode: 
In het convent van februari 2011 is de enquête door mij persoonlijk onder de aandacht gebracht van zo`n 40 
predikanten en emeriti. Daarnaast heeft Marina Slootmans, secretaris van het convent per email de enquête 
verstuurd aan 99 voorgangers op de distributielijst. Op deze lijst staan echter ook veel emeriti, en ook niet 
remonstrantse predikanten. Uit de namen die spontaan op de ingevulde enquête gezet werden, kon ik afleiden 
dat vooral de zittende predikanten en niet emeriti de enquête hebben ingevuld. Dat maakt, dat ik de populatie 
predikanten schat op 40 personen. De respons bedraagt 31, een percentage van 77%, wat hoog is.  
 
Uitslag enquête predikanten 

1. De eerste vraag was, of men tot een ander kerkgenootschap heeft behoord. 
68% van de respondenten bleek een andere geloofsachtergrond gehad te hebben dan de remonstrantse. 
5 predikanten waren vroeger RK geweest, 3 PKN, 4 Gereformeerd, 7 Ned. Hervormd en 2 NPB. 32% d.w.z. 
10 predikanten waren Remonstrants van huis uit.  

 
        Figuur 1 geloofsachtergrond predikanten 
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2. Het bleek niet uit te maken welke geloofsachtergrond men had, om de term bevindelijkheid te kennen. 
Die kenden alle respondenten. 

 
3. De derde vraag gold een eigen omschrijving van het begrip bevindelijkheid. Dat leverde prachtige 

synoniemen, associaties en hele verhalen op (zie tabel 4). Ik heb getracht een aantal steekwoorden te 
tellen, waarbij in één uitspraak soms meerdere steekwoorden werden geturfd.  

 Herhaaldelijk werd er geassocieerd met het boek van Jan Siebelink "Knielen op een bed violen."  

 2 keer gaf men aan dat het zover buiten het taalveld ligt, dat men er niets mee kan. 

 2 predikanten benoemden de ambivalentie; enerzijds afwijzen van de orthodoxe kant en anderzijds 
het verlangen naar de gevoelsmatige kant.  

 Heilsweg werd 3 keer genoemd. 

 Vroomheid: 2 keer. 

 Geest/spiritualiteit: 4 keer.  

 Gods verborgen omgang/mystiek: 3 keer.  

 Gevoelsmatige-, innerlijke-, en persoonlijke beleving /aangeraakt zijn, werden 7 keer genoemd.  

 Ervaring: 11 keer. 
 
4. De vierde vraag betrof de waardering van het begrip bevindelijkheid. De vraag is ingevuld door 29 

respondenten. 

 15 predikanten waardeerden bevinding positief, 10 neutraal en 3 negatief.  

 Een enkeling vulde zowel negatief als positief in, al naar de in vraag 3 benoemde associaties en 2 
mensen vulden niets in.  

Tot mijn verrassing bleek het eerste deel van mijn hypothese, dat predikanten negatief naar het begrip 
bevindelijkheid zouden kijken, niet waar te zijn.  
Deze vraag heb ik ook in relatie gebracht met de vroegere kerkelijke achtergrond. 

 Dan blijkt dat 11 respondenten met een vroegere protestantse achtergrond positief zijn, 3 met een 
vroegere katholieke achtergrond positief zijn en dat maar 1 remonstrant van oudsher bevinding 
positief waardeert. 

 Negatief waardeert 1 vroegere protestant, 1 vroegere katholiek en 2 remonstranten.  

 Neutraal waarderen 4 vroegere protestanten, 1 vroegere katholiek en 5 remonstranten.  
 

 
Figuur 2 Waardering bevindelijkheid predikanten         Figuur 3 Waardering remonstranten van oudsher 
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 spiritualiteit en zielservaring scoorden ieder 12. 

 Heilige Geest was het minst favoriet nl. 10. 

 bij de rubriek anders werd ingevuld: een kennende manier van zien, sentiment, gevoel, mystiek, 
uitvergroting van toevalstreffers, extension van geloof, geloofsverdieping, gedragen worden door 
God. 

 
6. Op de vraag of men bevindelijk preekt antwoorden alle 31 respondenten. 

 1 respondent antwoord met alleen ja. 

 met ja vaak en ja soms, ieder 6.  

 met ja weinig 4.  

 met nee 9.  

 met weet niet 4 respondenten, waarvan 1 het niet ingevuld had. 

 
        Figuur 4 of men bevindelijk preekt 
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      Figuur 5 gewenste verandering preken voorgangers 

 
8. In vraag 8 werd gevraagd of men een preek kon opsturen.  

 9 keer werd ja ingevuld.  

 18 keer niet. 

 4 keer werd het niet ingevuld. 
In tabel 5 worden de reacties op deze vraag weergegeven. Uit deze reacties blijkt dat men soms geen 
preken op schrift gesteld heeft, alleen hoofdlijnen opschrijft, of dat men bevindelijkheid meer in de 
liturgie, in een lied terug vindt. Soms blijkt er ook een zeker verlangen uit naar verstilling of juist naar de 
overtuigende retoriek van een bevindelijk dominee. Een enkeling merkt m.i. zeer terecht op, dat de 
hoorder uitmaakt of een preek bevindelijk is of niet. 

4.1.1. Analyse van de preken 
Negen respondenten hebben een preek opgestuurd. Maar het was moeilijk om een analyse te maken van 
het precieze bevindelijke element. 
Slechts één preek bevatte het woord bevindelijk (een gering aantal, zoals te verwachten). 
Men heeft het over: God`s verschijnen als een innerlijke ervaring, innerlijke ruimte, de gevoelsmatige 
geloofsbeleving, stilstaan bij de dingen die gebeuren in je leven en na gaan hoe God met jouw leven bezig 
is. Ook omvatten en gedragen worden door een laatste werkelijkheid wordt genoemd.  
Andere benamingen als intuïtie, de spirituele en mystieke beleving van het geheel, van de totaliteit van 
zijn en tijd, geroepen worden, komen aan bod. Maar ook de stilte: aandachtig wachten op God, mijn ziel 
wacht, blijf bij datgene wat je hart je aanraadt. 
 

4.1.2. Conclusie enquête onder Predikanten van de Remonstrantse 
Broederschap  

De enquête heeft de aandacht gekregen van de predikanten. De respons was hoog 77%. Velen vertelden 
mij, of schreven op de enquête, dat zij het een interessante vraagstelling vonden. 
Uit de antwoorden concludeer ik: 

   Het merendeel van de Remonstrantse predikanten, 68 %, heeft een andere kerkelijke achtergrond   
   gekend.   

 De predikanten kennen allen het begrip bevinding. 

 52 % waardeert bevindelijkheid positief. 

 Remonstrantse predikanten merken bevindelijkheid op in preken, maar ook in de liturgie (een lied, 
het gebed) en in een pastoraal gesprek.  

 De bevindelijkheid zit niet zozeer in heftige retoriek over bekering, maar veel meer in de stilte, de 
ruimte, aandacht, het ervaren van Gods verborgen omgang met mensen.  
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3.2. Enquête onder gemeenteleden van de Remonstrantse  
    gemeenten Den Haag en Leiden 
 
Naar het voorbeeld van de enquête onder predikanten heb ik een eenvoudige enquête gemaakt (zie bijlage 3), 
waarmee ik een indruk wilde krijgen, of Remonstrantse gemeenteleden van nu het woord bevinding kennen en 
wanneer zij het niet kennen, of zij varianten kennen en vooral, hoe zij het begrip bevindelijkheid waarderen en 
wat zij eronder verstaan. Verder wilde ik weten of zij elementen van bevinding in preken en in hun 
jaarprogramma terug vonden. 
De enquête is in de maanden: februari tot april 2011 onder de aandacht gebracht door een artikel in de 
nieuwsbrieven van deze gemeenten te plaatsen en een persoonlijke benadering van de voorgangers van deze 
gemeenten om de enquête in hun gesprekskringen aan te reiken. Daarnaast heb ik in beide gemeenten in de 
kerkdienst een oproep gedaan om de enquête in te vullen. 
 
Representativiteit 
Een lastig probleem is het bepalen van de representativiteit van het onderzoek.  
Het totale aantal leden van de Remonstrantse Broederschap bedraagt in 2010: 5.780. In onderzoeken is een 
steekproef van 7% representatief, d.w.z. 383 leden.  
Om aan dit aantal te komen, besloot ik een korte enquête te maken en uit te zetten bij mijn eigen gemeente : de 
Leidse. Ook in de Haagse gemeente, waar ik stage heb gelopen, is de enquête verspreid. Het aantal 
Remonstrantse leden bedraagt in Leiden in 2010: 195 en in Den Haag 403. Idealiter bedraagt de steekproef dan 
10%. Maar een groot aantal van deze gemeenteleden, is gezien hun leeftijd niet in staat om nog kerkdiensten te 
bezoeken en/of toont geen belangstelling een enquête in te vullen. Daarom heb ik de voorgangers gevraagd, te 
schatten hoeveel leden actief zijn; naar kerkdiensten en gesprekskringen kunnen komen en/of als vrijwilliger 
betrokken zijn. 
In Leiden schat men dat aantal tussen de 60 en 70 en in Den Haag tussen de 100 en150 leden. 
Totaal tussen de 160 en 220 actieve leden.  
Er zijn in totaal 79 enquêtes ingevuld. De respons ligt dan tussen de 35 - 46 %. 
 
 Uitslag enquête gemeenteleden 

1. De eerste vraag was, of men tot een ander kerkgenootschap heeft behoord.  
34 leden antwoorden met ja en de meerderheid; 44 met nee, 1 lid heeft het niet ingevuld. 
Van degenen die met ja antwoorden waren er: 15 vroeger Nederlands Hervormd, 7 vroeger Rooms-
Katholiek, 2 vroeger Gereformeerd, 2 vroeger PKN, 1 vroeger Eglise Reformée de France, 1 vroeger 
Doopsgezind, 1 vroeger Baptist, 1 vroeger Evangelisch ,1 vroeger Apostolisch en 3 onbekend.  
 

 
Figuur 6  geloofsachtergrond leden 
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2. Op de vraag of men het begrip bevindelijkheid kent, hebben 76 mensen gereageerd, waarvan 30 met ja 

en 46 met nee. Daarna is gekeken, of er verband bestaat met de kerkelijke achtergrond. Hierbij heb ik 
onderscheid gemaakt tussen: protestanten (inclusief evangelische e.d.) katholieken en remonstranten. 
Vervolgens blijkt: 

 Dat van de vroegere protestanten 12 mensen met ja antwoorden en 11 met nee.  

 Bij de vroegere katholieken blijkt er geen groot verschil te zijn; 3 zeggen ja en 4 nee. 

 Bij de remonstranten is er wel verschil: 27 kennen het begrip niet en 17 kennen het begrip wel.  

 Van 2 mensen is het antwoord niet duidelijk. 

 
Figuur 7 Bekendheid met het begrip 

 
3. De derde vraag: "Wat is bevindelijkheid?” bleek, evenals bij de predikanten de meest interessante te zijn, 

zie tabel 8. Er kwamen 38 reacties. Opmerkelijk is, dat een aantal leden die aangaven het begrip 
bevindelijkheid niet te kennen en in feite de enquête verder niet hoefden in te vullen, dat toch gedaan 
hebben. In het vervolg heb ik ze meegeteld.  
 
Wederom heb ik getracht te rubriceren, sommige antwoorden pasten in meer rubrieken: 

 Persoonlijk voelen/ aangeraakt zijn/ ervaren/ ontvankelijkheid: 16 

 Mystiek/omgang met god:     2  

 Associatie met zware orthodoxen:     8  

 Geest/spiritualiteit/vroomheid:     1 

 Weet het niet:       4  

 Geven definitie uit woordenboek/wikipedia:   4  

 Diversen:       4 
 

4. De vierde vraag die gesteld werd, vroeg, naar de waardering van het begrip bevindelijkheid.  
Er reageerden 16 leden met positief, 14 met negatief en 11 met neutraal.  

 Degenen die positief waardeerden waren vroeger:8 protestant, 3 RK en 5 remonstrant. 

 Degenen die negatief waardeerden waren vroeger:4 protestant, 0 RK en 10 remonstrant.  

 Degenen die neutraal waardeerden waren vroeger: 4 protestant, 1 RK en 6 Remonstrant 
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Figuur 8 waardering bevindelijkheid leden 

 
5. In vraag 5 werd gevraagd een ander begrip van bevindelijkheid te noemen. Men kon kiezen tussen 

ervaring, zielservaring, spiritualiteit, beleving van het geloof, (Heilige) Geest en anders, waarna men dat 
zelf kon invullen. 
Er waren 20 leden die meerdere opties aanvinkten.  

 Ervaring:   17  

 Zielservaring :  15 

 Spiritualiteit:   8  

 Beleving van geloof: 28 

 Anders:   7  Godservaring, dweperig, Bible belt,verwondering,  
                         ontvankelijkheid, ook in dagelijks leven, gevoel. 

 
6. Op vraag 6 of men bevindelijke elementen herkent in de preek, antwoordden 41 leden. 

 Ja:   2  

 Ja vaak:  4 

 Ja soms:  12 

 Ja weinig:  3 

 Nee :   11 

 Weet niet:  9  
 

7. Vraag 7 ging in op de waardering van het antwoord op de vorige vraag.  
Er reageerden 30 respondenten.  

 Er waren 19 leden die het 0 antwoord gaven en geen verandering wensten 

 Vijf gaven het cijfer 1 

 Twee gaven het cijfer 3 

 Vier gaven het cijfer 4, wat betekent dat men verandering wenst 

 Van de categorie 3 en 4 was er 1 lid die in vraag 6 had aangegeven vaak elementen van 
bevindelijkheid te herkenen in preken, 4 die dat soms deden, 1 die dat weinig deed en 1 die 
eerder nee had ingevuld. Uit de andere antwoorden op vragen van de enquête, valt op te maken, 
dat zij wensen meer bevindelijkheid in preken te willen horen. 
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Figuur 9 gewenste verandering preken 

 
8. Vraag 8 wilde onderzoeken, of men elementen van bevindelijkheid herkent in het jaarprogramma.  

Hierop hebben 48 mensen geantwoord. 
Er hebben er 16 met ja geantwoord, 12 met nee en 10 met: weet niet. 
 

9. Vraag 9 ging de waardering van bevindelijke elementen in het jaarprogramma na. 
Hierop hebben 36 leden geantwoord. 

 19  gaven het cijfer 0 

  6  gaven het cijfer 1 

  3  gaven het cijfer 2 

  6  gaven het cijfer 3 

  0  gaven het cijfer 4  

  2  gaven het cijfer 5 
 

10. In de laatste vraag werd onderzocht, welke activiteiten men in het jaarprogramma bevindelijk vindt. Hier 
hebben 25 leden op geantwoord. De antwoorden staan vermeld in tabel 9.  
Veel genoemd worden de kerkdiensten en bijzondere vieringen, meditaties, wandelingen, kringwerk, 
maar ook bezoekwerk. 
 

 
Conclusie 

 Uit deze enquête kan geconcludeerd worden dat in tegenstelling tot de respondenten van de enquête 
onder predikanten, het merendeel van de leden een remonstrantse achtergrond hebben. 

 Vooral deze remonstranten kennen het begrip bevindelijkheid niet in vergelijking met mensen, die 
vroeger een andere geloofsachtergrond hadden.  

 Remonstrantse leden van origine staan met 34% negatief of 27 % neutraal minder positief t.a.v. 
bevindelijkheid dan de predikanten, daarvan staan er 10% negatief en 35% neutraal tegenover 
bevindelijkheid. 

 De leden geven minder synoniemen voor het begrip bevinding, dan de predikanten. 

 Verhoudingsgewijs werd meer geassocieerd met de zware orthodoxen dan bij de predikanten en op 
synoniemen voor mystiek en spiritualiteit minder dan bij de predikanten. 

 De helft van de remonstrantse leden geeft aan “bevindelijke elementen”, in het activiteitenaanbod terug 
te vinden. 
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3.3. Activiteiten overzicht Remonstrantse gemeenten 
    en bevindelijkheid 
 
Om te onderzoeken of er een bevindelijk aanbod van activiteiten is voor remonstrantse leden, heb ik via de 
websites en soms ook door programmaboekjes seizoen 2010-2011 op te vragen, geprobeerd die activiteiten op te 
sporen.  
Daarbij zag ik mij voor een aantal problemen gesteld: 

 Sommige beschrijvingen van activiteiten op de website of in het jaarboekje zijn heel summier. 

 Een enkele website toont geen programma en aan het opvragen van programmaboekjes werd geen 
gehoor gegeven. Deze gemeenten heb ik dan ook niet vermeld, evenals die, waarvan de selectie op 
trefwoorden geen resultaat had. 

 Om te beoordelen of een gesprekskring/activiteit bevindelijke elementen bevat, moet men er eigenlijk bij 
aanwezig geweest zijn, wat een onmogelijke opdracht is. Ook al zou het mogelijk zijn, dan nog zou het 
oordeel over de gesprekskring anders kunnen uitvallen bij de onderzoeker dan bij een deelnemer. Immers 
of men een activiteit als bevindelijk ervaart is een persoonlijke kwestie. 

 Welke trefwoorden geselecteerd moeten worden in de beschrijvingen van activiteiten, die een indicatie 
geven dat het mogelijk om een “bevindelijke”activiteit gaat.   

 
Wat betreft het laatste punt werd een keuze gemaakt. In de titel en/of omschrijving van de activiteit werd 
geselecteerd op: spiritualiteit, mystiek, religieuze ervaring, remonstrant zijn in de praktijk, persoonlijke beleving.  
De uitkomst van dit onderzoek is weergegeven in bijlage 5. 
 
Uit de analyse blijkt, dat er in de Remonstrantse Broederschap in bijna elke gemeente wel iets “bevindelijks” te 
beleven valt. Er wordt gedineerd, gedanst, gemediteerd en gepelgrimeerd; activiteiten waar de persoonlijke 
beleving voorop staat.  
Sommige gesprekskringen hebben prachtige namen als Via Vitae, een huis voor de ziel, de frisse blik, 
watertafelen. 
Sommige gemeenten lijken een groter aanbod te verzorgen dan andere, vooral in de grote steden is dit het geval: 
Arnhem, Den Haag, Haarlem, Hoorn, Leiden, Rotterdam, Schoonhoven, Utrecht, Waddinxveen. Deze indruk is vrij 
subjectief. 
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3.4. Opmerkingen uit de interviews met van der Meiden, 
    Kruyne en Roos 
  
Om mijn beeld te verdiepen, heb ik in maart en april met drie (emeriti) predikanten gesproken. 
Hieronder volgen enkele opmerkingen, die in het onderzoek betrokken worden. 
 

 Kruyne schetst een Godsbeeld waarin orthodoxen de remonstranten ontmoeten: "In het gesprek met 
andersdenkenden/de zwaren, moet je niet over Christus beginnen, dan loop je vast in hun 
Christocentrisch denken. Maar waar het gaat over het Heilig gezag van de Eeuwige, de Godvrezendheid of 
Gods verborgen omgang met ons; op dat aspect van Heiligheid, vind je elkaar. De vrijzinnigen maken er 
vaak een lieve God van, maar hij is boven alle menselijke categorieën verheven. 

 Sommige Remonstranten hebben een natuurlijk besef van de Goddelijke werkelijkheid. Ze doen daar niet 
moeilijk over. God is er. Zij vervallen ook niet in rationele twijfels. Kruyne schat dat aantal tussen de 25-
33% van de Remonstranten. De anderen zitten veel meer in hun hoofd, houden van het beschouwen. 

 Er is bij remonstranten zeker nieuwsgierigheid naar spiritualiteit, maar tot op zekere hoogte. Mensen 
willen wel wat, maar het moet niet te veel moeite worden. Inayat Khan hield een lezing rond 1910 in 
Amerika, een serie van 3 avonden. Bij de eerste kwamen heel veel mensen, terwijl hij oppervlakkig sprak. 
Bij de tweede kwam de helft. Inayat kon wat dieper op de stof nagaan en bij de derde kwamen er nog 
minder en toen kon hij vertellen wat hij eigenlijk wilde. Er zijn veel snuffelaars, ze willen het eerste 
interessante ervan afproeven, maar een stap verder zetten niet. Dat is wel een verschil met de 
bevindelijken. Die richten hun hele leven naar hun geloof. Ze maken er ernst van. 

 In de jaren 80 (in de tijd van algemeen secretaris J.W. Nieuwenhuijsen) was er een stroming die op de 
Hoorneboeg Spirituele oefendagen hield. Dag Hammarskjöld is erg geliefd bij Remonstranten. 

 Over maatschappelijke betrokkenheid zegt Kruyne dat het voor remonstranten belangrijk is om midden in 
de wereld te staan. Ook Dorothee Sölle lezen ze graag. 

 

 Roos bevestigt dat mystiek voor vrijzinnigen te veel kan ruiken naar het binnenwereldse. Dat is verdacht.  

 Hij laat geregeld mystieke lederen zingen bijv.: "Komt laat ons voortgaan kinderen". Maar hij zal nooit een 
lied laten zingen als: "Laat de kinderen tot mij komen." 

 De evangelicalen komen nog het dichtst in de buurt bij bevindelijkheid. 

 Het is fantastisch als bevindelijkheid een bijproduct is en doodgevaarlijk als je ernaar streeft. 

 Bij Remonstranten lijkt er meer ruimte te komen voor bevindelijkheid. Misschien ook door doopsgezinde 
invloed, waar ze veel mee samenwerken. 

 Bij de NPB speelt het innerlijk een zeer grote rol. Bij hen was er ook weerstand tegen kerkelijke structuren 
evenals bij conventikels.  

 

 Van der Meiden vindt de regionale verschillen in bevindelijkheid heel belangrijk.De kennis over de 
specifieke regionale verschijnselen over bevindelijkheid is weggevaagd uit de kerkgeschiedenis. Bultmann 
heeft ons de ogen voor de ‘Sitz im Leben’ geopend. Andere auteurs schrijven niet over de regionale 
verschillen. In 1906 is boek verschenen Geofysica van Heilbach. Daarin staat dat er verband zou zijn, 
tussen de soorten van geloof, vergeleken met de streek waar mensen vandaan komen. Vooral de 
arbeidsomstandigheden maken verschil. Het is nooit uitgezocht in Nederland. Heidegger zei ook: 'man ist 
da, wo man zu Hause ist’. De bevindelijkheid onder de Saksen is totaal anders dan van Zeeland. 

 Van Ruler was de hoogleraar van Van der Meiden. Hij had niets met die voorwerpelijke bevindelijkheid, 
die zag het ruimer, ook het genot van zijn pijp was bevindelijk. 

 Vroeger benoemden wij de toe-eigening van het Heil, dat is het grote verschil tussen vrijgemaakte Art. 31 
en de christelijk gereformeerden, daar breekt het. Dat Christus bloed gestort is, tot vergeving van onze 
zonden dat is cerebraal. Nee het gaat erom, dat ik Hem mijn verlosser mag noemen. Daar zit een diepe 
kloof, die door hele kerkgeschiedenis loopt. Dat maakt de mensen ook onzeker, tot op sterfbed aan toe. 

 Bij beroepingswerk wordt er rekening mee gehouden of iemand onderwerpelijk of voorwerpelijk is. 
Vroeger had je A- dominees: Amsterdamse theologen en B-dominees, die kwamen uit Kampen. Dat 
voelen de mensen hier (Twente) nog zo. 
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 Over mystiek bij bevindelijken zegt van der Meiden: Er werd ook geciteerd uit de mystici. Maar ze 
noemen het niet mystiek. Ze zeggen dat is 'een gekende'. Remonstranten zijn erg bang voor een wereld- 
mijdende mystiek. Het moet vooral niet wereldmijdend zijn. Ook van Ruler moet daar niets van hebben. 
Ook de echte bevindelijken zijn niet gericht op de binnenkamer, het is ook bij hen een uitgaande 
beweging. Bevinding mag geen ingekeerd zijn en ingekeerd blijven. Het moet zich uiten in handelen. Ook 
in de conventikels is het de bedoeling dat je getuigt, dat je anderen deelgenoot maakt van wat je beleeft 
heb. Praten over je bevinding en dan de straat op!  

 De Remonstranten kenden van meet af aan de praxis pietatis. Bovendien trokken de Remonstranten, 
mensen, die het goed intellectueel op een rij konden zetten, maar tegelijk ook dienstbaar waren in 
dienstbare beroepen bijv. veel artsen. 

 Vrijzinnigen en bevindelijken zijn gereformeerd. Dat betekent dat wij geen bemiddelaars nodig hebben. 
Dat brengt ook een anarchistische trek met zich mee. Bevindelijken moeten niets van de overheid en 
gezag hebben.  

 Bij bevindelijken en remonstranten is er respect voor de verschillende wegen die de Geest gaat, je wordt 
niet volgens het boekje bekeerd en niet op dezelfde manier. Dat is ook tolerantie. 

 Van der Meiden heeft veel gediscussieerd met Jan Siebelink. Hij kent die groep, die zwartrokken, maar die 
zijn niet zielsbevindelijk, dat waren grimmige formuleerjongens. Er werd een selectieapparaat 
opgebouwd, aan de hand waarvan je wel, of niet werd toegelaten, verschrikkelijk! Maar daar moeten 
velen niks van hebben. 

 De bevindelijken vinden van de evangelicalen dat bekering te gauw gaat. Jezus is veel te snel in het hart, 
je zal eerst stadia moeten doorlopen; de gestalten van Schortinghuis. Bij de evangelicalen neem je de 
basisbeslissing in één klap, dan word je omgezet, maar ze kennen de stadia niet. Zij hebben het over Jezus 
aanvaarden, maar niet over het proces doorlopen om hem toe te eigenen.   

 Het gesprek ronden we af met het aspect humor, iets wat ik in de literatuur en het praktijkonderzoek nog 
niet zo gezien had. Het is bij de bevindelijken meer een verkneukelen, je mocht natuurlijk alleen lachen in 
het vuistje. De predikanten konden het doen, omdat ze de geest hadden. Er zit zeker ook lichtvoetigheid 
bij de bevindelijken. Van Ruler had ook humor. 

 Van der Meiden vertelde de volgende anekdote: "Dominee van der Poel, een bekeerde varkensboer, hield 
een preek over de gehandicapte, die zijn vrienden aan vier touwen door het dak laten zakken voor de 
voeten van Jezus, die hem genas en wegzond. Van der Poel hing over kansel en richtte zich tot de 
gemeente:'ik moet er toch nog eens over praten; ik vond het asociaal, eerlijk waar, als je voor de voeten 
wordt gelegd van Jezus, wil je toch nooit meer weg; ik heb nog wat, die man was zijn hele leven 
afhankelijk geweest, die man wordt op de benen gezet, dat is toch asociaal. Jezus ging er ook wel eens 
licht over heen, maar hij was de borg hoor, hij was de borg, maar hij ging er wel eens licht over heen.' 
Zoiets mag je alleen zeggen als je bekeerd bent."  
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Conclusie Praktijkonderzoek 
 
Alle vier onderzoeken zijn een waardevolle aanvulling gebleken voor de literatuurstudie. Het beeld uit de 
literatuurstudie van de houding van vrijzinnigen/ remonstranten t.a.v. bevindelijkheid werd er grotendeels door 
bevestigd (zie conclusie literatuuronderzoek).  
Maar het leverde niet alleen bevestiging op. Door de respons op de enquêtevragen werd het eerste deel van mijn 
hypothese; dat vrijzinnigen een afkeer hebben van bevinding onderuit gehaald. Immers 52% van de predikanten 
en 39 % van de leden waarderen bevinding positief. Het tweede deel, dat ze de persoonlijke religieuze ervaring en 
de doorwerking daarvan in het dagelijks leven waarderen, bleek wel te kloppen. 
Het onderzoek naar activiteiten in de jaarprogramma`s van gemeenten, die de religieuze ervaring bevorderen, 
ondersteunt dat. In bijna alle gemeenten worden ervaringsactiviteiten georganiseerd. 
 
Van veel waarde voor mij waren de interviews. Enerzijds leverden die aanvullende informatie op, bijv. namen van 
theologen die de gesprekspartner als bevindelijk typeerde en waardoor mijn nieuwsgierigheid geprikkeld werd 
om van hen iets te gaan lezen, bijv. van Poortman en Klink.  
Anderzijds brachten de interviews mij ook nieuwe inzichten, bijv. t.a.v. de geografische verschillen die er zijn in 
bevindelijkheid. Maar ook de humor/het verkneukelen, wat men kan ervaren tijdens kerkdiensten van 
orthodoxen, trof mij als een herontdekking. De humor van de remonstrantse kansel is weliswaar van een ander, 
fijnzinniger karakter, maar het is toch ook een verbinding te noemen en het breekt ook met het zware, zwarte 
beeld, dat buitenstaanders doorgaans hebben van een orthodoxe kerkdienst. 
 
Als steekproef, hoe Remonstranten tegen bevindelijkheid aankijken, is de enquête geslaagd te noemen.  
Allereerst vanwege de hoge respons, vooral van de predikanten en Haagse gemeenteleden. 
Maar vooral geven de resultaten van de enquête antwoorden op mijn onderzoeksvraag. 
Kruyne had het aantal remonstranten, die iets van Gods werkelijkheid ervaren hebben en aan die werkelijkheid 
niet twijfelen, ingeschat tussen de 25% en 33%. Uit de enquête blijkt dat 52 % van de predikanten en 39 % van de 
leden positief staan t.o.v. bevinding. Uiteraard vallen deze gegevens niet zomaar te vergelijken met de uitspraak 
van Kruyne, maar dat hij met zijn aanname nog aan de lage kant zit, lijkt mij wel aannemelijk.   
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Terugblik 
Terugkijkend op de literatuurstudie en het praktijkonderzoek, meen ik dat bevindelijkheid zowel een verbinding 
als een scheiding vormt tussen orthodoxen en remonstranten.  
Die verbinding is zeker niet gelegen in het begrip bevinding. De meeste remonstrantse leden kennen het woord 
niet. De Remonstrantse theologen gebruiken er andere termen voor als vroomheid, innigheid, gevoelservaring 
e.d. Het gaat de richting op van mystiek: Gods verborgen omgang met mensen. De verleiding is groot om het 
onder de noemer van het begrip Quiëtisme te brengen. Maar het probleem met deze term is, dat zowel de 
bevindelijken als de vrijzinnigen vinden, dat de bevinding gekoppeld moet zijn aan activiteiten van mede-
menselijkheid op het maatschappelijk vlak. 
In de literatuur heb ik geen direct citaat gevonden waarin Remonstranten en Orthodoxen aan elkaar verbonden 
worden middels bevinding. Wel is er een koppeling met de vrijzinnigen en modernen.  
De Bevindelijkheid en het Remonstrantisme zijn beide voortgekomen als tegenbeweging tegen het rationalisme 
en dogmatisme. Historisch gezien, weten zij zich al vóór de Reformatie verbonden aan: de middeleeuwse mystici, 
Sacramentariërs en de Moderne Devotie. Na de reformatie lopen er historische lijnen via het Piëtisme, 
Methodisten tot aan de Evangelicalen.   
Behalve een historische binding is bij een deel, naar schatting een derde van de vrijzinnigen, belangstelling voor 
bevindelijkheid te vinden. Zij geven bevindelijkheid wel andere namen. 
Het merendeel van de huidige voorgangers van de Remonstranten, maar ook een aantal grote remonstrantse 
theologen, als Roessingh en van Holk hebben belangstelling en waardering voor de innerlijke ervaring van het 
Goddelijke. Voor een aantal is het zelfs de kern van het geloof. 
Bovendien worden er activiteiten aangeboden die deze belangstelling voor persoonlijke geloofsverdieping 
bevorderen, bij de orthodoxen vooral in de kerkdiensten en huiskamergesprekken, maar bij de remonstranten, 
behalve in kerkdiensten en kringen, ook in retraite, meditatie en pelgrimage. 
Beide richtingen erkennen dat de bevinding niet een binnenkamerse aangelegenheid is, maar een verandering 
van leefstijl met zich meebrengt, gericht op de praxis pietatis. 
De ‘tussengroep’ en de vrijzinnigen onderkennen dat er in andere godsdiensten bevindelijkheid te vinden is. 
De kerkdiensten zijn bij beide sober van aard.  
Beide gaan uit van een God, die niet te kennen is, die niet benoemd kan worden. Er is ontzag voor de Heiligheid 
van God. 
Bekering ziet men als een proces wat leidt tot overgave aan God. Een weg die ook oefening vergt en waarop 
terugval mogelijk is. 
 
De grootste scheiding wat betreft bevindelijkheid voltrekt zich in het punt van de Schriftuurlijkheid. 
Remonstranten gaan niet uit van de bijbel als enige bron van God kennen en ervaren, ook in de geschiedenis, 
cultuur, natuur, muziek en kunst ervaren zij God. Voor de orthodoxen ligt dat anders: zonder de Schrift; geen 
bevinding. 
Uiteraard zijn er nog heel veel verschillen zoals in mensvisie, taalgebruik en allerlei rituelen en inkleuringen van de 
geloofsopvatting, maar dan komen we in feite uit op de vele verschillen tussen orthodoxen en remonstranten, die 
ik in dit verband verder niet wil benoemen. 
 
De slotvraag is uiteraard, wat weegt nu zwaarder: de verbinding of de scheiding? 
Voor mij betekent dit onderzoek, dat ik tot mijn vreugde mijn oorspronkelijke beeld van de Remonstrantse 
Broederschap, als een vooral intellectueel en rationeel ingesteld gezelschap, bij kan stellen. Er is zeker plaats voor 
de ervaringsgerichte spirituele kant van het geloof; de persoonlijke geloofsverdieping.  
Deze afweging moet echter elke lezer voor zichzelf uitmaken. Het is net zo als met bevindelijke preken, het is de 
hoorder die bepaalt of hij of zij door de preek in zijn innerlijk wordt geraakt. Een zwaar orthodoxe bevindelijke zal 
moeilijk over het punt van de Schriftuurlijkheid kunnen stappen om zich verbonden te weten aan een 
remonstrant. Omgekeerd zal een remonstrant niets in bevindelijkheid kunnen zien, wanneer die zich niet los kan 
maken van negatieve associaties, die het begrip bevindelijkheid heeft gekregen voor hem of haar. Maar de 
remonstrant die dat wel doet of heeft gedaan en de persoonlijke geloofsverdieping hoog in het vaandel heeft, zal 
zich zeker wel verbonden kunnen weten met de orthodoxen en waarschijnlijk vooral in de lofprijzing, het lied en 
het gebed dat ervaren. 
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Aanbevelingen 
 
Deze scriptie is verkennend geweest. Er zijn nog veel aspecten blijven liggen, een aantal zaken zou beter 
onderzocht kunnen worden. 
Ik denk daarbij bijv. aan nader onderzoek naar geografische verschillen tussen de aard van de bevindelijkheid 
zowel bij de orthodoxen als de remonstranten. Bultmann heeft aandacht gevraagd voor de “Sitz im Leben”, de 
plaats en omstandigheden waar je leeft (noot: de term is niet door Bultmann geïntroduceerd maar door Hermann 
Gunkel). 
Van der Meiden opende mijn ogen voor geografische verschillen in bevindelijkheid in het interview met hem. De 
streek waar mensen vandaan komen en vooral de arbeidsomstandigheden veroorzaken die verschillen. Hij heeft 
het over vissers, en de Alblasserwaard waar mensen steeds in gevaar zijn. Ook zegt hij; als je moeizaam 
aardappeltjes moet ontworstelen aan zandgrond, dan gaat dat op de bevindelijkheid een stempel drukken. Maar 
de geografische verschillen t.a.v. bevindelijkheid zijn nooit uitgezocht in Nederland. Zo kunnen er ook wel 
verschillen in spiritualiteit zitten tussen de "oude" en "nieuwere" Remonstrantse gemeenten. 
 
Verder is mijn kennis van het oeuvre van Ruler, Aalders en Miskotte, en nog veel andere theologen te beperkt om 
te kunnen overzien, of de in deze scriptie aangehaalde citaten, niet op andere plekken, in vroeger of later werk 
worden weersproken. Dit zou nader onderzoek vereisen. 
Onder de remonstrantse theologen zijn ook tegenstemmen van te vinden van de meer rationalistische ingestelde 
theologen t.a.v. waardering voor mystiek. Ik heb ze niet aan het woord gelaten. 
 
In de interviews met van der Meiden en Roos gaven beide aan dat zij denken dat de NPB meer bevindelijkheid 
kent dan de Remonstranten. Het zou interessant zijn dit te onderzoeken. 
 
Aangezien de Remonstrantse theologen en ook de leden het woord bevindelijkheid niet noemen, verdient het 
aanbeveling in de veelheid van verwarrend makende termen, een woord te zoeken, dat de inhoud dekt en 
herkenning oproept. Mijn voorstel is om te kiezen voor het woord geloofsverdieping (Met dank aan Florus 
Kruyne) en er aan toe te voegen het bijvoeglijk naamwoord: persoonlijke, om aan te geven dat hier niet de 
intellectuele geloofsverdieping is bedoeld. Dus persoonlijke geloofsverdieping. 
 
Het verdient aanbeveling dat waar naar schatting tussen de 25-33% van de Remonstrantse leden (interview 
Kruyne) belangstelling hebben voor “persoonlijke geloofsverdieping”, deze belangstelling gevoed wordt, door 
verschillende activiteiten in de gemeenten aan te bieden: meditatie, pelgrimeren, kringwerk e.d. en ook in de 
erediensten aandacht te schenken aan de persoonlijke geloofsverdieping. 
 
Humor in kerkdiensten werkt zeer verbindend. Een praktijkonderzoek naar orthodoxe en remonstrantse humor in 
kerkdiensten zou interessant kunnen zijn.  
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Bijlage 1 Enquête Bevindelijkheid onder Remonstrantse   
        Predikanten 
 
 
Tabel 3 

    
1. Was u voordat u remonstrant werd, lid  
  van een ander kerkgenootschap ?  
  Zo ja dan graag invullen welke…………………………… 
 

 O          
ja 

O         
nee 
 

2. Kent u het  begrip bevindelijkheid? 

  (wanneer u het begrip niet kent kunt u de  
  enquête als beëindigd zien, wel graag opsturen.) 
 

 O          
ja 

O         
nee 
 

3. Wat verstaat u onder het begrip bevindelijkheid?......................................... 
 
 
4. Hoe waardeert u het begrip bevindelijkheid  en wat daarmee samenhangt? 
  O     positief O     negatief  O            neutraal  

 
 

5. In welke begrippen herkent u het begrip bevindelijkheid? 
 O  Ervaring 

    Zielservaring 
 

 O     Spiritualiteit  
 O     Beleving van het geloof   
 O 
 O 

     (Heilige) Geest 
    Anders, ………………. 

  

     
 

6. Preekt u bevindelijk of op een manier die u kunt vertalen met het begrip bevindelijkheid? 
  O Ja  O            vaak 

O            soms 
O            weinig 

  O Nee   
  O Weet niet  
     

 
7. Kunt u een cijfer geven op de schaal van 0-5 hoe u uw antwoord op de vorige    

  vraag waardeert?       (0=moet vooral zo blijven, -5 = moet absoluut veranderen) 
 
   Cijfer =……… 
 
 
8. Kunt u mij een bevindelijke ( of hoe u dat kunt vertalen) preek en of liturgie toesturen of 
  mailen? 
 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!! 
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Bijlage 2 Uitkomst Enquête Bevindelijkheid onder   
        Remonstrantse Predikanten 
 
Tabel 4 Uitslag predikanten enquête bevindelijkheid 

 
Predikanten Totaal 

1. lid ander genootschap 
 ja 21 

nee 10 

welke 5 RK, 3 PKN, 4 Gereformeerd, 7 Ned. Hervormd, 2 NPB 

  2. kent u begrip bevindelijkheid? 
 ja 31 

nee 0 

  3. Wat is bevindelijkheid ? Zie tabel 2 

  4. waardering begrip bevindelijkheid 
 positief 15 

negatief 3 

neutraal 
positief en negatief   

10 
1 

  5.Ander begrip van bevindelijkheid 
 ervaring 17 

zielservaring 12 

spiritualiteit 12 

beleving van het geloof 16 

(Heilige) Geest 10 

Anders….. een kennende manier van zien, sentiment, gevoel, mystiek, 
uitvergroting van toevalstreffers, extension van geloof 
geloofsverdieping, gedragen worden door God etc. 

  6.preekt u bevindelijk? 
 ja 1 

ja vaak 7 

ja soms 6 

ja weinig 4 

nee 9 

weet niet 4 
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7.waarderingscijfer vraag 6 

0 18 

1 1 

2 3 

3 3 

4 3 

5 0 

  8. preek/liturgie opgestuurd? Zie ook tabel 5 

ja 9 

nee 18 

niet ingevuld 4 
 

 
Tabel 5 Wat is bevindelijkheid volgens predikanten? 

R. Opmerking 

1 Door God/Jezus aangeraakt zijn. 

2 Een heel persoonlijke aanraking van Godswege. 

3 Persoonlijke doorleving van geloof, een wijze van spreken over geloof. 

4 Het bij gelegenheid aanvoelen en verstaan van de werkelijkheid ( gebeurtenissen, gemoeds-
aandoeningen etc.) alzo bedoeld van Godswege. 

5 De ervaringsbetrekking met het goddelijke. 

6 Ruimte voor de mystieke ervaring. 

7 De ervaring door God aangeraakt en geroepen te zijn tot een door en door christelijk leven. Deze 
ervaring is een teken van gered te zijn, de ervaring wordt getoetst door de ouderlingen. 

8 Bed violen; de directe omgang tussen God en mens; God zien van aangezicht tot aangezicht en hoe 
dat je levenseinde inluidt (angstaanjagend of juist heel gelukkig makend). Modernere versie: 
vertrouwde omgang met God, wandelen met God, niet als idee maar als realiteit. 

10 Volgt definitie Wikipedia...In de uitleg van Wikipedia wordt deze gevoelsmatige geloofsbeleving heel 
sterk gekoppeld aan een strenge geloofsleer. Op die manier kan ik er natuurlijk niets mee. Ik wil niet 
de geloofsleer (door mensen ooit vastgelegd) begrijpen en aanvaarden, ik wil proberen God in mijn 
leven te aanvaarden, maar dat kan ik alleen als ik het geloof dat God tot mij brengt kan begrijpen en 
aanvaarden. 

11 Eerlijk gezegd, ken ik het begrip wel, maar verbind ik het vervolgens zozeer met een zwaardere 
gereformeerde traditie, dat ik het niet op mijn eigen geloofsbeleving van toepassing acht. Het is voor 
mij een woord uit een heel andere traditie dat niet bij mij (en denk ik ook niet bij remonstranten) past. 
Het woord valt buiten mijn taalveld en dus kan ik er niet veel mee met betrekking tot mijn eigen 
geloof, prediking of werk als predikant. Het vergt enorme vertaalslagen om het begrip begrijpelijk te 
maken.  

11 Vanuit je eigen geloofsbeleving/ervaring leven. Dit is goed, maar je dient het wel onder kritiek (o.a. 
theologie) te stellen, omdat het anders een te subjectieve richting op kan gaan, (ik denk bijv. Aan 
'Knielen op een bed violen') die je voor waar aanneemt voor iedereen. Maar dogmatische theologie 
kan ook heel eenzijdig worden (eenzijdigheid is een groot gevaar). Vandaar dat ik me in de 
Remonstranten kan vinden; alhoewel die toch ook soms erg cognitief ingesteld zijn. Ik mis dan de 
ruimte voor mystiek/esoterie. Maar ik ben volwassen genoeg om daar mijn eigen weg in te vinden. 
Daarom ben ik theologie gaan studeren en bij de Remonstranten uitgekomen. 
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12 Daaronder versta ik een zekere ontvankelijkheid waardoor iemand - op grond van een ‘schouwen’ - 
beschikt over mogelijkheden om de werkelijkheid anders te duiden en te beoordelen dan men binnen 
onze (rationele) cultuur doorgaans doet, en daar ook van te getuigen. 

13 Leven uit de geest. 

14 M.i. Vooral een zeer Gereformeerde bezigheid, gericht op het wekken van een eigen gevoel of 
ervaring bij wat het heil c.q. de heilsboodschap bij je bewerkt. Voor zover ik me herinner is de naam 
Kohlbrugge er mee verbonden. Omdat hij een zware opvatting had van erfzonde en genade is voor mij 
bevindelijkheid vooral ook gekoppeld aan een negatief mensbeeld (in zonde ontvangen, niet in staat 
tot enig goed), een over geaccentueerde rol van Jezus als verlosser; grote angst voor het avondmaal 
(niet-uitverkoren zijn) en grote angst om te sterven. Indirect is, denk ik, de Zeeuwse Depressie (DSM 
IV) met de zware bevindelijkheid verbonden. Dit is een depressie die veroorzaakt wordt door het 
hopeloze, afhankelijke negatieve door angst beladen mensbeeld dat mensen aan elkaar doorgeven en 
waar grote (Zeeuwse) religieuze gemeenschappen elkaar in bevestigen. Bevindelijk hoort ook bij de 
"fijnen", de gereformeerden die elkaar zo graag de maat nemen. Voor mij is het ook synoniem met 
overdreven kwezeligheid. Verder gaat het gepaard met homovijandigheid en vrouwenonderdrukking. 
Tegelijkertijd vind ik de ruimere benadering van "dat je iets ervaart bij je geloof " wel van waarde. 

15 Dat wat katholieken vroomheid noemen en we tegenwoordig spiritualiteit noemen. Leven vanuit een 
ervaren relatie met God. 

16 
  

“Gods verborgen omgang vinden” zoals het in Psalm 25 staat, dus: in en met jezelf iets beleven van 
God dat zich moeilijk in woorden laat vangen. Het heeft met innigheid te maken, met vroomheid, met 
dierbaarheid.  
Mijn eerste associatie met bevindelijkheid is meer orthodox dan vrijzinnig (vooral door studie en 
predikantschap in bevindelijke omgeving), hoewel ik bevindelijkheid ook duidelijk aantref in de 
vrijzinnigheid. En dan met name bij vrijzinnig hervormden, meer dan bij remonstranten. 

17 Het (over)gevoelig reageren op veelal religieuze ervaringen en daaraan vaak ook consequenties van 
levensgevoel (of zelfs levensstijl) verbinden. 

18 Eerste reactie=conventikel: a) enerzijds de typering van een bepaald soort meer "orthodoxe" 
groeperingen, die hun geloof op een heel directe manier willen beleven. B) anderzijds meer algemene 
typering van gevoelsmatig op de eigen ervaring teruggaand geloven, tegenover een cerebrale, 
dogmatische vorm van orthodoxie. Het zou dan een parallel begrip kunnen voren van wat wij 
"spiritualiteit "plegen te noemen. 

19 Intens persoonlijke beleving van de band met God/het Hogere. 

20 Historisch: het van binnen uit ondervinden van essentiële geloofspunten: zonde bekering, verlossing. 
In een wat bredere zin: de gevoelskant van het geloof, godservaring, spiritualiteit, de inbedding 
daarvan in zelfbeleving, beleving van de wereld.  

21 De persoonlijke emotionele kant van een dogmatische religie. 

22 "Gods verborgen omgang vinden". A) Persoonlijke ervaring van aanwezigheid van God. Het begrip God 
is niet zo eenduidig, of te wel gemeenschappen, er zijn vele begrippen van God, zo past het wel bij 
remo`s. B) Meestal wordt het begrip gebruikt en of verbonden aan zware broeder- of 
gemeenschappen, is het los van deze historische ontwikkeling verkrijgbaar? 

23 Bevindelijkheid is voor mij een leven vanuit je innerlijk, vanuit de oergrond van je bestaan. Het is voor 
mij historisch gezien een wat vroom woord uit de Nadere Reformatie. Ik zou het zelf niet zo gebruiken, 
maar de innerlijke beweging vind ik mooi, mits gepaard met vrijheid en verdraagzaamheid. 

24 De sfeer waarin de nadruk ligt op de eigen heilsweg. Vrijzinnigen horen daar ook bij via een andere 
heilsweg. Bij hen gaat het meer om jezelf leren kennen, terwijl het bij de klassieken gaat om: hoe kom 
ik tot bekering. Kerkelijke prediking is niet wat geloofd moet worden, maar wat je helpt bij de eigen 
ontwikkeling. 

25 Vooral religieuze ervaring. 

26 De gevoelsmatige beleving van het geloof is heel belangrijk; geraakt worden in je hart. 

27 Een authentiek ervaren van spirituele indrukken, ontmoetingen en duidingen van gebeurtenissen in 
het leven als afkomstig van (of van hetgeen ons overstijgt), en die van invloed zijn op het handelen. 
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28 De overtuiging dat het geloof een individuele beleving is, God is een innerlijke beleving. Ik versta er 
wel de subjectieve versie onder en niet de objectieve, die aangeeft dat God een duidelijk heilsplan 
heeft en dat zich in bepaalde stappen aan een mens al dan niet openbaart. 

29 Dat je erop gericht bent de grote woorden van het Christelijk geloof eigen te maken tot in je eigen 
ervaring. 

30 Het ervaren van Gods aanwezigheid van binnenuit. 

31 Voor mijn gevoel gaat het om een vorm van geloven die eerder de nadruk legt op het gevoel en de 
ervaring, dan op het verstand en de leer. Het is een term die in de vrijzinnigheid eigenlijk niet gebruikt 
wordt, maar op de een of andere gekke manier toch van toepassing is. Hoe verstandelijk en cerebraal 
remonstranten vaak ook zijn, het gaat tenslotte ook altijd om de menselijke ervaring. Juist daarin 
raken uiteindelijk de vrijzinnigheid en de orthodoxe bevindelijkheid elkaar. 

  
Tabel 6 Over preken meesturen 

R. Opmerking 

3 Bewaart geen preken. 

4 Het komt vaker voor in pastorale gesprekken, weinig bij remonstranten van huis uit. 

7 Bevindelijkheid verbind ik met gereformeerde gemeente, wel prachtige liederen maar nauwelijks 
zingbaar. 

8 Ik bid daarentegen wel bevindelijk. De preek doet meer een beroep op het verstand, hoewel ik wel 
beeldend probeer te preken, in de hoop dat de gemeente niet alleen blijft nadenken maar ook intuïtiever 
wordt aangesproken. Wat mij betreft leidt de preek toe naar de voorbeden. Daar is het in mijn dienst om 
te doen. En in dat gebed ervaar ik mezelf soms als het meest naakt voor God. Daar gaat de ziel open, lijkt 
het wel of niets verborgen hoeft te zijn, daar komt ontroering, verdriet, verlangen aan bod. En ik geloof 
op dat moment dat dat komt door de ontmoeting met de Eeuwige. Moeilijk om er voorbeelden van te 
geven, het hangt helemaal van de dienst af of het lukt om zó te bidden. Ik schrijf ze ook niet altijd uit. 
Vervolgens wordt een mooi voorbeeld van gebed gegeven voor de redding van de mijnkompels in Chili. 

10 Zoals je uit mijn preek zult kunnen opmaken, heb ik toch wel enige affiniteit met een gevoelsmatige 
geloofsbeleving, juist om mijn rationele benadering te compenseren. Rationeel geloof zonder gevoel/ 
beleving is ijskoud. Bevindelijk geloof zonder nuchter verstand gaat zweven. Ik zoek voor mijzelf een 
balans daartussen. 

11 Gaat voor in verpleeg/verzorgingshuis en 1x per maand in de gevangenis. De preken worden in punten 
voorbereid, dus niet uitgewerkt op papier. De tekst van 1 Cor. 1: 17 spreekt aan: verlies u niet in 
diepzinnige welsprekendheid. 

14 Het antwoord op deze vraag hangt erg af van de definitie van bevindelijkheid die er gehanteerd wordt. Ik 
preek wel bevindelijk als het gaat om zelf de dingen kunnen ervaren die bij je geloof horen; en ik preek 
niet bevindelijk als het gaat om angst, zelf niet verantwoordelijk zijn, extreme genadeafhankelijkheid of 
een negatief mensbeeld, laat staan over vrouwenonderdrukking of homofobie. Dat wil ik best, maar ook 
dit is weer van de definitie afhankelijk. 

 Dat je zelf iets wilt ervaren van je geloof en er vorm aan wilt geven in je leven vind ik begrijpelijk en 
nastrevenswaardig, maar het begrip ‘bevindelijkheid’ is vooral gemunt door de geloofspraktijken van de 
Bible belt en dat overheerst, dus nee, ik houd mij verre van dit soort bevindelijkheid. 

 Er is duidelijk wat voor te zeggen om dit begrip om te dopen en te herijken voor de vrijzinnigheid (maar 
dan met ruimte, met openheid en een positief, inclusief mensbeeld). 

16 Ik zou wel wat bevindelijker willen preken, het heeft voor mij met verstilling te maken en dat heb ik niet 
erg in me, terwijl ik het wel meer zou willen.  

17 Nee, dat zou niet passen in de stijl van de diensten, zoals ik ze leidde en nog wel eens leid. Ondanks 
"warmte, authenticiteit", die in een preek kan voorkomen, moet er ook ruimte van denken in blijven en 
respect voor het eigen denken van de toehoorders. 

18 Heeft een paar artikelen opgestuurd uit Ad Rem van zijn hand. Zegt ook in deze enquête een vraag over 
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het gebed te missen. In de 80`er jaren heeft hij op de Hoorneboeg, het eerste Remonstrantse 
"Geloofspracticum" meegemaakt, wat voor alle 12 de deelnemers een zeer in-en aangrijpende 
(bevindelijke) ervaring was. 

19 Ik zal niet bevindelijk gaan preken; heeft ook alles met persoonlijkheid te maken. 

 

Sinds geruime tijd preek ik niet meer. Het moge duidelijk zijn, dat ik vooral haak op het begrip 
bevindelijkheid. Aan het begrip spiritualiteit zijn nog wel positieve noties verbonden. Ik hoor ook graag 
preken waarin ik een persoonlijke overtuigdheid hoor doorklinken, (dus niet een voorgelezen 
beschouwing hoe modern ook). 

22 Nee, preekt volgens de hoorders uit het hart en volgens mijzelf niet van papier. Liederen die ik laat zingen 
of zeg, graag zing bevatten veel "bevindelijkheid: streel gij met uw stralen (Gerhardt), zoals een mantel 
om mij heen geslagen (Oosterhuis). 

24 Weet niet of een preek als bevindelijk wordt ervaren door een ander. 

25 Moeilijk want ik vernietig vrijwel alle preken nadat ik ze gehouden heb. 

27 Ik heb geen uitgesproken bevindelijke preek. Ik haal in de overdenking (voorkeur voor i.p.v. preek) wel de 
religieuze ervaring van derden aan als dat m.i. Iets kan bijdragen. Een definitie van een bevindelijke preek 
is m.i. niet te geven. Er zijn diverse soorten bevindelijke preken, de vraag is moeilijk te beantwoorden. Is 
een liturgie waarin gedichten worden gelezen een bevindelijke liturgie?  
P.S. Waarschijnlijk is u wel bekend dat Anne van der Meiden in zijn boek Het nut van geloven veel over 
bevinding in zijn verschijningsvormenheeft geschreven, ook in relatie tot vrijzinnigheid? 

28 Kijkt ernaar, maar er is verschil tussen preek lezen en horen, je weet nooit hoe het uitwerkt bij de 
hoorder. 

31 In de vrijzinnige prediking is een van de grote valkuilen, dat de preek vooral een geleerde betoog is. Ik 
probeer zelf ook de ervaring in het geloof een plek te geven. Maar vaak gaat dat vooral in kleine 
bijzinnetjes, die zich niet gemakkelijk op een rijtje laten zetten. Vandaar dat je geen preek opgestuurd 
krijgt. 
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Bijlage 3 Onderzoek naar bevindelijkheid onder   
        Remonstranten 
 
Tabel 7 

1. Was u voordat u remonstrants vriend of lid werd    
  van een ander kerkgenootschap lid?  
  Zo ja dan graag invullen welke…………………………… 
 

 O          
ja 

O         
nee 
 

2. Kent u het  begrip bevindelijkheid? 

  (wanneer u het begrip niet kent kunt u de enquête als    
  beëindigd zien, wel graag opsturen.) 
 

 O          
ja 

O         
nee 
 

3. Wat verstaat u onder het begrip bevindelijkheid? 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
4. Hoe waardeert u het begrip bevindelijkheid  en wat daarmee samenhangt? 
   O       positief             O        negatief         O        neutraal     
 
5. In welke begrippen  herkent u het begrip bevindelijkheid? 

O 
O 

   Ervaring 
   Zielservaring 

 

O    Spiritualiteit  
O    Beleving van het geloof   
O 
O 

   (Heilige) Geest 
    Anders, ………………. 
 

6.Herkent u elementen of moderne varianten van bevindelijkheid in remonstrantse    
  preken en of liturgieën? 
   O     nee            O    weet niet  O     Ja  O        vaak 

O        soms 
O        weinig 

     
 

7. Kunt u een cijfer geven op de schaal van  0-5  hoe u uw bovenstaande uitspraak  
    waardeert?       (0=moet vooral zo blijven, -5 = moet absoluut veranderen) 
 
    Cijfer =……… 
 
8. Herkent u elementen of  moderne varianten van bevindelijkheid  in het  
    jaarprogramma van uw gemeente? 

O         ja O          nee       O        weet niet 
 
 

9. Kunt u een cijfer geven op de schaal van  0-5  hoe u uw antwoord op de vorige     
    vraag  waardeert?       (0=moet vooral zo blijven, -5 = moet absoluut veranderen) 
 
    Cijfer =……… 
 
10. In welke activiteit van het jaarprogramma herkent u bevindelijkheid of een    
   moderne variant hiervan ?   (naam activiteit noemen of omschrijven) 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4  Uitkomst Enquête leden van de Remonstrantse 
            gemeenten Den Haag en Leiden 
 
Tabel 8 Uitslag enquête onder gemeenteleden 

Respondenten Totaal 

1. lid ander genootschap 
 ja 34 

nee 44 

welke 

15 Nederlands Hervormd, 7 Rooms-katholiek, 2 Gereformeerd  
2 PKN, 1 Eglise Reformée de France, 1 Doopsgezind, 1 Baptist, 1 
Evangelisch 1 Apostolisch, 3 onbekend. 
 

  2. kent u begrip bevindelijkheid? 
 ja 30 

nee 46 

  3. Wat is bevindelijkheid Zie tabel 5 

  4. waardering begrip bevindelijkheid 
 positief 16 

negatief 14 

neutraal 11 

  5.Andere begrippen 
 ervaring 17 

zielservaring 15 

spiritualiteit 8 

beleving van het geloof 28 

(Heilige) Geest 8 

Anders….. 
7 Godservaring, dweperig, Bible belt, verwondering, 
ontvankelijkheid, ook in dagelijks leven, gevoel 

  6. Herkenning elementen in preek/liturgie 
 ja 2 

ja vaak 4 

ja soms 12 

ja weinig 3 

nee 11 

weet niet 9 

  7.waarderingscijfer vraag 6 
 0 19 

1 5 

2 2 

3 4 

4 - 

5 - 
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  8.Herkenning elementen in jaarprogramma 
 ja 16 

nee 12 

weet niet 10 

  9.waarderingscijfer vraag 8 
 0 19 

1 6 

2 3 

3 6 

4 0 

5 2 

  10.Welke activiteiten in jaarprogramma Zie tabel 9 
 
 
Tabel 9     vraag 3 wat verstaan respondenten onder bevindelijkheid 

Respondent Opmerking 

1 Gevoeligheid voor het ondergaan van indrukken op het gebied van geloof en christendom 

2 Kan me wel iets voorstellen maar of dat juist is??? 

4 Heel gevoelsmatig omgaan met je geloof. 

5 

Een orthodox-protestantse levenshouding gebaseerd op godservaring. Daartegenover bestaat 
ook een vrijzinnige levenshouding gebaseerd op godservaring, spiritualiteit. Die zou ik niet als 
moderne bevindelijkheid willen betitelen, want die heeft ook een lange voorgeschiedenis. Bij 
de beantwoording van de volgende vragen gaat het dus over bovengenoemde (te beperkte?) 
definitie. 

7 Een eigen directe godservaring hebben. 

10 Romeinen 5 (Statenvertaling) . 
14 Een bepaald soort vroomheid, zo ongeveer het laatste begrip wat ik, tot vandaag, zou koppelen 

aan remonstranten!. De vragen beantwoord ik dus, alsof er gevraagd wordt naar religieuze 
gevoelens/ervaringen. 

15 Een religieuze ervaring die een diepe indruk op ons heeft gemaakt en ook een grote impact 
heeft gehad. 

17 Ik associeer bevindelijkheid met orthodox protestant en heb me nooit verdiept in de precieze 
betekenis. 

18 Ervaring van God in het dagelijks leven. 

19 Subjectieve ervaring van het geloof, verinnerlijking sterk gericht op de eigen individualiteit. 
21 Bevinding is een protestantse term die het doorleefde en zelfervarene in het geloofsleven 

aanduidt. 

23 Ervaring persoonlijk door God geroepen te zijn. 

24 Ervaring van God. 

28 Klinkt bij mij nogal ouderwets en dogmatisch in de oren. 
30 Nauwelijks een idee,Iets ouderwets; wat te maken heeft met persoonlijke invulling van 

geloofszaken. 
31 Een doorwrochte manier van geloven, zwaar orthodox, voor mijn gevoel niet meer passend in 

de deze tijd. 

32 Het doordenken van geloofsvragen en die op je in laten werken. 

34 Het kunnen verwoorden en aanwijzen van het eigen bekeringsmoment. 

35 Je ergens in kunnen vinden. 
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36 

Zie bijgaand artikel over het boek van Rachel Visser, Zwarte Dauw. De geestelijke worsteling 
om erachter te komen of je dankzij Gods raadsbesluit behouden zult worden (God wordt gezien 
Als een onberekenbaar en wraakzuchtig despoot. 

37 Vanuit een innerlijke ervaring cq. meer vanuit het hart dan vanuit het verstand. A. ik weet dat 
het vaak in verband wordt gebracht met zonde en genade etc., maar dat heeft dus zeker niet 
mijn voorkeur. B. ik prefereer een ruimere zienswijze, terug te vinden o.m. in een stukje van 
ene Rens Kopmels over de "Mystiek van de gewone dingen", dat ik via google vond. Kopmels 
definieert bevindelijkheid als: Bevindelijkheid is de wijze waarop ik mij in de wereld bevind -en 
dat dan als beleving, als innerlijke ervaring, als gemoedsaandoening. 

38 Ik wist het niet, maar heb het aan iemand gevraagd 
42 Het hangt denk met bevinden,ervaren samen-hoe ervaar je God(sdienst), wat gebeurt er 

innerlijk met je. 
43 Je persoonlijke geloofservaringen. 
44 Verborgen omgang met God. 
47 Innerlijke religieuze beleving. 
54 Streng gereformeerden of de hersteld hervormde gemeente. 
55 Streven naar welbevinden in de verhouding tot de schepper. 
56 Heel erg rechtzinnige, orthodoxe opvattingen. 
59 Een vorm van geloofsbeleven vanuit ervaring, gevoel. Soms loopt het wel uit op secte-achtige 

meningen, ik denk daarbij aan Siebelink. 
60 Ervaring in algemene zin, niet speciaal religieuze. 
61 Bevinden of bevindelijkheid is voortkomend uit godsdienstige ervaring. Bevinding is een 

uitkomst van een onderzoek of een gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met God. 
62 Godservaring. 
65 Op mijn gemoed aangesproken worden, in mijn hart geraakt worden. 
69 Ik ken de kreet en het is voor mij een orthodoxe richting. 
73 verbondenheid met religie. 
76 Levenservaring en bekering in een ruim verband. 
79 Orthodox geloof, dogma`s, zeer strikt/ letterlijk nemen, niet tolerant, geen oog voor de 

menselijke maat. 
 
Tabel 10     Vraag 10 welke elementen herkennen respondenten in het jaarprogramma 

Respondent Opmerking 
1 Kerkdiensten.  

2 Kerkdiensten. Aanrader hanteer liever een ander woord dan bevindelijkheid, dat uit andere dan 
remonstrantse traditie stamt en daarom tot onduidelijkheid kan leiden. 

10 Omdat vreugde tot jaarthema is uitgeroepen. In kringenwerk is bevindelijkheid geen factor. 

14 Kerkdiensten, avondmaal, bijeenkomsten, stille week, gemeentezang, activiteiten, bezoekwerk, 
aanwezigheid van kinderen in een deel van de dienst. 

15 Besprekingen met contactpersonen en bijeenkomsten voor de 65+ ers. 

21 Geloven te voet, liturgisch wandelen. 

23 Voor alsnog niet, wellicht straks bij Joost Zwagerman of Marjolein Vos. Ik vermoed echter dat 
ze afstandelijk/rationeel over God zullen praten. 

24 Ik denk bij de meditatiekringen, reden voor mij om daar niet naartoe te gaan. 

28 Ik vermoed dat er weinig "bevindelijkheid" in voor komt. 

32 IK vind bevindelijkheid een te antiek begrip om op een variant in jouw programma toepasselijk 
te achten. Maar in veel programmaonderdelen zitten wel nadenkmomenten.  

35 Kring. 

36 NB beter had je een definitie of beschrijving van bevindelijkheid kunnen geven en daarover 
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nadere vragen stellen. 

37 In het Uytenbogaertprogramma zit het m.i. niet, althans niet in 2010-2011. In de kring komt het 
af en toe wel bovendrijven, zonder dat het begrip bevindelijkheid als zodanig wordt 
geëxpliciteerd. 

38 In de ochtendkring. 

42 Meditatie, in sommige diensten, bij preken die ruimte geven, soms in de gespreksgroep, een 
preek kan orthodox zijn, legt een leerstuk op. Dat is een herademing in de remonstrantse kerk, 
je komt bij je eigen bevinding uit. 

43 Uytenbogaertcentrum, kring. 

44 Kringwerk. 

45 Meditatie. 

46 Meditatie. 

59 Meditatieve wandelingen en meditatieve bijeenkomsten. 

61 In het pastoraal diaconaal werk, tijdens de bijeenkomsten van de gesprekskringen. 

62 In meditatiecursus. 

65 Avondmaalsvieringen, Bijbelkring met Marina, lees en gesprekskring met Reinhold, 
meditatiekring met Reinhold, sommige Uytenbogaertactiviteiten, ook in films en 
boekbesprekingen. 

69 Komt nooit in de kerk. 

73 In kerkdienst en gesprekskring. N.B. In orthodoxe religies zal dit duidelijker tot uiting kunnen 
komen. In meer vrijzinnige geloofsovertuigingen vind ik het meer iets abstracts, zoals de 
remonstrantse geloofsgemeenschap 
 
Diverse opmerkingen 
Een avond om het begrip bevindelijkheid en alles wat daarmee samenhangt kan informatief 
Zijn;Kennisvermeerdering. 
Opmerking bij vraag 7: een tikje bevindelijkheid zou wel wat warmte geven in de preek. 
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Bijlage 5    Bevindelijke activiteiten in jaarprogramma`s van 
Remonstrantse gemeenten 

 
Tabel 11 

Gemeente Bevindelijke activiteiten 
Alkmaar Lezing ‘Humor en spiritualiteit’ door Iteke Weeda 

Op zoek naar zin – een cursus speciaal voor ouderen vanuit het levensverhaal. 
Alphen Meditatieavonden. 
Amsterdam Kring Abcoude leest bundel Moderne devoties, vrouwen over geloven.  

Praat- en relaxavond met eten. 
Apeldoorn Mediteren. 
Arminius Kloosterweekend, paaswake. 
Arnhem Via Vitae: gesprekken over levensmomenten+ kring geloofsverdieping, 

meditatieavonden. 
Boskoop De kerk is in de zomer op zaterdag een stiltecentrum, bibliodrama. 
Delft Gespreksgroep Wij geloven- Wat geloven wij. 
Deventer Gespreksgroepen "Een huis voor de ziel". 
Doesburg Tussen kerk en werk.  
Dokkum Pelgrimstocht in Drenthe. 
Eindhoven De muzikale rijkdom, Geloven te voet. 
Gouda Dertigerskring. 
`s Gravenhage Veel gesprekskringen rond een boek, wandelen, meditatie . 
Groningen De Frisse blik; Bijbelverhalen met spiegeling aan eigen leven. 
Haarlem Kring De "taal van de ziel", oude en nieuwe psalmen, Geloven te voet. 
Hilversum De 35+ groep over levensvragen, Themamiddag over spiritueel labyrint. 
Hoorn Meditatiegroep - De kracht van de stilte,'Een uurtje voor God' , (internetgroep), 

Taizé viering. 
Cursus: Kennismaken met mystiek. 

Leiden Kring literatuur en Religie leest boek:confetti van Daphne Treur. 
Kring lopend vuur is groep gemeenteleden die elkaar willen inspireren in de 
beleving van het geloof, door openlijk met elkaar in gesprek te gaan. 
Watertafelen:ontmoetingsavond evenals Running Diner. 

Nieuwkoop Bijbelse theateravond. 
Oosterbeek Kennismaking met de Trappistinnen in Koningsoord, jongerengesprekskring. 
Rotterdam Stadsretraite, Nacht der kerken, Zenmeditatie. 
Schoonhoven Keek op de week ,ruimte voor het uiten van ieders eigen mening en persoonlijke 

geloofsovertuigingen.  
Twente Gesprekskring over 'Wat doen wij als wij bidden?' 
Utrecht Geertecafé, Voortgaan op de weg van de liefde, meditatie, Sacred dance, 

Dansdag. 
Waddinxveen Pelgrimage van Gouda naar Waddinxveen, Meditatieavonden ,MOOR4U (13 t/m 

17 jaar) catechese, veel aandacht voor onderling gesprek. Samen de tekst 
verkennen. 

 


