
 

 

 

 

 

 

 

 

 

eldwachters voor de preekstoel 
 

Afscheiding en Predestinatie        

De afdeling Amsterdam vergaderde 
de eerste zaterdag van februari  ten 
huize van Jelle Feitsma. 
Jelle’s echtgenote Ina was onlangs 60 
jaar geworden, mede ter gelegenheid 
waarvan een genealogisch overzicht 
van haar familie was gemaakt. 
Ina’s moeder was Gesina Stevens, 
dochter van Willemina Kremers,  
dochter van Geesje Timmerman, 
dochter van Lammigje Beens, dochter 
van Hermannes  Beens en Hendrikje 
Lamberta Strijks.   
In het huis (een molenaarswoning)  
van laatstgenoemden installeerde 
Hendrik de Cock op 30 maart 1835  
“De raad van de gereformeerde ker-
kenraad van Hijken” in Drenthe. 
Zoals bekend was deze Hendrik de 
Cock de geestelijk vader van de aldus 
genaamde Afscheiding in 1834. 
Aldus leidde anno 2014  de ene ver-
jaardag   (van Ina  Feitsma, 60 jaar)  
tot het stilstaan bij een andere verjaar-
dag  (Afscheiding  180 jaar)  
H e n d r i k   d e   C o c k 
Hendrik de Cock werd 12 april 1801 
geboren in Wildervank en overleed 14 
november 1842 in Groningen. 
Hij stamde uit een Groningse familie 
van boeren en predikanten. Als zoon 
van een welgestelde familie was hij in 
de gelegenheid theologie te studeren 
in Groningen. 

In 1824 huwde hij een rijke boeren-
dochter en werd hervormd predikant 
in Eppenhuizen, en later, in 1829 in 
Ulrum. 
In Ulrum raakte hij onder invloed van 
gereformeerde vromen en van de ge-
schriften van Calvijn en anderen en 
maakte een geestelijke ommekeer 
door van een gematigd supra naturis-
me, dat de evangelische boodschap 
ziet als stimulans voor een deugdzaam 
leven in navolging van Christus,  
naar het oude gereformeerde belijden , 
waarbij gelovigen twijfelen aan hun 
zielenheil, zich afvragend hoe ze met 
God in het reine zouden kunnen ko-
men. 
Door bestudering van geschriften van 
Calvijn kwam De Cock in aanraking 
met de traditionele reformatorische 
theologie en begon hij steeds meer 
nadruk te leggen op de predestinatie 
of uitverkiezing, waarbij gesteld 
wordt dat het vanaf de aanvang bij 
God bekend is wie wél en wie niét zal 
delen in het eeuwig heil. 
Toen De Cock zijn prediking met 
nadruk op de predestinatie voortzette 
kwam hij definitief in aanvaring met 
de kerkelijke autoriteiten.  
Hij kreeg een preekverbod en later 
een flinke geldboete. 
Tevergeefs wendde hij zich tot Ko-
ning Willem I. Deze wenste echter 
geen kerkscheuring ; hij wilde als 
“hoofd van de staatskerk” één grote 
protestantse staatskerk behouden. De 
Cock’s optreden had zijn schorsing en 

uiteindelijk zijn afzetting tot gevolg, 
wat tot kerkscheuring leidde, de dus-
genaamde Afscheiding in 1834. 
De Cock tekende namelijk met zijn 
kerkenraad en kerkelijke gemeente 
van Ulrum een  “Acte van afscheiding 
of wederkering”, waarin zij verklaar-
den dat de Hervormde kerk een valse 
kerk was geworden en dat zij geen 
gemeenschap meer met haar wilden 
hebben, totdat die kerk zou terugkeren 
tot waarachtige dienst des Heren, 
zoals zij die beleden.     

Toen De Cock op 19 oktober 1834 in 
Ulrum zou preken versperden veld-
wachters hem aan de voet van de 
preekstoel de weg, waarna hij staande 
op een kerkbank zijn preek hield. 
Om herhaling van deze ongeregeldhe-
den te voorkomen stuurde de overheid 
de zondag daarop 150 militairen, die 
bij de burgers van Ulrum moesten 
worden ingekwartierd. Om De Cock 
te treiteren gaf de overheid bevel dat 
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12 militairen in de pastorie van De 
Cock werden geplaatst met een 
wachtpost voor het hek van de pasto-
rie. 
A f s c h e i d i n g  
De Afscheidingsbeweging won echter 
snel veld en kreeg medestanders zoals 
A. Brummelkamp te Hattem , G.F. 
Gezelle Meerburg te Almkerk en S. 
van Velzen te Drogeham. 
Er ontstond een felle strijd tussen de 
ijveraars voor de gereformeerde be-
ginselen en de heersende liberalen, die 
streng en straf te werk gingen om rust 
en orde te handhaven. 
In verscheidene plaatsen kwam het tot 
grote tumulten.   Mr. A.M.C. van Hall 
en mr. G. Groen van Prinsterer verde-
digden de afgescheidenen tegen de 
strenge overheidsmaatregelen. 
De afgescheiden gemeenschappen 
bloeiden en in april 1835 waren er 
alleen al in de noordelijke provincies 
12 afgescheiden gemeentes gevormd.  
Anderhalf jaar later telden de afge-
scheidenen 4.000 aanhangers. Het 
totaal aantal lidmaten zou later oplo-
pen tot 20.000. 
Sinds 1838 hadden de gemeentes na-
melijk erkenning van de regering en 
toestemming tot vrije godsdienst-
uitoefening. 
Op hun synoden kwam het echter tot 
veel onderlinge verdeeldheid; pas 
langzamerhand kwam de beweging in 
rustiger banen. 
Sinds 1869 verenigden de afgeschei-
den gemeentes zich  gezamenlijk tot  
Christelijke Gereformeerde Kerk.  
Het grootste deel hiervan verenigde 
zich later in 1892 met de Gerefor-
meerde Kerken, die in 1886 uit de 
Doleantie ontstaan waren. 
Zij die met die vereniging niet mee-
gingen vormen thans de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. 
In 1842 was Hendrik de Cock overle-
den aan pokken; hij was toen 41 jaar 
oud. De toekomst van zijn kerk baar-

de hem de laatste jaren van zijn leven 
veel zorg. 
P r e d e s t i n a t i e 
Tenslotte werd tijdens de bijeenkomst 
gesproken over het zowel toen  (maar 
ook eeuwen daarvoor)  als nu omstre-
den begrip predestinatie of voorbe-
schikking,  
waarvoor in de loop der tijd verschil-
lende interpretaties en standpunten 
hebben gegolden.  
In de meest strikte zin is predestinatie 
de goddelijke verkiezing  (uitverkie-
zing)  tot eeuwige heerlijkheid. 
Tegenhanger van de verkiezing tot 
eeuwige zaligheid is logischerwijs de 
verwerping  (reprobatie)  door God 
van hen die Hij laat in hun ongeloof. 
De grond voor de uitverkiezing van 
een mens ligt dan niet in zijn gedra-
gingen tijdens zijn leven, niet in zijn 
gezindheid of zijn geloof,  
maar alleen in de genadige wil van 
God; de “verkiezing uit genade” van 
de mens, dus een van oudsher en aan 
alle geschiedenis voorafgaand raads-
besluit van God, waaraan een mens 
niets kan veranderen, hetgeen een 
grote mate van onvrijheid voor de 
mens impliceert. 
Het probleem is dan hoe het heilsplan 
van God en de verantwoordelijkheid 
van de mens zich tot elkaar verhou-
den. Hierin vertoont de kerkgeschie-
denis een scala van zeer uiteenlopen-
de opvattingen en felle meningsver-
schillen. 
In ons land leidde deze leer van de 
predestinatie tot een conflict tussen 
remonstranten en contraremonstran-
ten. De remonstranten leerden een 
verkiezing  o m d a t  de mens gelooft  
en de contraremonstranten gingen uit 
van een verkiezing  o p d a t  de mens 
gelooft. De Synode van Dordrecht  
(1618 – 1619)  veroordeelde de leer 
van de remonstranten en nam aan dat 
de mensheid van tevoren in twee de-
len is gesplitst, de van eeuwigheid af 

uitverkorenen en de van eeuwigheid 
af verworpenen. 
Dit leidde in bepaalde streken van ons 
land tot een vorm van lijdelijkheid 
omdat God alles tevoren bepaald zou 
hebben. Daartegenover kwam de 
theologie van Karl Barth,  
die de volle aandacht richtte op Jezus 
Christus, de enige op wie zowel ver-
kiezing als verwerping zich concen-
treren. Hij is dé Verkorene en dé 
Verworpene.  
In dit licht is de mens zeker verant-
woordelijk voor zijn daden in het 
leven en is het bij God van oudsher 
bekend welke keuze de mens zal ma-
ken. 
Dus God heeft dat niet “bepaald”, 
maar het is bij Hem  “bekend”. De 
strenge leer van “bepaald” wekte veel 
weerstand in de groep, men voelde 
zich veel meer aangesproken door de 
leer van “bekend”. 
Aldus was er een vruchtbare gedach-
tewisseling over de door Hendrik de 
Cock gepredikte strenge interpretatie  
van de leer van predestinatie, die door 
de persoonlijke uitstraling van De 
Cock veel aanhang verwierf  
en nog steeds de basis vormt van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken.  
 
In het voetspoor van het verschijnsel 
dat een strenge leer toch veel aanhan-
gers kan vinden indien deze verkon-
digd wordt door een bezielende spre-
ker met veel charisma  
wisselde de groep nog ervaringen uit 
met ds. Johan Zelle, predikant te Roc-
kanje en Leeuwarden, die met zijn 
strenge leer en zijn super orthodoxe 
opvattingen vele volle kerken heeft 
getrokken, door zijn deels excentrie-
ke, deels charismatische imago.    
 
Henk van Bueren en Jelle Feitsma,  
Voorzitter en lid afdeling Amsterdam. 
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Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 

h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 

WWW 

WWW. ICFNEDERLAND.NL 
 
Toen ik zeven  jaar geleden secre-
taris werd van onze afdeling, kreeg 
ik een ICF-stempel, een lijst met 
etiketten, een doosje postzegels en 
de zegen van mijn voorganger 
mee. Iedere maand moest ik alle 
leden tijdig aanschrijven met een 
gestempelde en bepostzegelde en-
velop.  De antwoorden kwamen 
per telefoon of per kerende post. 
Portokosten kon ik declareren. De 
etiketten hoorden bij de vooruit-
gang; voorheen beschreef je iedere 
envelop afzonderlijk met vulpen, 
maar de computer had voorzichtig 
zijn entree gemaakt in de gelede-
ren en dit was toch wel gemakke-
lijker. De tijd van de postduif en de 
rooksignalen hadden we achter ons 
gelaten. 
Dat waren nog eens tijden. De geur 
van de envelop, als je die dicht 
likte, het gevoel en de smaak van 
de postzegel, met zijn gekartelde 
randje. De  liefdevolle aandacht 
voor ieder lid persoonlijk! Maar 
het duurde niet lang voor de eerste 
aanmelding mij per e-mail bereikte 
en er iemand in de afdeling sugge-
reerde dat de uitnodiging ook via 
de mail kon worden verzonden. 
Daarmee raakte ons anders zo 
vreedzame gezelschap ernstig ver-
deeld. 
Sommige leden juichten de nieuwe 
ontwikkeling toe, anderen overwo-
gen hun lidmaatschap op te zeggen 
als ze het Internet zouden worden 
opgejaagd. Deze twee stromingen, 
eerlijk verdeeld over protestanten 

en katholieken,  zaten weliswaar 
vreedzaam bij elkaar aan tafel, 
maar moesten secretarieel zorg-
vuldig gescheiden worden behan-
deld, anders waren de klachten niet 
van de lucht. 
Maar de groep briefontvangers 
slonk verbazend snel. Sommige 
leden gingen e-mailen met hun 
kleinkinderen, anderen verlieten de 
ICF langs de natuurlijke weg van 
iedere mens. Toen ik onlangs het 
secretariaat overdroeg ontving de 

nieuwe secretaris geen stempel, 
etiketten en postzegels meer. Wel 
mijn zegen natuurlijk. 
Af en toe verzink ik even in de 
voorbije tijd, voor wat nostalgie, 
maar ik zou het niet anders meer 
willen... 
Wat kan er in zeven jaar tijd veel 
veranderen. Een heel nieuw tijd-
perk is aangebroken en wij waren 
daar bij! 
Bij de discussies in de ICF over de 
introductie en het gebruik van onze 
website zie je een beetje hetzelfde 
patroon. Sommigen voelen er een 
soort weerzin tegen. Maar nu onze 
redacteur Henk Glimmerveen de-
finitief is gestopt met de eindre-
dactie van ons blad Mededelingen, 
staan we opnieuw voor de vraag, 
hoe wij in de toekomst met elkaar 

zullen communiceren. Moeten we 
investeren in het behoud van het 
vertrouwde blad, of in de  e-mail 
en de website? In zekere zin neemt 
de beslissing zichzelf: als zich 
geen nieuwe redacteur opwerpt en 
er nauwelijks  kopij wordt aange-
leverd, heeft Mededelingen geen 
toekomst, alleen een verleden. 
De voordelen van de website zijn 
dat we breder toegankelijk zijn, en 
als we er goed gebruik van maken, 
archiveren we gaandeweg ook alle 
relevante zaken automatisch. Na-
deel is dat het een vluchtiger me-
dium is dan een papieren blad. Je 
kunt het niet vastpakken. En nog 
lang niet alle leden voelen zich 
vertrouwd  achter de computer. 
We moeten nog maar even in ons 
laten omgaan. 
De weg zal zich vanzelf wel wij-
zen. Dat doet' ie altijd. Daar ver-
trouw ik op. 
Wie weet hoe we over zeven jaar 
hierop terug kijken. 
 
Aline Barnhoorn, voorz. ICF NL. 
 

 
 
  Algemeen secretaris van  

ICF Nederland; 
J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033 e-mail: 
j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 
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edia discussie 

In de januari bijeenkomst van de 
afdeling Amsterdam sprak Ed 
Baak over de conventionele  
media:   krant, radio en televisie, 
dus met voorbijgaan van de nieu-
we internetmedia. 
Opvallend zijn bij de conventione-
le media de verschillen in benade-
ring van het nieuws door de kleur 
van de desbetreffende media. 
Door de voortschrijdende techniek 
is de kwaliteit van de verslagleg-
ging niet verbeterd, integendeel. 
De verslaggevers vallen over el-
kaar heen om toch maar vooral een 
ander voor te zijn, zonder zich te 
verdiepen in de achtergronden van 
de informatie. Bij rampen zijn er 
vaak meer verslaggevers dan hulp-
verleners en lopen de media de 
hulpverleners vaak voor de voeten. 
Er is een ongezonde concurrentie 
tussen de onderscheiden tv-zenders 
en alle tv-stations moeten zo nodig 
een eigen team (verslaggevers + 
geluidsman + cameraman + regis-
seur) ter plaats hebben in plaats 
van gebruik te maken van collegia-
le mogelijkheden, laat staan van 
goed ingevoerde verslaggevers ter 
plaatse. Door de overhaasting ko-
men de kort tevoren ingevlogen 
reporters niet toe aan het verwer-
ven en verwerken van inside in-
formation. Er worden daardoor 
veel vragen opgeroepen, die wel 
gesteld moeten worden, maar die 
niet beantwoord worden. 
De van buten komende verslagge-
ver blijft  (in de meest letterlijke 
zin)  een buitenstaander, die aan de 
rand van het nieuws blijft en die na 

zijn verplichte commentaar bij een 
bepaalde foto (die overigens  ook 
door andere verslaggevers wordt 
becommentarieerd) naar zijn/haar 
hotelkamer en het daarbij behoren-
de luxe zwembad terugkeert zon-
der de moeite te nemen zich echt  
in de kern van de problematiek te 
verdiepen.  
Er zijn derhalve nog genoeg posten 
op de begrotingen van deze media 
te vinden, die de nodige bezuini-
gingen kunnen opleveren. 
                     Henk P.J. van Bueren 
 

      fscheid Jeanne Vervest 

Op de agenda van de vergadering 
van het hoofdbestuur van 14 maart 
stond ook het rooster van aftreden 
vermeld. Een paar jaar geleden zijn 
de statuten gewijzigd waardoor de 
termijnen voor de bestuursleden 
verlengd konden worden. En nu 
bleek de derde termijn voor Jeanne 
Vervest ook verstreken. Zij was in 
2005 lid geworden van het hoofd-
bestuur, vanuit de afdeling Eind-
hoven. Het was om een heel prak-
tische reden iemand uit het zuiden 
te zoeken. Het hoofdbestuur kwam 

toen steeds in ’s Hertogenbosch 
voor vergadering bijeen.  

Jeanne is lid van ICF Eindhoven 
geworden, na dat haar echtgenoot 
Frans overleden was. Zij is de 
tweede vrouw die lid werd, na het 
overlijden van haar echtgenoot. 
Het is de hartelijkheid en solidari-
teit binnen de afdeling geweest die 
hiervoor ruimte bood. Hierom 
werd zij uitgenodigd voor de 
maandelijkse bijeenkomsten. 

Aanvankelijk vergezeld door José 
Smulders, toen redacteur van Me-
dedelingen, heeft Jeanne trouw en 
nauwgezet de vergaderingen van 
Hoofdbestuur en Besturen Convent 
meegemaakt. Met de haar eigen 
rustige en weloverwogen opmer-
kingen, die ruime bestuurservaring 
weergeven,  heeft Jeanne het 
hoofdbestuur en daarmee de ICF 
Nederland gediend. We zijn haar 
daar zeer erkentelijk voor. Het 
werd met een mooi boeket bloe-
men ook tot uiting gebracht. 

Henk Berflo 


