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Over "Wegwijs".....

Als u dit leest, staat u op het punt de CD-ROM versie van Wegwijs te
ontdekken. Hieronder vindt u een aantal tips met betrekking tot het zoeken
van informatie.

1. Wegwijs is opgebouwd volgens een "uitklapstruktuur". Links op uw
beeldscherm ziet u voor alle letters een driehoekje staan. Dit betekent dat er
achter deze letters meer informatie ligt. Door met uw muis in zo'n driehoek-
je te klikken klapt de informatie zich als het ware open. Door nogmaals te
klikken, sluit u de informatie weer. Zo blijft de hoeveelheid informatie op
uw scherm overzichtelijk en dat maakt het zoeken weer gemakkelijker.

2. Wegwijs bevat 3 registers:

- het register zoals dat links op uw beeldscherm zichtbaar is. Dit register
bevat alle religies, kerken, stromingen en organisaties in alfabetische
volgorde gerangschikt. Het register werkt volgens de hierboven genoemde
uitklapstruktuur en is bedoeld om snel informatie over bovengenoemde
onderwerpen op te zoeken. Zoekt u bijvoorbeeld informatie over de Islam,
dan klikt u met uw muis op het driehoekje voor de "i". Er verschijnt dan
een aantal stromingen waaronder de Islam. Door met uw muis op het woord
"Islam" te klikken springt u direct naar de plaats waar die informatie zich
bevindt.

- het alfabetisch register. Dit register vindt u in de linkerkantlijn. Ook hier is
weer de uitklapstruktuur van toepassing Dit register bevat naast alle
religies, kerken, stromingen en organisaties tevens een groot aantal namen
van personen die binnen die groepen een rol van betekenis hebben gespeeld.
Bij het zoeken in het alfabetisch register moet u de ZWARTE kaders in de
TEKST volgen. U komt dan vanzelf weer in het register terug.

- het systematisch register. Dit bevat een groot aantal stromingen, kerken en
groeperingen. Bij het zoeken in het alfabetisch register moet u de RODE
kaders in de MARGES volgen. Op een monochroom monitor zijn dit dus de
zwarte kaders in de marges.

Sommige namen komen op meerdere plaatsen in de registers voor. Het kan
daarom voorkomen dat u bij het zoeken in een van de registers op een
andere plaats terecht komt dan u verwacht.

3. Als u bepaalde passages wilt gebruiken in uw eigen boeken, scripties e.d.
kunt u deze via het "copy"- commando naar het klembord kopiëren. U
verlaat daarna Acrobat Reader. Vervolgens start u uw tekstverwerker en
vraagt de passage met het "plak"-commando weer op. U kunt het nu naar
eigen inzicht opmaken.

N.B. Op het citeren, cq. overnemen van bepaalde passages uit Wegwijs zijn



vanzelfsprekend de bepalingen van het auteursrecht van toepassing.

Voor vragen over de werking van Acrobat Reader alsmede een verklaring
van de gebruikte symbolen verwijs ik u naar de helpdesk van het program-
ma. U vindt deze vrij complete hulp in uw menubalk (Windows en Dos) of
onder het vraagteken rechtsboven (Mac) op uw scherm.

Wij hebben getracht Wegwijs zo te construeren dat u als gebruiker er
optimaal gemak van heeft. We houden ons echter aanbevolen voor opmer-
kingen en/of suggesties zodat we eventuele volgende uitgaven nog completer
en betrouwbaarder kunnen maken. Deze kunt u sturen aan Wegwijs CD-
ROM, postbus 5018, 8260 GA Kampen.



Woord vooraf

In 1987 verscheen de eerste druk van de boekuitgave Wegwijs in gelovig
Nederland. In 1990 bleek een ongewijzigde herdruk nodig. In 1995 ver-
scheen een compleet herziene en bijgewerkte druk, waarbij de titel tevens
een uitbreiding van de inhoud aangeeft.
En nu zit u achter uw computer en hebt u, op CD-ROM, een geactualiseerde
versie in handen. Alle adresgegevens zijn aangepast en het cijfermateriaal is
zoveel mogelijk geactualiseerd. Een gids als Wegwijs is echter nooit 100%
up-to-date. Daarvoor zijn we mede van u afhankelijk.
Wij zijn u daarom dankbaar voor iedere correctie, aanvulling of opmerking.
Het adres is Wegwijs, Postbus 5018, 8260 GA Kampen.
Heeft u vragen of aanvullende informatie nodig, dan willen wij u via
eerdergenoemd adres graag verder helpen.

Gerard Hoekstra
Rien Ipenburg



Inleiding

Het Nederlands geestesmerk kent een aantal boeiende karakteristieken. Twee
ervan vallen direct en duidelijk in het oog: een diepgewortelde religiositeit en
de veelheid aan religieuze opvattingen, groeperingen en organisaties.
Al tijdens de Middeleeuwen kwamen in wat nu Nederland is vele groeperingen
voor met afwijkende en vooral kritische opvattingen. Omdat zij door de
officiële kerkleer van die tijd als ketters werden beschouwd, werden zij met
alle heftigheid vervolgd. Een enkele kritische opvatting vond evenwel haar
vorm in een nieuwe kloosterorde, die in ons land een gemakkelijke vestiging
had. De meeste bleven echter de gewetensdwang van de kerk trotseren, met
alle gevolgen van dien.
Vooral vanaf de zestiende-eeuwse kerkhervorming ontstonden er in wat toen
de Noordelijke Nederlanden waren, vele stromingen, kerken en groeperingen
die alle, vanuit welk oogmerk dan ook, zochten en bleven zoeken naar de
oorspronkelijke waarheden, waarden en normen van het vroege christendom.
Immers, alleen de vroeg-christelijke kerk was nog niet gecorrumpeerd door de
vele misstanden en latere menselijke toe- en bijvoegsels. Hoewel zowel de
Rooms-Katholieke Kerk met haar contrareformatorische opvattingen als de
Nederduytsche of Gereformeerde Kerk deze ontwikkeling tegen probeerden te
gaan, slaagden zij daar niet in.
Was de religieuze ontwikkeling in de Noordelijke Nederlanden al afwijkend
van die in het grootste deel van West-Europa, nog meer speciaal wordt deze -
de Verenigde Staten uitgezonderd - vanaf het einde van de negentiende eeuw
en het begin van de twintigste eeuw. Afgezien van een enkele groepering die
niet stoelde op de traditionele westerse religies, waren alle geënt op de joodse
en vooral op de christelijke traditie.
De vele nieuwe vormen van religieus beleven worden trouwens als het ware
‘geïmporteerd’ uit de Angelsaksische landen en met name uit de VS. Toen
waren het nog opvattingen, die vooral geïnspireerd waren op het pinkstergebeu-
ren, het naderend einde van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus.
Vooral vanaf het begin van de jaren zestig veranderde er veel. Hetzelfde bleven
de vele revivalbewegingen, die vanuit de VS in Nederland actief werden, maar
daarbij schoten hier de vele levensovertuigingen met hun schier onbeperkt
aantal organisaties wortel, die hun oorsprong hebben in het Verre en Midden
Oosten. Opvallend is dat de vele met name (neo) hindoeïstische of boeddhis-
tische groeperingen vanuit de VS als een soort tussenstation naar ons land zijn
gekomen. Al hebben de vele groeperingen hun achtergronden gemeen, hun
functioneren in de Nederlandse samenleving is onderling sterk verschillend.
Sommige leven een stil en onopvallend leven, terwijl andere immense en
opvallende zendingsactiviteiten ontplooien. Verder is de praktijk dat relatief
veel groeperingen ‘eendagsvliegen’ zijn die bijna even snel weer verdwenen
zijn als zij zijn ontstaan. Ook is in vele gevallen het aantal volgelingen klein
tot zeer klein.
Heel duidelijk kent Nederland ook het verschijnsel van de vele kerksplitsingen,
vaak gevolgd door eigen kerk- of gemeentevorming. Met name is dit het geval
in het gereformeerd protestantisme en in de evangelische- en pinksterbeweging.
Een enkele afsplitsing heeft geleid tot een landelijke kerkorganisatie, de meeste
afsplitsingen resulteren echter in plaatselijke kerken of gemeenten. Daarnaast



zijn er veel zogenaamde pinkstergemeenten, en in de evangelische beweging
de Volle Evangelie Gemeenten, Gemeenten Gods e.a. Samen vormen zij een
belangrijk element in het geesteskenmerk van ons land.
De Nederlandse samenleving kwam in de jaren zestig niet alleen in aanraking
met de volgelingen van de vele hindoeïstische en boeddhistische groeperingen,
maar ook met de vertegenwoordigers van de culturele minderheden. Kwam
voor die tijd de gemiddelde Nederlander, religieus of nietreligieus, bijna niet
in aanraking met de islam, vanaf de jaren zestig veranderde dit sterk. De
dekolonisatie van Indonesië deed ons land ondermeer in aanraking komen met
vele Zuid-Molukkers, over het algemeen een vorm van het orthodox protestan-
tisme belijdend, die van Suriname met hun verschillende religieuze
overtuigingen. Verder versterkten de vele gastarbeiders, afkomstig uit de landen
rond de Middellandse Zee, onze economie. Noord-Afrikaners, zoals
Marokkanen en Algerijnen en verder Turken, vaak afkomstig van het
platteland, met hun opvattingen werden een vertrouwd beeld in onze
samenleving, die mede door de verschillende groepen van ethnische
minderheden snel en sterk veranderde. Nederland werd van een monoculturele
tot een pluriforme samenleving: in ons stadsbeeld zijn kerken even vertrouwd
als moskeeën of islamitische gebedsruimten. Verder verrijken ook andere
ethnische minderheden met hun cultuur en religie het religieus Nederland.
De massamedia, en speciaal de televisie, zorgden er voor dat een ieder even
gemakkelijk als vanzelfsprekend in contact kwam met vaak tot aan die tijd
onbekende geloofsuitingen. Ook de berichtgevingen in de dag- en weekbladen -
helaas lang niet altijd op een verantwoorde en eerlijke objectieve wijze -
versterkten dit contact, soms positief, soms ook negatief in uitwerking.
Naast deze voor onze samenleving belangrijke factoren, is ook het
secularisatieproces verantwoordelijk voor de complexiteit van onze samenle-
ving. Als randverschijnsel begonnen in de loop van de negentiende eeuw,
speelt het met name na de Tweede Wereldoorlog een steeds belangrijker rol.
De grote en in onze samenleving sterk verankerde kerkgenootschappen zoals
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de
RoomsKatholieke Kerk, maar ook vele andere en kleinere, melden al decennia
lang een terugloop van het aantal leden dat zich in het openbaar bekent tot het
geloof, en verder het verlies van een aanzienlijk aantal van de zogenaamde
belijdende en doopleden. Verder nam en neemt het kerkbezoek zo af dat én het
aantal diensten beperkt moest worden én een aantal kerkgebouwen hun functies
moest verliezen. Was bij de volkstelling van 1859 het aantal personen dat
opgaf niet (meer) bij een kerkgenootschap te zijn aangesloten maar 0.07%, in
1971 bij de laatst gehouden volkstelling was dit percentage al 22.5. Het
officieuze percentage bedraagt nu (1993) ca. 35. Bij deze cijfers dient men wel
verder te bedenken dat het hier gaat om personen, die officieel te kennen
hebben gegeven bij geen kerkgenootschap te zijn aangesloten, waardoor het
percentage in feite hoger is. Wel opvallend is dat de organisaties die zich
baseren op een atheïstische, vrijdenkers-, of humanistische opvatting nauwelijks
enige aanhang hebben gekregen.
Ondanks het feit dat de kerken hun vroegere plaats in de Nederlandse maat-
schappij verloren hebben, neemt de belangstelling voor religie in de meest
ruime zin van het woord toe. Bladen alsBres, De Pendel, Koörddanser,
Onkruid, Paravisie, Pranae.a. genieten een relatief grote populariteit met een



vaste lezerskring, het aantal boeken en andere geschriften over ‘alternatieve’
religieuze en levensbeschouwelijke vormen is groot, terwijl bijeenkomsten over
deze alternatieve vormen zeer goed bezocht worden. Het halfjaarlijkse
tijdschrift Religieuze bewegingen in Nederlandgeeft op wetenschappelijke
wijze een beschrijving van de verschillende wijzen van de religieuze beleving
binnen de Nederlandse samenleving.

Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederlandwil encyclopedische
informatie geven over de wereldgodsdiensten en de hoofdstromingen, die op
enigerlei wijze in ons land beleden worden. Verder biedtWegwijs een
inventarisatie van een groot aantal kerkgenootschappen, groeperingen,
organisaties e.d. die zich, in welke vorm dan ook, baseren op een van deze
wereldgodsdiensten en hoofdstromingen. Verder krijgen vanzelfsprekend allerlei
levensbeschouwingen die niet uitgaan van de erkenning van een schepper of
van een opperwezen of ‘hogere macht’ de aandacht waarop zij recht hebben.
Zij passen immers in het tegenwoordige veelzijdige en geseculariseerde beeld
van de Nederlandse samenleving.
In Wegwijsstaat de Nederlandse samenleving centraal. Vormen van religieus
of levensbeschouwelijk denken en/of beleven die in welke vorm dan ook niet
in onze samenleving voorkomen, worden daarom niet behandeld. Het
uitgangspunt vanWegwijsis dat er een overzicht wordt gegeven van en inzicht
in bijna alles wat de gemiddelde gebruiker aan religieuze of le-
vensbeschouwelijke overtuiging, op welke wijze dan ook, ontmoet.

Het is ondoenlijk om een oorspronkelijke en persoonlijk doorleefde kennis te
hebben op het gebied van elke godsdienst of levensbeschouwing, alle hoofd-
en andere stromingen, die zich erop baseren, kerken, plaatselijke gemeenten,
groeperingen, religieuze bewegingen en verschijnselen. Dit is niet mogelijk,
ook al omdat het religieus en levenbeschouwelijk denken - een enkele uit-
zondering daargelaten - een revolutionaire ontwikkeling doormaken. Daarom
is voorWegwijsgebruik gemaakt van inlichtingen die in praktisch alle gevallen
door de betrokken kerk of groepering zelf verstrekt zijn. Verder zijn de
zogenaamde secundaire bronnen erg belangrijk geweest. Tenslotte hebben beide
auteurs concept-teksten voorgelegd aan de verschillende kerken en groe-
peringen teneinde de gewenste objectiviteit in de geloofspunten en opvattingen
te krijgen. Het belangrijkste uitgangspunt is immers dat de betrokken kerk of
groepering het principiële recht heeft om zo eerlijk mogelijk te worden
beschreven. Ditzelfde recht heeft trouwens ook de gebruiker van dit
encyclopedisch overzicht. De beide auteurs hebben alleen maar registrators wil-
len zijn van het op het eerste gezicht onoverzichtelijk terrein van de religieuze
en andere levensovertuigingen. Een oordeel over de gedachtenwereld van de
besproken kerken of organisaties moet de gebruiker zelf maar geven, nadat hij
zich op de hoogte heeft gesteld van de basisgegevens.
Bijna alle kerken en groeperingen hebben meegewerkt en de concept-teksten
kritisch bekeken. Slechts zeer sporadisch kwam het voor dat een kerk of
groepering deze medewerking niet wilde geven. Ook komt het een enkele maal
voor dat het actuele adres niet achterhaald kon worden, ondanks de vele
pogingen die daarvoor zijn gedaan. In beide laatste gevallen is vooral gebruik
gemaakt van beschikbare literatuur of andere gegevens. In alle gevallen berust



de verantwoordelijkheid voor de artikelen bij de beide auteurs.

Wegwijsis in de eerste plaats bestemd voor de gemiddelde geïnteresseerde, niet
theologisch geschoolde gebruiker. Aangezien vele godsdienstige stromingen en
levensbeschouwingen hun opvattingen vaak weergeven in bewoordingen die
niet voor de buitenstaander, maar in feite alleen voor de eigen ‘geloofsgenoot’
bestemd zijn, zijn ze vaak voor die buitenstaander bij eerste lezing niet geheel
duidelijk. Om de gebruiker echter in staat te stellen de verschillende
informatieve gegevens in het juiste kader te plaatsen en daardoor begrijpelijker
te maken, zijn ook artikelen opgenomen die de gegevens over een bepaalde
kerk of groepering in een breder verband plaatsen. In de teksten staan over het
algemeen verwijzingen naar andere stromingen aangegeven. Voor de
verwijzingen naar andere artikelen wordt gebruikt gemaakt van het teken *
vóór de stroming, kerk of groepering. Als in een bepaald artikel meer dan
eenmaal de stroming, enz. genoemd wordt, wordt er slechts één keer verwezen.
Tenslotte geeftWegwijs informatie over allerlei afgeleide aspecten van de
religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging in de meest ruime zin van het
woord, zoals bijvoorbeeld de herenigingspogingen, waarvan de oecumenische
beweging als voorbeeld kan dienen.
Naast de verwijzingen naar algemene artikelen over stromingen, andere kerken
of groeperingen - indien dit voor het goede begrip nodig en gewenst is - vindt
men bij bijna elk artikel een zo representatief mogelijke literatuurlijst, waarin
in beginsel alleen de Nederlandstalige geschriften staan vermeld en dan het
liefst zo recent mogelijk. Bij de artikelen over de verschillende kerken,
gemeenten, groeperingen enz. is de literatuurlijst in beginsel gesplitst in
literatuur uit eigen kring en die van anderen. Verder vindt men er de
vermelding van het periodiek of periodieken, terwijl elk artikel wordt
afgesloten met het officiële adres en telefoonnummer, waar de gebruiker
verdere informatie kan inwinnen. Hoewel het adressenbestand tot op de dag
van de definitieve afsluiting op 1 juni 1994 is gecontroleerd en geactualiseerd,
kan het echter voorkomen dat intussen dit adres veranderd is.
Wegwijswordt afgesloten door een uitgebreid register, waarin alle gegevens die
in dit werk voorkomen, worden vermeld. Het betreft hier zowel de
godsdiensten als levensovertuigingen, hoofdstromingen, kerken, gemeenten en
andere groeperingen, periodieken en namen van personen. Er is naar gestreefd
om de lezer zo veel mogelijk ‘ingangen’ te bieden, zodat hij gemakkelijk de
gegevens die hij zoekt, kan vinden.

Beide auteurs zijn zich er terdege van bewust dat een werk als het onderhavige
nooit compleet zal kunnen zijn en dat zelfs bij de grootste zorgvuldigheid die
betracht is een enkele maal de accenten niet geheel juist zijn gelegd. Daarom
staan zij open voor elke aanvulling en positieve suggestie, waarmee in een
volgende druk terdege rekening gehouden zal worden.

M.H. Ipenburg heeft met name de vele kerken, vrije gemeenten en dergelijke
die hun wortels hebben in de gereformeerde gezindte, alsmede de verschillende
groeperingen en gemeenten binnen de pinksterbeweging en die van de
evangelische richting beschreven. E.G. Hoekstra is behalve voor de eindredactie
verantwoordelijk voor de algemene artikelen en bijna alle andere kerken en



groeperingen.

Voor de gebruiker die zich verder wil verdiepen in het verschijnsel godsdienst
of levensovertuiging en in de verschillende godsdiensten, levensovertuigingen,
stromingen, kerken en groeperingen, volgt hier een beknopte keuze uit de vele
algemene geschriften, die over dit onderwerp zijn geschreven.
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Alfabetisch register van religies, kerken, stromingen, org-
anisaties, personen en periodieken

Ten sterkste wordt aangeraden om eerst het register te raadplegen indien men
nadere informatie wenst over een bepaalde religie, enz. Het register biedt
verschillende en zo uitgebreid mogelijke ‘ingangen’ tot de inhoud van
Wegwijs. Niet alleen worden in alfabetische volgorde de verschillende religies,
kerken, stromingen, organisaties (vaak bekend onder verschillende benamin-
gen), personen en periodieken opgenomen, maar ook ten aanzien van een
aantal trefwoorden in het tweede register in een systematische volgorde.
In het register zijn de verschillende religies, kerken, stromingen en organisaties
alleen vermeld bij het artikel dat speciaal over hen handelt. Dit is gedaan om
het register niet uitgebreider te laten zijn dan het in feite al moet zijn.
Zowel in het alfabetische als in het systematische register worden de
verschillende trefwoorden zonder lidwoorden of hun vervoeging vermeld.
Ditzelfde geldt ook voor de begrippen als Stichting, Vereniging, en dergelijke,
tenzij het absoluut noodzakelijk is. Een uitzondering op deze regel vormen de
verschillende periodieken, met dien verstande dat zij zijn opgenomen onder het
hoofdwoord. De verschillende periodieken zijn cursief afgedrukt.
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Roshi, Richard Baker
Roshi, Taisen Deshimaru
Roshi, Taizan Maezumi
Roshi, Tangen Harada
Roshi, Yamada Kôun
Roshi, Yasutani
Rosicrucian Digest
Rosicrucian Fellowship
Rosicrucian Forum
Rossum o.s.f.s., Th. van
Rothuizen, H.C.
Rothuizen, Ilse
Rothuizen, J.
Rothuizen, Peter
Rotskerk
Rotskerk Isaäk-Rebekka bediening
Rotterdams Vrijzinnig-Hervormd Maandblad
Rowntree, John W.



Roy, Ram Moham
Royal Society of Odd Fellows
Rozekruis Pers
Rozekruisersgenootschap
Rozenkruisers
Ruben, M.
Ruimte
Ruimte
Ruimzicht
Ruitenberg, A.
Ruiter, H. de
Rulof, Jozef
Russell, Charles Taze
Russell, R.
Russisch Orthodox Aartsbisdom (zetel Rue Daru, Parijs) van het Oecume-
nisch Patriarchaat Constantinopel
Rutherford, Joseph F.
RVVN



S

Saambinder, De
Saambinding, Evangelisatie te Veenendaal
Saamhorig
Sabbah, Hasan ibn.
Sabbath Recorder, The
Sabbatisten
Sacer Ordo Cisterciensium
Sacramentalisme
Sacramentariërs
Saddharma. Tijdschrift over boeddhisme
Sagittarius
Sahaj marg
Sahaja yoga
Sahaja-yoga Nederland, Stichting
Sai Baba
Sakya Thegchen Ling
Sakyamoenie
Salaam
Salafiya-beweging
Salafiyya-beweging
Salomon, G.
Salvation Army
Salvo
Samadhi
Samaj, Arya
Samaj, Brahma
Samaj, Sarvodaya
Sambôkyôdan
Samen-op-weg-proces
Samenleven
Samenwerkingsorgaan voor het pastoraat
Samkhya
Sanatan Dharm
Sanatan Dharm Sabha, Shri
Sanathana Sarathi
Sanbô-Kyô-Dan
Sanders, Alex
Sangha Indonesia Boeddhayana
Sangharakshita
Sankaracarya
Sankey
Santananda
Santarakshita
Sarada Devi
Sarasvati, Brahamanda
Sarasvati, Brahmananda
Sarasvati, Sadananda



Sarasvati, Sivananda Sarasvati
Saraswati, Dayanand
Sarneel, P.
Saron-nieuws
Sartre, Jean Paul
Sarvodaya Samaj
Sas, H.E.
Sasaki, Joshu Kyosan
Saswitha
Saswitha Stichting voor Yoga en Wijsbegeerte
Satanisme
Sathya Sai Baba Nieuws
Sathya Sai Baba, Sri
Satsang Beas Sangat
Satsang, Radha Soami
Satyam Shivam Sundaram
Saud, Mohammed ibn
Sayadaw, Mahasi
Sayagyi U Ba Khin
Sayama
Saydaw, Mahasi
SBCN
Scandinavian Center for Shamanic Studies
Schaafsma, A.
Schaap, Jasper
Schaapskooi, De
Schakel, De
Schellinger, Cornelis
Schellinger, Jacob
Schenck van Toutenburg, Frederik
Schepers, G.
Schepers, G.J.
Schilder, K.
Schilperoort, W.
Schippers
Schlink, Basilea
Scholing naar de Ziel
School of Economic Science
School van Woord en Daad
School voor Filosofie
Schoonbroodt, Victor M.
Schortinghuis, Wilhelmus
Schouten, M.G.C.
Schrift en Getuigenis
Schuilenburg, Vrije Evangelisatie te Kamerik
Schuller, R.H.
Schure s.d.b., G. ter
Schure, J. ter
Schutz, Roger



Schuurman, A.F.
Schuurman, E.
Schwartz, F.W.
Scientology Kerk
Secretariaat ter bevordering van de eenheid van de christenen Seculiere
Instituten
Seekers
Sefardiem
Sekte
Self Realization Fellowship
Self Realisation Magazine
Semi-Paauwianen
Sensei, Dennis Gempo Merzel
Sensei, Genpo
Servisch-Orthodoxe Kerk (patriarchaat Belgrado)
Sessieverslagen
Setu
Seventh Day Adventists
Seventh Day Baptist General Conference
Severijn, J.
SGI Graphic
Shafi’itische school
Shakyamoeni
Shalom
Shalom
Shambhala Training
Shambhala Sun
Sharanam
Share International
Share Nederland
Share Nederland
Shen Hongxun Qigong Instituut
Shetty, Malti
Shikken, A.H.J.M.
Shinto Taikyo Europa
Shintoïsme
Shirdi
Shirdi, Baba van
Shri Mataji
Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland
Shri Sanatandharm Widwat Parishad Nederland
Siegmund-Schultze, F.
Sikh-religie
Sikkens, D.
Siliakus, H.
Silmelink
Silo
Silver Circle
Simonis, A.



Simonsz., Menno
Singh, Bai Sahab Harbhajan
Singh, Sat Kartar
Singh, Siva Dayal
Singh Ji., Maharaj Caran
Sinnet, A.P.
Sint Michaël
Siva
Sivananda
Sivas, Esoterische Gemeenschap
Sjamai
Sjamanisme
Sji’ieten
Sjofar
Skulte Skatter
Sleutels. Cosmische leringen mediamiek ontvangen
Sleutjes-Van Gaal, Elisabeth
Slok, J.L.
Slok, L.
Sloten, A. van
Sluis, A.M. van der
Sluis, Joh. van der
Sluys, L. van der
SMA
SMB
Smijtegelt, Bernardus
Smit, H.J.
Smith, Aksel
Smith, Hyrum
Smith, Johann Oscar
Smith, Joseph
Smith, Joseph III
Smith, Wallace B.
Smithianen
Smiths Venner
Smits, C.
Smits, P.
Smitt, J.G.
Smyth, John
SNPR
SNVR
So, Huynh Phu
Social Welfare Centre Johan Maasbach World Mission
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Society for Krishna Consiousness
Society of Friends
Society of Good Shephard
Søderblom,
Soefi Beweging



Soefi Gedachte, De
Soefi Orde Internationaal
Soefisme
Soevereine Grootloge der IOOF
SOH
Sokai Gakkai
Sokai Kyoiku Gakkai
Sölle, Dorothee
Solomon, Paul
Somnambulisme
Sonnenberg, A.
Soto-zen
Sozan
Spade Regen Gemeente
Speculatieve vrijmetselarij
SPE Werkgroep
Spee, C.
Speelman, P.
Spencer Lewis, H.
Spener, Philipp Jakob
Spinoza, Baruch de
Spiritisme
Spiritistische Bladen
Spiritistische Vereniging ‘Lemniscaat’ te Emmeloord
Spiritualisme
Spirituele Gemeenschap ‘Abba’
Spotlight
Spurgeon, Charles Haddon
Sraddhananda Art
Sri Aurobindo Ashram
Sri Chaitanya Gemeenschap
Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chinmoy
Sri Uganda Hindoe Union
Srivastava, Nirmala
Stam Benjamin
Stam, H.
Stanger, Friedrich
Stapele, M. van
Start
Steenblok, C.
Steenis, D. van
Steenoven, Cornelis
Steffen, Alfred
Steiner, Rudolf
Stel, H. van der
Stelwagen, C.
Stem der genezing
Stem van de laatste bazuin, De



Step by step
Ster, De
Sterkenburg, B.
Sterren
Stichting - te Schiedam
Stichting tot instandhouding ener kerkgemeente ter Schiedam ter verbreiding
van de gereformeerde leer volgens de synode van Dordrecht -
Stok-Huyser, H.
Stollé, W.
Stoutjesdijk, H.J.
Strausz, D.F.
Strijdkreet
Strijen, Johan van
Stroethoff, F.A.
Stromen van Kracht
Stroom, Centrum voor innerlijke groei en zelfgenezing
Struik, J.B.
Studentenecclesia Amsterdam
Studentenecclesia Leiden
Stuurman, L.
Subud
Subud Nieuws
Subuh, Muhammed
Subuh, Pak
Suenens, L.J.
Sufi Way of Action
Sunnieten
Sunrise
Suruja
Suzuki, D.T.
Suzuli, Shunryu
Svadharma of Menselijk Welzijn
Swedenborg, Emanuel
Swedenborg Genootschap
Swedenborgiana
Sweeb, M.
Switch
Syrisch Orthodoxe Kerk



T

T’ai Chi Chuan
Taizan Maezumi Roshi
Taizé, Communauté de
Talib, Abu
Talitakumi
Tamaela, I.J.
Tamboer, W.
Tang, Chi Min
Tantra-yoga
Tantrisme
Taoïsme
Tarot
Tarot de Marseille
Tarot van Charles X
Tarot van Royal Maze
Tarthang Tulku
Taverne, G.
Taverne, G.F.
Tazelaar, J.
Teellinck, Willem
Teen Challenge
Teeninga, J.
Tegenstroom
Tehuis-gemeente
TEMA
Temman, A.
Tempelbode
Tenbreul, Ludger Tenryu
Tenhaeff, W.H.C.
Tensen, M.
Ter herkenning
Terebint in Groningen
Tertiarissen
Tetzel
Teuth-Hermes
Texel, D.
Thé, S.K.
Theijs, C.J.H.
Themaboekje voor Gesprekken in de Sabbatschool
Theodosius
Theologie van de bevrijding
Theologie van de geschiedenis en de hoop
Theologie van de homoseksualiteit
Theologie van het feminisme
Theosofia
Theosofie
Theosofisch Genootschap, Capelle aan den IJssel



Theosofisch Genootschap, (Pasadena)
Theosofisch Genootschap, (Point Loma-Covina)
Theosofische Vereniging in Nederland
Theosophical Society
Thera, Jinamitto
Theravada-boeddhisme
Theresia van het Kind Jezus
Theta
Thich Man Giac
Thich Minh Phap
Thich Nhât Hanh
Thiessen, H.
Thiessen, Johann
Thijssen, F.
Thomas, John
Thomaschristenen
Thossel Hole Priory
Tibetaans boeddhisme
Tibetan Nyingma Center
Tibetan Text Project
Tidorp
Tienertoekomst
Tiêp Hiên Orde
Tijdschrift Nederlandse Religieuzen
Tijdschrift over Oosters Christendom
Tilopa
Timotheüs
Timotheus van Lystra
Tin, Saya U Chit
Tinge, Johan
Tinke, C.W.
Titus
Tjoeng-ni
Tjsi-wang-tse
Tkach, Joseph W.
TM
TM Magazine
Toerusting
Tolstoj, Lev. N.
Tongeren, Hermannus van
Toornvliet, G.
Toren van David
Torrey
Tot Heil des Volks
Tot Opbouw
Totaijs, C.
Toutenburg, Frederik Schenck
Tov, Baäl Sjem
Tozan



Traditionals
Traditionele Martinisten Orde
Trans World Radio
Trans World Radio-Intracare
Transcendente Meditatie
Trappisten
Tree of Life
Triodosbank
Trisongdetsen
Trizin, Sakya
Trotman, Dawson E.
True Teachings of Christ Temple
Trungpa, Chögyam
Tsji’oe Kong
Tsong-kha-pa
Tsunesaburo, Makuguchi
Tübinger Kreis
Tulku, Tarthang
Turris Davidica
Tussen ons in
Tutor
Tutu, Desmond
Twaalvers
Twentieth Century of God
Twentieth Century Watch
Twentse Stichting
Twichell, Paul
Tydeman, N.
Tze, Chuang
Tze, Lau
Tze, Lièh



U

UCYL
U.G.
Uit de Bron van Christus Apostel Andreüs
Uit het Woord der Waarheid
Uitdaging
Uitgetredenen uit de Nederlandse Hervormde Kerk te Bergambacht,
Vereniging
Uitslag, A.
Uittocht. Informatiebrief van de basisbeweging
Uitzicht
Umar
Uniaten
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
Unie van Evangelische Christenen en Baptisten
Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen
Unie van Utrecht
Unification Church
Unified Family
Union Mondale de Libres-Penseurs
Unitarisme
Unitas Fratrum
Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen
United Church of Christ
United Society
Unity-Nederland
Universal Conference on Life and Work
Universal Confluence of Yoga-Vedanta Luminay
Universal Life Church
Universal Temple of Light
Universeel Leven
Universele Broederschap
Universele Huis van Gerechtigheid
Universele Witte Broederschap
Universelles Leben
Uppaluri Gopala Krishnamurti
UR. Ma/gezin
UR-Nederlands
Urania
Utah-kerk
Uthman
Utrechtse Kerk



V

Vademecum
Vader David
Vainavisme
Vaisesika
Vajradhatu
Vajrayana
Valiente, Doreen
Valk, A.W.
Valkema, R.
Vallyon, Imre
Valmiki
Van ’t zelfde
Van der Linden, M.B.M.
Vandenbosch, J.
Varlet, Dominicus Maria
Varuna
Vedanta
Vedanta
Vedantaschool van denkers
Vedische wetenschap
Veen, L.
Veenstra, F.
VEG
VEGN
Vegt, J.A. van der
Vegter, D.A.
Velde, F. ter
Velthuysen sr., G.
Veluanus, Johannes Anastasius
Venture inward
Verband van uitgetreden Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland
Verbond van Noachieten
Verboom, J.
Verbreiding der Waarheid te Rotterdam, Vereniging
Vereinigung Apostolischer Christen In- und Auslands
Verenigde Protestantse kerken van België
Vereniging tot verbreiding der Waarheid te Rotterdam
Vereniging van Rechtzinnig Hervormden Romeinen : te Enkhuizen
Vereniging van Uitgetredenen uit de Nederlandse Hervormde Kerk te
Bergambacht
Vereniging van Verontrusten in de Gereformeerde Kerken
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden
Vereniging van Vrijzinnigen
Vereniging van Yoga Docenten
Verenigingsgebouw te Strijensas
Verenigingskerk van Nederland



Vergadering van Gelovigen
Verhaagen, G.
Verheij, C.
Verheij te Nederhemert
Verhoef, W.W.
Verkenning
Verkruisen, N.J.
Verkruisen jr., J.W.
Verlichting
Verlinden, Ph.
Verloop Pzn., A.P.
Verlossingsscholen
Vermaat, H.S.
Verontrusten in de Gereformeerde Kerken
Verwayen, A.
Verwoerd, H.J.
Vet, de
Vey, Anton Szandor La
VEZI
Victory Outreach Kerk
Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland
Vimala Thakar
Vimala Thakar
Vineyard
Vipassana Meditatie
Vipassana Newsletter
Vipassana-Sara
Vis, J.
Visnu
Visscher, Hugo
Visser, H.
Visser, J.A.
Vita Feminea Textura
Vivekananda
VK Visie
Vliegenthart, J.
Vliet, J. van
Vlot, H.
Vluchtheuvel
Vlug, P.
Voetius, Gisbertus
Volle Evangelie, Het
Volle Evangelie Bethelkerk
Volle Evangelie Bethel Kerk te Tilburg
Volle Evangelie Gemeenschap
Volle Evangelie Gemeenschap te Rotterdam
Volle Evangelie Gemeente
Volle Evangelie Gemeente te Drachten
Volle Evangelie Gemeente te Emmen en omgeving



Volle Evangelie Gemeente te Goes
Volle Evangelie Gemeente te Kampen
Volle Evangelie Gemeente te Klazienaveen
Volle Evangelie Gemeente te Rijssen
Volle Evangelie Gemeente te Rijswijk
Volle Evangelie Gemeente te Rotterdam-Zuid
Volle Evangelie Gemeente te Urk en omstreken
Volle Evangelie Gemeente ‘De Rank’ te Groningen
Volle Evangelie Gemeente ‘Maranatha’
Volle Evangelie Gemeente ‘Perspektief’ te Leeuwarden
Volle Evangelie Gemeente ‘Woord en Daad’ te Vaassen
Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België
Volle Evangelie Vakantiedagen
Volle Evangelie Zakenlieden
Volle Evangelie Zending
Volle Evangelie Zending in Italië
Volle Evangeliegemeenten
Voltaire
Voogd, L.
Vóór-christelijke religie
Voordewind, D.
Voorhoeve Jzn., H.C.
Voorhoeve, J.N.
Vos, L.P.
Vosman, H.A.
Vosmeer, Sasbout
Vreugde en Vredeklanken
Vriend, De
Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde
Vrienden van het boeddhisme
Vrienden van Osho
Vrienden van Smith
Vrienden van Spanjezending
Vries, M. de
Vries, P. de
Vries, Sonja de
Vrieswijk, S. Th.
Vrij-Katholieke Kerk
Vrij Katholieke Kerk Zweden
Vrijdenkers-Wereldunie
Vrije Baptistengemeente Den Helder
Vrije Christelijke Gemeente te Schiedam
Vrije Christelijke Gereformeerde Gemeente te Katwijk aan Zee
Vrije Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Vrije Evangelisatie te Krimpen aan de Lek
Vrije Evangelisatie ‘De Rank’ te Schiedam-Noord
Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel
Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Rotterdam-Hillegersberg



Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Sliedrecht
Vrije Evangelisatie Schuilenburg te Kamerik
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Vrije Gedachte
Vrije Gedachte, De
Vrije Geestesleven
Vrije Gemeente
Vrije Gemeente te Doetinchem
Vrije Gemeente te Hengelo
Vrije Gemeente te Linschoten
Vrije Gereformeerde Evangelisatie te Twijzelerheide
Vrije Gereformeerde Gemeente te Giessendam
Vrije Gereformeerde Gemeente te ‘s-Gravenhage
Vrije Gereformeerde Gemeente te Harderwijk
Vrije Gereformeerde Gemeente te Urk
Vrije Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht
Vrije Gereformeerde Gemeenten
Vrije Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel
Vrije Gereformeerde Kerk te Wolvega
Vrije groepen
Vrije Hervormde Evangelisatie te Ede
Vrije Hervormde Evangelisatie te Zwaagwesteinde
Vrije Hervormde Gemeente te Rotterdam-Zuid
Vrije Hervormde Gemeente te Werkendam
Vrije Hervormde Gemeente te IJsselmuiden (1)
Vrije Hervormde Gemeente te IJsselmuiden (2)
Vrije Hervormde Kring te ‘s-Gravenhage
Vrije Hogeschool
Vrije kerken
Vrije of Oud Gereformeerde Gemeente te IJsselstein
Vrije Opvoedkunst
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek (1)
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek (2)
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Papendrecht
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Kralingseveer
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Urk
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Haarlem
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Kampen
Vrije School
Vrije Zendingsgemeente
Vrije Zendingshulp
Vrijmetselarij
Vrijzinnig Maandblad
Vrijzinnig protestantsme
Vrijzinnig Vizier
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland



Vrijzinnige Hervormden, Vereniging van
Vrijzinnige Hervormden, Vereniging van (Rotterdam)
Vruchtbaarheidsreligies
Vruchtbare Aarde
Vuur
Vuur
Vuurbeweging



W

Waakt en Weegt
Waalse gemeenten
Waard, A. de
Waarde-Kreërende Maatschappij
Waarheid en Eenheid
Waarheidsvriend, De
Wachter Zions
Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap
Wachttoren, De
Wageman, Janine
Wagenmakers, Jac.
Wahhab, Mohammed ibn-Abd al
Wahhabieten
Waite
Wakker, T.
Wal, Andreas van der
Wanggchuk, Anangavajara Khamsum
Want, N. van der
WARC
WARE
Warner, Daniel S.
Warriors for Jesus Christ
Warriors for Truth
Wat een wereld
Watch Tower Bible and Tract Society
Water, A.P. van de
Waterlanders
Way International
Way Magazine, The
Wederdopers
Wedgwood, James Ingwall
Weeber, P.
Weekbulletin van het persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk
Weeteling, E.
WEF
Weg, De
Wegwijs
Weigel, Valentijn
Weijden, T. van der
Weinreb, Friedrich
Wekker, De
Weleda-berichten
Welle, Els ter
Welle, Herman ter
Welzen, Joh. van
Weor, Samaël Aun
Wereld Goede Wil



Wereldbond van Baptisten
Wereldbond van Gereformeerde (Reformierte) Kerken
Wereldbond van Hervormde (of Gereformeerde) Kerken
Wereldbond van Methodisten
Werelddienst
Wereldraad van Kerken
Wereldraad voor Christelijke Opvoeding en Onderwijs
Wereldwijde Zending International Miracle Revival
Werk van God
Werkgroep Seculiere Instituten
Werkgroep SPE
Werkgroep Thematische vieringen
Werkplaats, De
Werkplaats Kritische Gemeente Gooi
Wesley, Charles
\Wesley, John Benjamin
Westerse christendom
Weyst, Gemeenschap
White, James
White-Harmon, Ellen Gould
White Lodge Nederland
Whitefield, George
Wicca
Wiccan Rede
Wier, J. van
Wiertz, F.
Wierwille, Victor Paul
Wijdere Quakergemeenschap
Wijk, Gerard van
Wijk, J. van
Wijnmalen, A.J.
Wijnne, E.
Wijnsma, J.
Wikström, Elis
Wildey, Thomas
Wilkerson, David
Willebrands, J.
Willem I
Willem II
Williams, Rodman
Willibrord
Willibrord Vereniging
Willibrordushuis
Willink, G.
Winebrenner, John
Wink, A.
Winning the Nation Crusade
Winti
Wisse, J.



Wit, J. de
Witchcraft
Witsius, Herman
Witte Broederschap
Witte Steen
Wittek, Gabriëlle
Witteveen, H.J.
Witteveen, H.W.
Wolbers, G.J.
Wood, William
Woodbrookers
Woodhouse
Woolman, George
Wooning
Woord & Dienst
World Alliance of Reformed Churches
World Council of Christian Churches
World Council of Christian Education and Sunday School Association
World Evangelical Fellowship
World Insight International
World Jewish Congress
World Methodist Council
World Missionary Conference
World Renewal
World Student Christian Federation
World Tomorrow
World Union for Progressive Judaism
Worldwide Church of God
Worm, E. van der
Woudstra, A.J.
Woudwijk, T.
Wubs, Jac.
Wulffraat, J.
Würzburg, Gabriele (Wittek) von
Wüst, W.C.
Wycliff, John



Y

Yama
Yasjodhara
Yayasan Joti Margo, Semarang
Yen, Lu Sheng
Yergadian, Manuel
Yeshe, Thubten
YFC
YMCA
Yoga
Yoga Centrum Het Gooi
Yoga Docenten, Vereniging van
Yoga Leraren, Vereniging van
Yoga en Vedanta Research
Yoga Meditatie Integratie Centrum
Yoga van het goddelijk geluid van het woord
Yoga-Vedanta Forest Academy
Yoga-Vedanta Forest Academy Press
Yogananda, Paramahamsa
Young, Brigham
Young Men Christian Association
Young Women Christian Association
Youth with a Mission
Youth for Christ (YFC)
Yoravyanus
Yuaktesvara
Yyer, P.V. Kuppuswamy
YWCA



Z

Zaaier, De
Zaanstadecclesia
Zaidieten
Zaiss, Hermann
Zandt, P.
Zar-Adhurst-Hanish, Ottoman
Zarathoestra
ZDA
Zegers, F.J.L.
Zeister Zendingsgenootschap
Zelfstandige Christelijke Gemeenten onder het Kruis
Zen
Zen
Zengemeenschap OBC-Nederland
Zen Informationen
Zen. Kwartaaltijdschrift voor theorie en praktijk van Zen
Zending en Gemeente
Zendingsblad
Zenji, Keido Chisan Koho
Zevende-dags Adventisten, Kerkgenootschap der
Zevendedags Baptisten Gemeenten
Zeveners
Zeylmans van Emmichoven, F.W.
Ziel, A. van der
Zijlstra, H.
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von
Zoeaven broederschappen
Zoeklicht
Zondag, J.
Zonisten
Zuidelijke school
Zuiderkapelgemeenschap
Zuidoost Molukse Protestantse Kerk
Zusters van Moeder Teresa van Calcutta
Zwarte Bewustzijnsbeweging
Zwarte magie
Zwarte theologie
Zwarts, N.F.J.
Zweverink, B.E.
Zwi, Sjabbatai
Zwijnenberg, H.J.C.H.
Zwingli. Principieel vrijzinnig en unitarisch maandblad
Zwingli-Bond
Zwingli, Huldrych
Zwoferink, G.J.



Systematisch register

In dit systematisch register wordt een groot aantal stromingen, kerken en
groeperingen opgenomen. Het register kan echter niet uitputtend zijn, mede
gezien het grote aantal onderwerpen dat in Wegwijs is behandeld.



A

Adventisme
Algemeen
Ambassador College
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Maranatha Ministries
Millerism
Pinksterbeweging
Vergadering van Gelovigen
Worldwide Church of God
Zevende-dags Adventisten, Kerkgenootschap
Zevendedags Baptisten Gemeenten

Afrikaanse Geloofsgemeenschappen in Nederland
Algemeen
Acts Revival Church
All Saints Church
Assemblies of God
Christian Worship Centre
Church of the Pentecost
Church of the Rock Ministry
Ebenezer Chapel
Emmanuel Christian Baptist Church
Global Revival Church
Resurrection Power & Living Bread Ministries
Rhema Bible Church
True Teachings of Christ Temple

Apostolischen
Algemeen
Apostolische Christenen, Gemeente van
Apostolisch Genootschap, Het
Gemeente van Apostolische Christenen
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente (HAZG) 4
Hersteld Apostolische Zendingskerk (HAZK- groep Ossebaar)
Hersteld Apostolische Zendingskerk (HAZK- groep Schaap)
Katholiek Apostolische Gemeenten
Nieuw Apostolische Kerk in Nederland



B

Baptisme
Algemeen
Baptistengemeente Roermond en Weert
Bond van Zevende Dags Baptisten Gemeenten
Broederschap van Baptistengemeenten
Evangelische Baptistengemeente Valkenswaard
Evangelische Baptistengemeente Veghel
Evangelische-Baptisten Gemeente te Middelburg
Onafhankelijke Baptistengemeente Emmeloord
Onafhankelijke Baptistengemeente ‘Immanuël’ te Haulerwijk
Onafhankelijke Baptistengemeente te Katwijk aan Zee
Oud Baptistengemeente te ’s-Gravenhage
Unie van Baptistengemeenten
Unie van Evangelische Christenen en Baptisten
Vrije Baptistengemeente Den Helder
Zevende Dags Baptisten Gemeenten, Bond van

Zelfstandige gemeenten naar plaats geordend
Den Helder
Emmeloord
’s-Gravenhage
Haulerwijk
Katwijk aan Zee
Middelburg
Roermond en Weert
Valkenswaard
Veghel

Boeddhisme
Algemeen
Blauwe Lotus, Japans-Nederlands Shinto-Boeddhistisch Genootschap
Boeddharama Stichting en Tempel
Boeddhayana Centrum, Internationaal Boeddhistisch meditatie- en
studiecentrum
Boeddhistisch Meditatie Centrum Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang)
Nederland
Boeddhistisch Studie- en meditatiecentrum Karma Deleg Chö Phel Ling
Boeddhistische Unie van Nederland
Buddha-Dhamma Stichting
Buddhist Contemplatives, Order of
Centrum voor menselijke bewustwording en religieuze groei Han Fortman
Dhammavihari, Meditatiecentrum
Dharmadhatu
Döphan-Ling, Instituut voor Intuïtieve Heelwording
Dzogchen, St.
Exist, St. ter ontwikkeling en bevordering van een existentieel-initiatisch
levensbewustzijn



Friends of the Western Buddhist Order-Nederland (FWBO)
Han Fortman Centrum
Hoi Phat Viet-Nam Tai Hoa-Lan, St.
Internationaal Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum Boeddhayana
International Zen Institute of America (IZIA)
Japans-Nederlands Shinto-Boeddhistisch Genootschap ‘De Blauwe Lotus’
Jen Hui Tang, Boeddhistisch Meditatie Centrum Nederland
Jewel Heart, Instituut voor Boeddhistische Studie en Meditatie
Jonge Boeddhisten
Kanzeon Sangha, Zen Centrum Amsterdam
Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang), Boeddhistisch Meditatie Centrum
Nederland
Maitreya Instituut
Meditatiecentrum Dhammavihari
Nederlands Boeddhistisch Studie Studiecentrum
Nichiren Shoshu Soka Gakkai Nederland
Nyingma Centrum Nederland
OBC-Nederland, Zen-gemeenschap
Order of Buddhist Contemplatives
Rigpa
Sakya Thegchen Ling
Sanbo-Kyo-Dan
Sayagi U Ba Khin
Stroom, De, Centrum voor Innerlijke groei en zelfgenezing
Tidorp
Tiep Hien Orde
Vipassana Meditatie
Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde
Vrienden van het Boeddhisme
Zen-gemeenschap OBC-Nederland

Organisaties, naar stroming gerangschikt
Algemeen en niet specifiek verbonden aan een stroming
Boeddhistisch Meditatiecentrum, St.
Boeddhistische Unie van Nederland
Centrum voor menselijke bewustwording en religieuze groei Han Fortman
Centrum
Friends of the Western Buddhist Order-Nederland (FWBO)
Han Fortmann Centrum
Hoi Phat Viet-Nam Tai Hoa-Lan, Vietnamese Boeddhistische Samenwerking

Nederlands Boeddhistisch Studiecentrum
Tidorp
Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland/Hoi Phat Viet-Nam
Tai Hoa-Lan, St.
Vipassana Meditatie
Vrienden van de Westerse Boeddhisten-Orde
Vrienden van het Boeddhisme



Ethnische groeperingen
Blauwe Lotus, Japans-Nederlands Shinto-Boeddhistisch Genootschap
Boeddhistisch Meditatie Centrum Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang)
Nederland
Hoi Phat Viet-Nam Tai Hoa-Lan, Vietnamese Boeddhistische Samenwerking
in Nederland
Japans-Nederlands Shinto-Boeddhistisch Genootschap ‘De Blauwe
Lotus’/Shinto Taikyo Europa
Jen Hui Tang, Boeddhistisch Meditatie Centrum Nederland
Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang), Boeddhistisch Meditatie Centrum
Nederland
Nichiren Shoshu Soka Gakkai Nederland
Shinto Taikyo Europa, Japans-Shinto-Boeddhistisch Genootschap/‘De Blauwe
Lotus’
Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland/ Hoi Phat Viet-Nam
Tai Hoa-Lan, St.

Mahayana-Boeddhisme
Boeddhistisch Meditatie Centrum Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang)
Nederland
Jen Hui Tang, Boeddhistisch Meditatie Centrum Nederland
Ling Shen Foo Chung (Jen Hui Tang), Boeddhistisch Meditatie Centrum
Nederland

Theravada-boeddhisme
Boeddharama Stichting en Tempel
Boeddhayana Centrum, Internationaal Boeddhistisch meditatie- en
studiecentrum
Boeddhistisch studie- en meditatie Centrum Karma Deleg Chö Phel Ling
Dhammavihari, Meditatiecentrum
Internationaal Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum Boeddhayana
Jonge Boeddhisten in Nederland
Meditatiecentrum Dhammavihari
Sayagi U Khin

Vajrayana-boeddhisme
Dharmadhatu
Döphan-Ling, Instituut voor Intuïtieve Heelwording
Dzogchen, St.
Instituut voor Boeddhistische Studie en Meditatie Jewel Heart
Jewel Heart, Instituut voor Boeddhistische Studie en Meditatie
Karma Deleg Chö Phel Ling, Boeddhistisch studie- en meditatie Centrum
Maitreya Instituut
Nyingma Centrum Nederland
Rigpa
Sakya Thegchen Ling
Stroom, De, Centrum voor innerlijke groei en zelfgenezing



Zen-boeddhisme
Buddhist Contemplatives, Order of
Exist, St. ter ontwikkeling en bevordering van een existentieel-initiatisch
levensbewustzijn
Hogen Daido Osho-san en kring
International Zen Institute of America (IZIA)
Kanzeon Sangha, Zen Centrum Amsterdam
OBC-Nederland, Zen-gemeenschap
Order of Buddhist Contemplatives
Sanbo-Kyo-Dan
Tiep Hien Orde
Centrum Amsterdam Kanzeon Sangha
Zen-gemeenschap OBC-Nederland



C

Charismatische vernieuwing en groepen
Algemeen
Bethanië
Bouwen aan de nieuwe aarde
Charismatische Werkgemeenschap Nederland
Croy-Gemeenschap te Aarle-Rixtel
Emmanuël-Nederland
Evangeliegemeente ‘In de Ruimte’ te Soest
Gemeenschap van de Gekruisigde en verrezen Liefde
‘In de Ruimte’, Evangeliegemeente
Kanacomité
Maranatha-gemeenschap te Breda
Nieuwe Aarde leefgemeenschap te Eindhoven
‘Oase’, Pastoraal Centrum
Pastoraal Centrum ‘Oase’
Pinksterbeweging
Pinkstergroeperingen
Rafaël Nederland
Talitakumi
Vuur, St.
Werkgroep SPE (Sociaal en politiek engagement)



E

Eschatologische stromingen, kerken en groeperingen
Adventisme (algemeen)
Advent Christians
Age-to-Come Adventists
Apostolischen (algemeen)
Christen Gemeenschap te Oisterwijk
‘Corona’, Messiaanse Volksbeweging
Dogmatische Unie
‘Eben Haëzer’ te Rotterdam
Eindhoven Chinees Christelijk Kerkgenootschap
Evangelical Adventists
Familie, De, Een Genootschap van onafhankelijke christelijke
geloofsgemeenschappen
Gemeente Gods te Velddriel
Genootschap van onafhankelijke christelijke geloofsgemeenschappen De
Familie
Getuigenis en Eenheid
Gospel Truth for the Nations
Hersteld Apostolische Zendingskerk (HAZK, groep Jasper Schaap)
Jehovah’s Getuigen
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Kerkgenootschap der Zevendedagsadventisten
Kracht van Omhoog
Maranatha Gemeente te Breda
Maranatha Ministries
Messiaaanse Volksbeweging ‘Corona’
Middernachtsroep
Opwekking
Pinksterbeweging
Pinkstergroeperingen
Rondom Het Profetisch Woord te Driebruggen
Seventh Day Adventists
Vergadering van Gelovigen
Victory Outreach Church
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Worldwide Church of God
Zevendedagsadventisten, Kerkgenootschap der

Esoterische groepen
Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal
AMORC
Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis
Ancient Mystical Order Rosae Crucis
Antroposofie (algemeen)
Anthroposofische Vereniging
Anthroposofische Vereniging in Nederland
Apostel Andreüs, Stichting Uit de Bron van Christus



ARE
Association for Research and Englightenment
Beweging tot religieuze vernieuwing, De Christengemeenschap
Centrum voor geestelijke en spirituele bewustwording Esprit
Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing
Des Heren Nieuwe kerk zijnde Hierosolyma
Eckankar
Eeuw van Christus
Esoterisch Genootschap van de Kring der Verbondenen
Esprit, Centrum voor geestelijke en spirituele bewustwording
Exist, St. ter ontwikkeling en bevordering van een existentieel-initiatisch
levensbewustzijn
Fellowship Inner Light Nederland
Foundation for Higher Learning
Higher Learning, Foundation for
Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap ‘De Eeuw van Christus’
Gnostische Beweging
Govindadhana, Levensschool
Graalsbeweging Nederland
Gurdjieff Nederland, St.
Infinite Way
Inner Light Nederland, Fellowship
Innerlijk Besef
Internationale School voor Theosofisch Christendom
Kring der Verbondenen, Esoterisch Genootschap van de
Lectorium Rosicrucianum
Levensschool Govindadhama
Lorber (Jakob) Stichting voor het Nederlandse taalgebied
Malva Meditatie
Mazdaznan
Muktananda
Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap
Nova Hierosolyma, Des Heren Nieuwe Kerk
Omni Science of Mind
Onafhankelijke Katholieke Kerk
Oneindige Weg
Orde der Verdraagzamen
Ordo Mazda
Rozenkruizers
Sahaj-Yoga Nederland
Scholing naar de Ziel
Share Nederland
Soefi Beweging
Soefi Orde Internationaal
Sufi Way of Action
Theosofie
Uit de Bron van Christus
Universeel Leven
Vrij-Katholieke Kerk



Evangelisatiebewegingen
Algemeen
Agapè
Bijbel Kiosk Vereniging
Bijbel Media en Samenleving, St.
Bond van Evangelisaties in en ten bate van de Nederlandse Hervormde Kerk

Christen Zakenlieden Nederland, Comité
Continental Sound, St.
Echo, St.
Europese Evangelische Zending
Evangelische Traktaat Zending, St.
Gospel for Guests, Vereniging
Gospel Recordings
Ichtus
Internationale Bijbelbond
Jeugd met een Opdracht
Kinderwerk Timotheüs, St.
Kracht van Omhoog
Navigators
Near East Ministry
Open Doors
Operatie Mobilisatie, St.
Opwekking, St.
Radio FEBC, St.
Tienertoekomst
Timotheüs, Kinderwerk, St.
Trans World Radio
Trans World Radio-Intracare
Youth for Christ
Youth with a Mission

Evangelische groeperingen
Algemeen
Agapè
Agapè te Hellevoetsluis
Alliantie van Evangelische Gemeenten ‘Parousia’
Ark, De, te Noordwijk
Bijbel Gemeente te Landgraaf
Bijbel Gemeente te Venlo
Blijde Boodschap
Christencentrum te Zwolle
Christengemeenschap te Oisterwijk
Christen Gemeente te Aalsmeer
Christengemeente te Amsterdam
Christengemeente te Gorinchem
Christengemeente ‘Bethel’ te Boskoop
Christengemeente ‘De Wijngaerdt’ te Amstelveen
Christengemeente ‘Hart van Brabant’



Christengemeente ‘Mare’ te Veenendaal
Christen Gemeenschap te Oisterwijk
Christelijke Gemeenschap ‘De Schakel’ te Bergen op Zoom
‘Eben Haëzer’ te Roderesch
‘Eben Haëzer’ te Rotterdam
Evangelie Buitencentrum ‘Saron’ te Beuningen
Evangelisch Centrum ‘De Kandelaar’ te Rotterdam
Evangeliecentrum ‘Het Anker’ te Den Helder
Evangelie Gemeente te Dronten
Evangelie Gemeente te Lisse
Evangelie Gemeente te Westwoud
Evangelie Gemeente ‘De Ark’ te Dokkum
Evangelie Gemeente ‘De Deur’ te Zwolle
Evangelie Gemeente ‘De Loofhut’ te Holten
Evangelie Gemeente ‘De Werkplaats’ te Oosterhout
Evangeliegemeente ‘In de Ruimte’ te Soest
Evangelie Gemeente ‘Pniël’ te Amsterdam
Evangelisatiebewegingen (voor afzonderlijke groepen)
Evangelisch Centrum ‘Huis ter Duin’ te Petten
Evangelische Christelijke Gemeente te Rijnsburg
Evangelische Christen gemeenschap te Uithoorn
Evangelische Gebedskring te Uitgeest
Evangelische Gemeenschap te Balkbrug
Evangelische Gemeenschap te Emmen
Evangelische Gemeenschap te Hardewijk
Evangelische Gemeenschap te Leiden
Evangelische Gemeenschap Noordwesthoek
Evangelische Gemeenschap Reimerswaal
Evangelische Gemeenschap te Roosendaal
Evangelische Gemeenschap ‘De Ambassade’ te Den Helder
Evangelische Gemeente te Assen
Evangelische Gemeente te Geleen
Evangelische Gemeente te Hardenberg
Evangelische Gemeente te Hoogkerk
Evangelische Gemeente te Hulst
Evangelische Gemeente te Leeuwarden
Evangelische Gemeente te Maastricht
Evangelische Gemeente te Nieuw-Vennep
Evangelische Gemeente te Nieuwkoop
Evangelische Gemeente te Ommen
Evangelische Gemeente te Zutphen
Evangelische Gemeente ‘De Ark’ te Nijkerk
Evangelische Gemeente ‘Immanuël’ te Hoogezand
Evangelische Gemeente ‘Jozua’ te Dordrecht
Evangelische Gemeente ‘Koning Jezus’ te Bunschoten/Spakenburg
Evangelische Gemeente ‘Ommoord’ te Rotterdam
Evangelische Gemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland
Evangelische Gemeenten ‘Parousia’
Evangelische Leefgemeenschap ‘Elim’ te Doorn



Gemeente ‘Immanuël’ te Wageningen
Gemeente in Jezus Christus te Callantsoog
Gemeente in Jezus Christus te Petten
Genade Bijbel Gemeente te Nieuwegein
Hour of Power Europe
Huisgemeenten
Ichtus
Ichtus-Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur
Jeugd met een Opdracht
Jezus Beweging Nederland
Johan Maasbach Wereldzending
Jong en Vrij Evangelie Gemeente te Rockanje, St.
Kanacomité
Kerkgenootschap ‘De Rotskerk’
Kingdom Outreach Ministry
Kracht van Omhoog
Leger des Heils
Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer
Nationaal Kruisleger
Navigators
Nederlandsch Leger des Heils
Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap te Alphen aan de Rijn
Open Doors
Opwekking
‘Parousia’, Alliantie van Evangelische Gemeenten
Rafaël Nederland
Volle Evangelie Bethel Kerk te Tilburg
Volle Evangelie Gemeenschap te Rotterdam
Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België
Volle Evangelie Gemeenten (plaatselijk)
Vrije Groepen
Vrije Kerken
Wereldwijde Zending
YFC
Youth for Christ
Youth with a Mission

Plaatselijke gemeenten, naar plaatsnaam geordend
Aalsmeer: Christen Gemeente
Aalsmeer: Levend Evangelie Gemeente
Alphen a/d Rijn: Nieuw leven Evangelie Gemeenschap
Amstelveen: Christengemeente ‘De Wijngaerdt’
Amsterdam: Christengemeente
Amsterdam: Evangelie Gemeente ‘Pniël’
Assen: Evangelische Gemeente
Balkbrug: Evangelische Gemeenschap
Bergen op Zoom: Christelijke Gemeenschap ‘De Schakel’
Beuningen: Evangelie Buitencentrum ‘Saron’
Boskoop: Christengemeente ‘Bethel’



Bunschoten/Spakenburg: Evangelische Gemeente ‘Koning Jezus’
Callantsoog: Gemeente in Jezus Christus
Den Helder: Evangelische Gemeenschap ‘De Ambassade’
Den Helder: Evangeliecentrum ‘Het Anker’
Dokkum: Evangelie Gemeente ‘De Ark’
Doorn: Evangelische Leefgemeenschap ‘Elim’
Dordrecht: Evangelische Gemeente ‘Jozua’
Dronten: Evangelie Gemeente
Emmen: Evangelische Gemeenschap
Etten-Leur: Ichthus-Evangelische Gemeenschap
Geleen: Evangelische Gemeente
Gorinchem: Christengemeente
Hardenberg: Evangelische Gemeente
Hardewijk: Evangelische Gemeenschap
Hellevoetsluis: Agapè
Holten: Evangelie Gemeente ‘De Loofhut’
Hoogezand: Evangelische Gemeente ‘Immanuël’
Hoogkerk: Evangelische Gemeente
Hulst: Evangelische Gemeente
Landgraaf: Bijbel Gemeente
Leeuwarden: Evangelische Gemeente
Leiden: Evangelische Gemeenschap
Lisse: Evangelie Gemeente
Maastricht: Evangelische Gemeente
Nieuw-Vennep: Evangelische Gemeente
Nieuwegein: Genade Bijbel Gemeente
Nieuwkoop: Evangelische Gemeente
Noord-Brabant: Christengemeente ‘Hart van Brabant’
Noordwesthoek: Evangelische Gemeenschap
Noordwijk: de Ark, St.
Nijkerk: Evangelische Gemeente De Ark
Oisterwijk: Christen Gemeenschap
Ommen: Evangelische Gemeente
Oosterhout: Evangelie Gemeente ‘De Werkplaats’
Oud-Beijerland: Evangelische Gemeente van Jezus Christus
Petten, Evangelisch Centrum ‘Huis ter Duin’
Petten: Gemeente in Jezus Christus
Reimerswaal: Evangelische Gemeenschap
Rockanje: Jong en Vrij Evangelie Gemeente, St.
Roderesch: ‘Eben Haëzer’
Roosendaal: Evangelische Gemeenschap
Rotterdam: ‘Eben Haëzer’
Rotterdam: Evangelisch Centrum ‘De Kandelaar’
Rotterdam: Evangelische Gemeente ‘Ommoord’
Rotterdam: Volle Evangelie Gemeenschap
Rijnsburg: Evangelische Christelijke Gemeente
Sneek: Evangelische Gemeenschap
Soest: Evangeliegemeente ‘In de Ruimte’
Tilburg: Christengemeente ‘Hart van Brabant’



Tilburg: Volle Evangelie Bethel Kerk
Uitgeest: Evangelische Gebedskring
Uithoorn: Evangelische Christen Gemeenschap
Veenendaal: Christengemeenschap ‘Mare’
Venlo: Bijbel Gemeente
Wageningen: Gemeente ‘Immanuël’
Westwoud: Evangelie Gemeente
Zutphen: Evangelische Gemeente
Zwolle: Christencentrum
Zwolle: Evangelie Gemeente ‘De Deur’



G

Genezingsbewegingen
Algemeen
Charismatische groeperingen e.d.
Christelijke Wetenschap
Christian Science
‘Ecclesia’, Gemeenten der Christenen
Evangelie tot Heil des Volks
Gemeenten der Christenen ‘Ecclesia’
Gemeente des Heeren
Getuigenis van Gods Liefde
Infinite Way
Johan Maasbach Wereldzending
Möttlinger-beweging .
‘Oase’, Pastoraal Centrum
Onafhankelijk Katholieke Kerk
Oneindige Weg
Pastoraal Centrum ‘Oase’
Pinksterbeweging

Gereformeerd protestantisme
Algemeen
Bevindelijke groepen
Bond voor Evangelisaties in en ten bate van de Nederlandse Hervormde Kerk

Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten synodaal verband)
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
Gereformeerde Kerk (synodaal) buiten verband, Boerakker
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) buiten verband, Grootegast
Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland (noodgemeenten)
Gereformeerde Kerken in Nederland (‘vrijgemaakt’)
Gereformeerde gezindte (algemeen)
Gereformeerde gezindte, plaatselijke kerken, gemeenten, zie aldaar
GKN
Nederlands Gereformeerde Kerk buiten het verband-Ten Post
Nederlands Gereformeerde Kerken
Nederlandse Hervormde Evangelisatie ‘Kerkbelang’ te Elburg
Nederlandse Hervormde Kerk
Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Presbyteriaal Hervormde Classis Nederland der Ene Heilige Katholieke Kerk

Rechtzinnige Hervormden Romeinen : te Enkhuizen, Ver.
Reformatorische Evangelische Gemeente te Joure
Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel



Vrije Gereformeerde Kerk te Wolvega

Gereformeerde Gezindte – plaatselijke kerken en gemeenten
Alfabetisch op naam gerangschikt
Bevervoorde, Oud Gereformeerde Gemeente te Rijssen
Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen
Christelijke Gereformeerde Gemeente te Delft
Evangelisatie te Giessenburg
Evangelisatie Eben Haëzer te Andelst
Evangelisatie Saambinding te Veenendaal, St.
Geloofsgemeenschap ‘Luctor et Emergo’ te Oldebroek
Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam
Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis te Enkhuizen
Gereformeerde Samenkomst te Alblasserdam
Hervormd Gereformeerde Evangelisatie te Strijen
Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum
Hervormd Gereformeerde Gemeente te Zwolle
Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel
Hervormd Lokaal te Sliedrecht
Hervormde Evangelisatie Vereniging Noord-Jeruël te Houtigehage
Instandhouding ener kerkgemeente te Schiedam ter verbreiding van de
gereformeerde leer volgens de Synode van Dordrecht - Stichting tot
‘Luctor et Emergo’, Geloofsgemeenschap te Oldebroek
Mazereeuwers te Enkhuizen
Nederduits Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland
Nederduits Hervormde Vereniging ‘Calvijn’ te Dordrecht
Nederlands Hervormd Comité te Arnemuiden
Nederlands Hervormd Gereformeerde Evangelisatie te Lekkerkerk Nederlands
Hervormde Evangelisatie te Loosduinen
Nederlands Hervormde Evangelisatie ‘Kerkbelang’ te Elburg, St. Oud
Gereformeerde Evangelisatie te Lienden/De Hees
Oud Gereformeerde Gemeente te Aalburg
Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
Oud Gereformeerde Gemeente te Gouda
Oud Gereformeerde Gemeente (Gaslaan) te ’s-Gravenhage
Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht
Oud Gereformeerde Gemeente te Herkingen
Oud Gereformeerde Gemeente te Huizen
Oud Gereformeerde Gemeente (Rehoboth) te Oldebroek
Oud Gereformeerde Gemeente, Bevervoorde, te Rijssen
Oud Gereformeerde Gemeente te Scheveningen
Oud Gereformeerde Gemeente te Terneuzen
Oud Gereformeerde Kerk te Colijnsplaat
Oud Gereformeerde Waarheid te Nieuwendijk, St.
Oud Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage
Oud Hervormde Gemeente te Scheveningen
Rondom Het Profetisch Woord te Driebruggen
Stichting - te Schiedam
Vereniging tot verbreiding van de Waarheid te Rotterdam



Vereniging van uitgetredenen uit de Nederlandse Hervormde Kerk te
Bergambacht
Verenigingsgebouw te Strijensas
Verheij, C. te Nederhemert
Vrije Christelijke Gereformeerde Gemeente te Katwijk aan Zee
Vrije Evangelisatie te Krimpen aan de Lek
Vrije Evangelisatie ‘De Rank’ te Schiedam-Noord
Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan de IJssel
Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Rotterdam-Hillegersberg

Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Sliedrecht
Vrije Evangelisatie Schuilenburg te Kamerik
Vrije Gemeente te Linschoten
Vrije Gereformeerde Evangelisatie te Twijzelerheide
Vrije Gereformeerde Gemeente te Giessendam
Vrije Gereformeerde Gemeente te Urk
Vrije Hervormde Evangelisatie te Ede
Vrije Hervormde Evangelisatie te Zwaagwesteinde
Vrije Hervormde Kring te ’s-Gravenhage
Vrije Hervormde Gemeente te Rotterdam-Zuid
Vrije Hervormde Gemeente te Werkendam
Vrije Hervormde Gemeente te IJsselmuiden ()
Vrije Hervormde Gemeente te IJsselmuiden ()
Vrije of Oud Gereformeerde Gemeente te IJsselstein
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Haarlem
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Kampen
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek ()
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek ()
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Papendrecht
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Kralingseveer
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Urk

Alfabetisch op plaatsnaam geordend
Aalburg: Oud Gereformeerde Gemeente
Alblasserdam: Gereformeerde Samenkomst
Andelst: Evangelisatie Eben-Haëzer
Arnemuiden: Nederlands Hervormd Comité
Bergambacht: Vereniging van uitgetredenen uit de Nederlandse Hervormde
Kerk
Capelle aan den IJssel: Hervormd Lokaal
Capelle aan den IJssel: Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag
Colijnsplaat: Oud Gereformeerde Kerk
De Hees/Lienden: Oud Gereformeerde Evangelisatie
Delft: Christelijke Gereformeerde Gemeente
Dordrecht: Nederduits Hervormde Vereniging ‘Calvijn’
Dordrecht: Oud Gereformeerde Gemeente
Driebruggen: Rondom Het Profetisch Woord
Ede: Vrije Hervormde Evangelisatie



Ede: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Elburg: Stichting Nederlands hervormde Evangelisatie ‘Kerkbelang’
Enkhuizen: Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis
Enkhuizen: Mazereeuwers
Enkhuizen, Vereniging Rechtzinnige Hervormden Romeinen :
Giessenburg: Evangelisatie
Giessendam: Vrije Gereformeerde Gemeente
Gouda: Oud Gereformeerde Gemeente
Gouderak: Christelijke Gereformeerde Gemeente
’s-Gravenhage: Oud Gereformeerde Gemeente (Gaslaan)
’s-Gravenhage: Oud Hervormde Gemeente
’s-Gravenhage: Vrije Hervormde Kring
Haarlem: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht: Oud Gereformeerde Gemeente
Herkingen: Oud Gereformeerde Gemeente
Hilversum: Hervormd Gereformeerde Gemeente
Houtigehage: Hervormde Evangelische Vereniging Noord-Jeruël
Huizen: Oud Gereformeerde Gemeente
Kamerik: Vrije Evangelisatie Schuilenburg
Kampen: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Katwijk aan Zee: Vrije Christelijke Gereformeerde Gemeente
Krimpen aan de Lek: Vrije Evangelisatie
Lekkerkerk: Nederlands Hervormd Gereformeerde Evangelisatie
Lienden/De Hees: Oud Gereformeerde Evangelisatie
Linschoten: Vrije Gemeente
Loosduinen: Nederlands Hervormde Evangelisatie
Nederhemert: C. Verheij
Nieuwendijk: Oud Gereformeerde Waarheid, St.
Oldebroek: Geloofsgemeenschap ‘Luctor et Emergo’
Oldebroek: Oud Gereformeerde Gemeente Rehoboth
Oldebroek: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente ()
Oldebroek: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente ()
Oud-Beijerland: Nederduits Gereformeerde Gemeente
Papendrecht: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Rotterdam: Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband
Rotterdam: Vereniging tot verbreiding der Waarheid
Rotterdam-Hillegersberg: Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag
Rotterdam-Kralingseveer: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Rotterdam-Zuid: Vrije Hervormde Gemeente
Rijssen: Oud Gereformeerde Gemeente, Bevervoorde
Scheveningen: Oud Gereformeerde Gemeente
Scheveningen: Oud Hervormde Gemeente
Schiedam: Stichting tot instandhouding ener kerkgemeente te Schiedam ter
verbreiding van de gereformeerde leer volgens de Synode van Dordrecht -
Schiedam-Noord: Vrije Evangelisatie ‘De Rank’
Sliedrecht: Hervormd Lokaal
Sliedrecht: Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag
Strijen: Hervormd Gereformeerde Evangelisatie
Strijensas: Vereniginggebouw



Terneuzen: Oud Gereformeerde Gemeente
Twijzelerheide: Vrije Gereformeerde Evangelisatie
Urk: Vrije Gereformeerde Gemeente
Urk: Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Veenendaal: Evangelisatie Saambinding, St.
Waddinxveen: Christelijke Afgescheiden Gemeente
Werkendam: Vrije Hervormde Gemeente
IJsselmuiden: Vrije Hervormde Gemeente ()
IJsselmuiden: Vrije Hervormde Gemeente ()
IJsselstein: Vrij of Oud Gereformeerde Gemeente
Zwaagwesteinde: Vrije Hervormde Evangelisatie
Zwolle: Hervormd Gereformeerde Gemeente

Gnostiek
Gnostische Beweging
Onafhankelijke Katholieke Kerk
Rozenkruisers



H

Heiligingsbewegingen
Algemeen
Church of the Nazarene
Kerk van de Nazarener
Kracht van Omhoog
Methodisme (algemeen)
Methodistische groepen
Open Hof

Hindoeïsme
Algemeen
Ammachi
Ananda Marga Pracaraka Sangha
Arya Samaj
Arya Samaj Nederland (ASAN)
Arya Samaj Nederland, Federatie (FAS-NED)
ASAN
Ashram-Amsterdam, Centrum voor Veda-meditatie
Aurobindo Ghose
Aurofonds, Stichting
Auroville International Nederland, Ver.
AVI
Babaji
Brahma Samaj
Chaitanya Gemeenschap, Sri
Chinmoy, Sri
Divine Life Society
Divine Light Mission
Elan Vital
FAS-NED
Gemeente van Brahman
Govindadhama, Levensschool
Healthy-Happy-Holy-Organisation
Integrale School Nederland, St.
Integrale Yoga, St.
Krishna-beweging
Krishnamurti-Uppaluri Gopala
Levensschool Govindadhama
Mata Amritanandamayi ‘Ammaji’
Muktananda
Nirmala Devi ‘Mataji’
Pratinidhi Arya Samaj Nederland
Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland
Sanatan Dharm
Sanatan Dharm Sabha, Shri
Sathya Sai Baba, Sri
Satyam Shivan Sundaram



School voor Filosofie
Self Realisation Fellowship
Sri Caittanya Gemeenschap
Sri Chinmoy
Svadharma of Menselijk Welzijn
Uppaluri Gopala Krishnamurti
Veda-meditatie, Centrum voor
Vimala Thakar
Yoga en Vedanta Research



J

Jeugdreligies
Algemeen
Ananda Marga Pracaraka Sangha
Children of God
Divine Light Mission
Familie, De
Family of Love
Scientology Kerk
Unified Family
Verenigingskerk

Jodendom
Algemeen
Asjkenaziem
Chassidisme
Klassieke reform
Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Verbond van
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
Progressief jodendom
Sefardiem
Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland



M

Methodistische groeperingen
Algemeen
Leger des Heils
Nationaal Kruisleger
Nederlandsch Leger des Heils
Pinksterbeweging
Vrije Evangelische Gemeenten In Nederland, Bond van
Vrije Zendingsgemeente

Molukse en Indonesische kerken
Algemeen
Christus Afgezanten Kerk
Christen Zuid-Molukse Kerk
Geraja Bethel Indonesia
Geraja Kristen Indonesia Nederland
Gereja Pantekosta di Indonesia
Gereja Protestan Maluku
Gereja Utusan Kristus
Geredja Indjili Maluku
Geredja Kristen Maluku Selatan
Geredja Nasional Protestan Republik Maluku
Geredja Protestan Indonesia
Geredja Protestan Maluku
Geredja Protestan Maluku Tenggara
Indonesische Christelijke Kerk in Nederland
Initiatiefgroep Noodgemeente Geradju Protestan Maluku di Belanda
Koördinatie van Indonesische Protestantse Gemeenten in Nederland
Koördingsi Djemaat Protestan Indonesia di Nederland
Molukse Evangelische Kerk
Molukse Protestantse Kerk
Nationale Protestantse Kerk van de Republiek der Zuid-Molukken
Noodgemeente Geradja Protestan Maluku di Belanda
Noodgemeente Geredja Protestan Maluku de Belanda
Noodgemeente Protestan Maluku di belanda Maret ‘
Noodgemeente van de Protestantse Kerk van de Molukken in Nederland
Protestants Molukse Noodgemeente in Nederland, maart
Protestantse Molukse Kerk
Zuidoost Molukse Protestantse Kerk



N

Nederlandse Hervormde Kerk
Algemeen
Confessionele Vereniging
Eglises Wallones
Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de
Nederlandse (Geref.) Hervormde Kerk
Het Gekrookte Riet
Middenorthodoxie
Vrijzinnige Hervormden, Vereniging van
Waalse Gemeenten
Zwingli Bond

New Age
Algemeen
Astrologie
Boeddhistische groeperingen
Chuang-Tze
Fellowship of the Inner Light
Gnostiek
Hindoeïstische groeperingen
I-Tjing
Lau-Tze
Macrobiotiek
Occultisme
Omni Science of Mind
Peace through Understanding
Rozenkruizers
Tarot
Theosofische groeperingen
Yoga



O

Occulte kerken en groepen
Algemeen
Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem
‘Harmonia’, Nederlandse Vereniging van Spiritisten
Spiritisme
Spiritistische Vereniging ‘Lemniscaat’ te Emmeloord
Tarot
Swedenborggenootschap

Oosterse Kerken
Algemeen
Aartsbisdom van Genève en West Europa van de Russisch Orthodoxe Kerk in
het Buitenland
Armeens-Apostolische Kerk
Autokepale Kerk van Roemenië
Autonoom Aartsbisdom van Parijs en West-Europa i.o.v. het Oecumenisch
Patriarchaat van Constantinopel (zetel Rue Daru, Parijs)
Byzantijnse Kerken
Ethiopisch Orthodoxe Kerk
Geünieerden
Koptisch Orthodoxe Kerk
Nestoriaanse Kerken
Niet-Chalcedonische Kerken
Nikolaas van Myra, Ver. van Orthodoxen
Oecumenisch Patriarchaat Constantinopel
Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Exarchaat van de Benelux)
Oekraïens-Orthodoxe Autokepale Kerk
Orthodoxe Kerken
Orthodoxen H. Nikolaas van Myra’, Ver. van
Patriarchaat Moskou
Patriarchaat van Servië
Russisch Orthodox Aartsbisdom (zetel Rue Daru, Parijs) van het Oecumenisch
Patriarchaat Constantinopel
Russisch Orthodoxe Synodale Kerk
Servisch-Orthodoxe Kerk (patriarchaat Belgrado)
Syrisch Orthodoxe Kerk
Uniaten

Opwekkingsbeweging binnen het christendom
Algemeen
Anderson, Gemeente Gods
Baptisme
Broeders van de Vergadering
Charismatische vernieuwing
Darbisten
‘Ecclesia’, Gemeente der Christenen
Evangelisatiebewegingen



Gemeente der Christenen ‘Ecclesia’
Gemeente Gods (Anderson)
Leger des Heils
Methodisme
Nationaal Kruisleger
Nederlandsch Leger des Heils
Noorse Broeders
Opwekkingsgemeente te Hoogezand
Piëtisme
Pinksterbeweging
Plymouth-Broeders
Protestantse Gemeenschap van Mariazusters
Tot Heil des Volks
Vergadering van Gelovigen

Opwekkingsbeweging binnen het hindoeïsme
Algemeen
Arya Samaj
Brahma Samaj
Ramakrishna Mission
Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland
Sarvodaya Samaj

Opwekkingsbeweging binnen de islam
Algemeen
Fundamentalisme
Moslim Broeders
Panislamitische bewegingen
Salafiyya-beweging



P

Paganisme
Algemeen
Silver Circle
Wicca

Piëtisme
Algemeen
Doopsgezinden
Evangelische Broedergemeente in Nederland
Genootschap der Vrienden
Gereformeerde Gezindte
Heiligingsbeweging
Methodisme
Nadere Reformatie
Religieus Genootschap der Vrienden
Quakers

Pinksterbeweging
Algemeen

Kerken en gemeenten, alfabetisch geordend
Bethel Fellowship Nederland
Bethel Pentecostal Temple Fellowship
Bethel Pinksterkerk Nederland
Bride Tidings International
Broeders in Christus
Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België
Christadelphians
Christelijke Gemeenschap ‘De Pinksterbeweging’
Christelijke Gemeenschap ‘Gemeente Gods’ te Stadskanaal-Zuidlaren
Christelijke Gemeenschap ‘ Pinkstergemeente’
Christus Afgezanten Kerk
‘Elim’, Pinkstergemeente te Leeuwarden
Evangeliecentrum ‘Het Anker’ te Den Helder
Federatie van Pinkstergemeenten Morgenstond
Filadelfia Pinkstergemeente te Rotterdam
‘Het Behouden Huis’, Pinkstergemeente te Dedemsvaart
Gemeenschap van Christenen Nederland
Gemeente der Christenen ‘Ecclesia’
‘Gemeente Gods’, Christelijke Gemeenschap te Stadskanaal-Zuidlaren
Gereja Utusan Kristus
Good News Christian Fellowship
Gospel Truth for the Nations
Johan Maasbach Wereldzending
Kanacomité
‘Kom en Zie’, Pinkstergemeente te Rotterdam
Kracht van Omhoog



Leden in Christus Gemeenten
‘Morgenstond’, Federatie van Pinkstergemeenten
‘Pinksterbeweging, De’, Christelijke Gemeenschap Dedemsvaart
Pinkstergemeente te Doetinchem
Pinkstergemeente te Goes
Pinkstergemeente ‘Elim’ te Leeuwarden
Pinkstergemeente ‘Het Behouden Huis’ te Dedemsvaart
Pinkstergemeente ‘Kom en Zie’ te Rotterdam
Pinkstergemeente Sion te Meppel
Pinkstergemeente te Zaandam
Sion, Pinkstergemeente te Meppel
Victory Outreach Church
Volle Evangelie Bethel Kerk
Volle Evangelie Gemeenschap te Rotterdam
Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België
Volle Evangelie Gemeenten (plaatselijk)
Volle Evangelie Zakenlieden
Vrije Groepen

Zelfstandige Pinkstergemeenten, naar plaatsnaam geordend
Amsterdam: Christelijke Gemeenschap ‘Pinkstergemeente’
Dedemsvaart: Pinkstergemeente ‘Het Behouden Huis’
Den Helder: Evangeliecentrum ‘Het Anker’
Doetinchem: Pinkstergemeente
Goes: Pinkstergemeente
Leeuwarden: Pinkstergemeente ‘Elim’
Leusden: Good News Christian Fellwship
Meppel: Pinkstergemeente Sion
Rotterdam: Filadelfia Pinkstergemeente
Rotterdam: Pinkstergemeente ‘Kom en Zie’
Rotterdam, Volle Evangelie Gemeenschap
Stadskanaal: Christelijke Gemeenschap ‘Gemeente Gods’
Zaandam: Pinkstergemeente
Zuidlaren: Christelijke Gemeenschap ‘Gemeente Gods’



R

Rooms-Katholicisme
Algemeen
Nederlandse kerkprovincie

Religieuze instituten met daaraan verbonden
organisaties
Algemeen
Augustijnen
Benedictijnen
Benedictusgroep
Bethanië-Gemeenschap
Broeders-Congregaties Nederland
Broeders Missionaries of Charity
Capucijnen
Cisterciënzers van de Gewone Onderhouding
Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding
Co-Workers of Mother Teresa
Croy-Gemeenschap
Emmanuel-Nederland
Franciscanen
Franciscanessen
Gemeenschap De Weijst
Gemeenschap van de Gekruisigde en verrezen Liefde
Hermongemeenschap
Karmelieten
Karmelietessen
KNR
Konferentie van Nederlandse Religieuzen
Maranatha-Gemeenschap
MC
Minderbroeders
Missiezusters van O.L. vrouw van Afrika
Missionarissen van Naastenliefde
Monialen Belangen
Nederlandse Priesterreligieuzen
Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen
Nieuwe Aarde Leefgemeenschap
OCARM
OCD
OCR
OFM
OSA
OSB
OSCO
SBCN
SNRP
SOC



SNVR
Talitakumi
Terebint
Trappisten
Zusters van Moeder Teresa van Calcutta

Seculiere instituten en genootschappen
Algemeen
Acht Mei Beweging
Algemeen Verbond van de afstammelingen der zoeaven en pauselijk
gedecoreerden
All Saints Church
Apostolaat van het Gebed
Behoud R.K. Leven
Bevordering Contact Rooms-Katholieken
Bouwen aan een nieuwe aarde
Caritas Christi
Cursillo de Christiandad
Deus Caritas
Dogmatische Unie
Dominikaanse Lekengemeenschap
Emmanuelgemeenschap
Focolarebeweging
Franciscaans Instituut
Gemeenschap De Hooge Berkt
Getuigenis van Gods Liefde
Graal, De
Kapel van het Bitter Lijden van Jezus en Maria
Legioen van Maria
Lumen
Mariënburgvereniging
Medio Mundi
Michaël, Sint
Opus Dei
Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei
Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis
Pro Petri et Sede
Rita Huysmansbeweging
Sint Michaël

Rozenkruisers
Algemeen
AMORC
Ancient Mystical Order Rosae Crucis
Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis
Lectorium Rosicrucianum
Rosicrucian Fellowship



Rozekruisersgenootschap
Sivas



S

Satanisme
Algemeen
Kerk van Satan

Spiritisme
Algemeen
Nederlandse vereniging van Spiritisten ‘Harmonia’
Spiritistische vereniging ‘Lemniscaat’ te Emmeloord



T

Theosofie
Algemeen
Antroposofie
Anthroposofische Vereniging
Anthroposofische Vereniging in Nederland
Geünieerde Loge van Theosofen
Internationale School voor Theosofisch Christendom
Onafhankelijke Katholieke Kerk
Theosofical Society
Theosofisch Christendom, Internationale School voor
Theosofisch Genootschap
Theosofisch Gennootschap te Capelle aan den IJssel
Theosofisch Genootschap (Point Loma-Covina)
Theosofische Vereniging in Nederland
Vrij Katholieke Kerk



V

Volle Evangelie Gemeenten
Algemeen
Volle Evangelie Bethel Kerk
Volle Evangelie Gemeenschap
Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België
Volle Evangelie Zakenlieden

Zelfstandige Volle Evangelie Gemeenten, alfabetisch gerangschikt
Kempische Volle Evangelie Gemeente Reoboth te Eersel
Volle Evangelie Bethel Kerk te Tilburg
Volle Evangelie Gemeenschap te Rotterdam
Volle Evangelie Gemeente ‘De Rank’ te Groningen
Volle Evangelie Gemeente ‘Geest en Kracht te Purmerend
Volle Evangelie Gemeente te Drachten
Volle Evangelie Gemeente te Emmen en omgeving
Volle Evangelie Gemeente te Kampen
Volle Evangelie Gemeente te Klazienaveen
Volle Evangelie Gemeente ‘Perspektief’ te Leeuwarden
Volle Evangelie Gemeente te Rijssen
Volle Evangelie Gemeente te Rijswijk
Volle Evangelie Gemeente te Urk en omgeving
Volle Evangelie Gemeente ‘Woord en Daad’ te Vaassen

Zelfstandige Volle Evangelie Gemeenten, naar plaatsnaam gerangschikt
Drachten: Volle Evangelie Gemeente
Eersel: Kempische Volle Evangelie Gemeente Reoboth
Emmen: Volle Evangelie Gemeente
Groningen: Volle Evangelie Gemeente ‘De Rank’
Kampen: Volle Evangelie Gemeente
Klazienaveen: Volle Evangelie Gemeente
Leeuwarden: Volle Evangelie gemeente Perspektief’
Purmerend: ‘Geest en kracht’ Volle Evangelie Gemeente
Rotterdam: Volle Evangelie Gemeenschap
Rijssen: Volle Evangelie Gemeente
Rijswijk: Volle Evangelie Gemeente
Tilburg: Volle Evangelie Bethelkerk
Urk: Volle Evangelie Gemeente
Vaassen: Volle Evangelie Gemeente ‘Woord en Daad’

Vrijmetselarij
Algemeen
Independent Order of Odd Fellows
International Order Far Eastern Freemasonry Triad Society The Blue Lotus
Internationale Orde der gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’
‘Le Droit Humain’, Internationale Orde der gemengde Vrijmetselarij
Nederlands Verbond van Vrijmetselaren
Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij



Odd Fellows
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Rebekkahtak der IOOF
Vita Feminea Textura

Vrijzinnig Protestantisme
Algemeen
Nederlandse Protestantenbond
Remonstrantse Broederschap
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland
Vrijzinnige Hervormden, Vereniging van
Vrijzinnigen, Vereniging van (Rotterdam)
Zwingli Bond



Y

Yoga
Algemeen
Agni-yoga
Aurofonds, St.
Auroville International Nederland, Ver.
AVI
Babaji
Bhakti-Yoga
Dhammavihari, Mediatiecentrum
Divine Life Society
Dzoghen, St.
Foundation for Higher Learning
Govindadhama, Levensschool
Hatha-Yoga
Healthy-Happy-Holy-Organisation
Higher Learning, Foundation for
Integrale School Nederland, St.
Integrale Yoga, St.
Iyengar-yoga
Jnana-Yoga
Karma-yoga
Kashmir-yoga
Kriya-Yoga
Kundalini-yoga
Laya-yoga
Levensschool Govindadhama
Meditatiecentrum Dhammavihari
Nirmala
Okido-yoga
Om Shanti
Radhasvami Satsanga
Raja-Yoga
Sahaja-yoga Nederland
Saswitha Stichting voor Yoa en Wijsbegeerte
Svadharma of Menselijk Welzijn
Tantra-Yoga
Universal Confluence of Yoga-Vedanta
Yogacentrum Het Gooi
Yoga en Vedanta Research



Z

Zen
Algemeen
Association Zen Internationale
AZI
Buddhist Contemplatives, Order of
Exist, St. ter ontwikkeling en bevordering van een existentieel-initiatisch
levensbewustzijn
Hogen Daido Osho-san en kring
International Zen Institute of America
IZIA
Kanzeon Sangha, Zen Centrum Amsterdam
OBC-Nederland
Order of Buddhist Contemplatives
Sanbo-Kyo-Dan
Zen Centrum Amsterdam Kanzeon Sangha
Zen-gemeenschap OBC-Nederland
Zen Internationale, Association



Aartsbisdom van Genève en WestEuropa van de Russisch Orthodoxe Kerk
in het Buitenland, behorend tot de jurisdictie van de Russisch Orthodoxe
Synodale Kerk van de *Oosterse Kerken en lid van de Vereniging van
*Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’. Het heeft parochies in Amsterdam,
Arnhem en Den Haag, waar de diensten worden gevierd in het Kerkslavisch,
en een missie in Amsterdam met het Nederlands en Engels als de liturgische
talen.

Adressen: Parochie H. Maria van Egypte te Amsterdam: Muiderstraat 10, 1011
RB Amsterdam; tel. 020-6262777.
Parochie Moeder Gods Bescherming te Arnhem: Amsterdamseweg 96, 6814
GG Arnhem; tel. 026-4424922.
Parochie H. Opstanding des Heren te Den Haag: Van Markenplantsoen 142,
1111 HZ Diemen; tel. 020-6905558.
Missie van de H. Apostel Thomas te Amsterdam: Muiderstraat 10, 1011 RB
Amsterdam; tel. 020-6262777.



Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal, in 1950
opgericht om de mens van deze tijd in contact te brengen met een als
wereldbeschouwing nagenoeg onbekend reservoir van een weten, dat uit oude
tijden stamt. Zij doet dit aan de hand van de bronnen van de duizenden jaren
oude overlevering van het *jodendom, als het fundament van wat de mensheid
ooit als cultuur heeft gekend. Daardoor kan het *christendom in zijn
oorspronkelijke staat herkend worden, waardoor de mensheid, die haar
geestelijk houvast heeft verloren, dit weer kan terugvinden. Het jodendom kan
zich weer bewust worden van de eeuwige waarden die het bezit. In de praktijk
baseert de Academie zich vooral op de vele geschriften van Friedrich Weinreb
(1910-1988) over joodse filosofie, kabbala (overlevering) en de samenhang van
het Oude en Nieuwe Testament.
Essentieel is de opvatting dat de Tora een grote samenhang kent van getal,
klank, letter en symbool. Daardoor is er in de Tora een structuur aanwezig die
die van de wereld en van de kosmos weerspiegelt. Een speciale rol speelt de
getallensymboliek, geheel in de sfeer van de kabbala, de oerkern van de joodse
wijsheidsleer. Deze getallensymboliek laat zien hoe Gods plan ter verlossing
van de wereld doorgaat. Het uitgangspunt hierbij is dat het Hebreeuws geen
klinkers, maar enkel medeklinkers kent. Elke medeklinker heeft een
cijferwaarde, waardoor elk woord ook een getalswaarde heeft. Men zegt dan
ook wel dat als men spreekt, men eigenlijk ook telt. Volgens Weinreb bestaan
de torateksten uit getalscomposities. Heel belangrijk is het getal 1, enkelvoudig
en tegelijk alles omvattend en het begin en tegelijk het einde. De 1 staat aan
het begin van alles en dat is God, de Schepper. Uit Hem is de schepping
‘geboren’ en eenmaal zal deze schepping, die zich van God heeft afgekeerd,
tot Hem terugkeren. Bij het getal 2 is van belang dat elk woord een
tegengestelde heeft; het getal 2 (tweeheid) komt voort uit het getal 1 en staat
daarom voor iets waarneembaars, de werkelijkheid die we ervaren. Het woord
abba = vader heeft dan de combinatie 1-2-2-1, wat dan resulteert in de
opvatting dat de mensheid eenmaal God als Vader zal terugvinden en zal
terugkeren naar het verloren paradijs. Zo kunnen alle woorden van de Bijbel
geanalyseerd worden, waardoor hun verborgen betekenis onthuld wordt. De
wereld waarin wij nu leven is erg belangrijk: alleen in deze wereld kan men
geloven, doen ‘om niet’, liefhebben en terugverlangen naar de eenheid met
God. De absolute voorwaarde is echter de vrijheid. Door de schepping is deze
vrijheid voor de mens ontstaan. Elke mens zoekt op de een of andere manier
naar de eenheid, waarbij elke mening of theorie slechts een facet van God is.
De komende nieuwe wereldorde is het enig belangrijke, maar deze ligt buiten
onze menselijke grenzen. De wereld van louter materie, een wereld zonder God
is ten dode opgeschreven.
De Academie is over de hele wereld actief, met name in Japan, de VS,
Zwitserland, Duitsland, België en Nederland. Zij organiseert verschillende
cursussen.

Bronnen (beperkte keuze): Cursussen:De Openbaringen van Johannes; De 12
stammen van Israël; Getallen in de Kabbala; Het Hebreeuwse alfabet;
Jodendom en christendom samen op weg naar God; Symboliek.
Boeken: F. Weinreb,Letters van het leven, 1981; idem,Gedachten over dood
en leven, 1982; idem,De joodse wortels van het Matteüs evangelie, 1983;



idem,Astrologie in de joodse mystiek, 1983; idem,Het heilige en het profane,
1984; idem,Ik die verborgen ben, 1986; idem,De Bijbel als schepping, 19916.

Adres: Veerseweg 10, 4351 RC Veere; tel. 0118-501688.



Adventisme, een sterk eschatologisch gerichte stroming binnen het
*protestantisme. Het adventisme ontleent zijn naam aan de verwachting van de
spoedige (weder)komst (Latijn:adventus) van Christus. Vaak is het adventisme
verbonden met geloof in het duizendjarig rijk (chiliasme of millenarisme), dat
dan zou aanbreken. De aanhangers van het adventisme richten zich daarbij
sterk op de tekenen der tijden die aan deze (weder)komst voorafgaan. Het
adventisme behoort tot de vele opwekkingsbewegingen die met name in het
begin van de negentiende eeuw in Europa en Amerika opkwamen.
De oorsprong van het adventisme lag in 1818, toen de baptistische Noordameri-
kaanse landbouwer en lekeprediker William Miller (1782-1849) zijn
opvattingen over de (weder)komst van Christus in twaalf punten samenvatte.
Verder verkondigde hij in 1831, na een verkregen openbaring, dat op grond
van Daniël 8:14 en 9:25-27, gecombineerd met enkele andere bijbelteksten,
Christus zou (weder)komen in 1843/1844. Millers interkerkelijke opwekkings-
beweging, door anderen Millerism of Millerites genoemd, verliep in de herfst
van 1844, toen de (weder)komst uitbleef. Er ontstonden toen enkele richtingen
en vooral groeperingen die toch wilden vasthouden aan de gedachte van de
(weder)komst: de Evangelical Adventists, de Age-to-Come Adventists, de
Advent Christians, en de groep die later de naam Seventh Day Adventists zou
krijgen.
Uit het Amerikaanse adventisme zijn ondermeer ontstaan de *Jehovah’s
Getuigen en het Kerkgenootschap der *Zevendedagsadventisten, die, afgezien
van de verwachting van de spoedige (wederkomst) van Christus, zeer
verschillende geloofsopvattingen kennen. Andere vormen van het geloof in de
spoedige (weder)komst van Christus zijn ondermeer de *Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, *Vergadering van Gelovigen, de
verschillende denominaties binnen de *Pinksterbeweging en de *Worldwide
Church of God. In Nederland was Joh. de Heer met diens *Maranathabeweging
een duidelijke vertegenwoordiger.

Lit.: P. Nouan,Het adventisme, 1973; J.W. Becker,Het eeuwige heimwee.
Chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie, 1976; H.J. Smit,
Het adventisme, profetisch in de wereld, 1976.



Afrikaanse geloofsgemeenschappen in Nederland, christelijke kerkgenoot-
schappen, die door met name West-Afrikanen en speciaal door Ghanezen in
Nederland zijn gesticht en door hen worden geleid. Als gevolg van de politieke
en economische instabiliteit in Afrika bezuiden de Sahara al vanaf 1979 waren
vooral Ghanezen gedwongen hun land te verlaten en naar het Westen en
daardoor ook naar Nederland te emigreren. Verder vestigde zich hier ook een
aantal van hen uit economische motieven. De meeste Ghanezen wonen in de
grote steden en met name in de Bijlmermeer.
De Afrikaanse geloofsgemeenschappen in Nederland benadrukken sterk hun
internationaal karakter aangezien zij van mening zijn dat zij een evangelische
opdracht dienen te vervullen. Zij vinden dat de boodschap van het evangelie,
die zij van de koloniserende Europeanen hebben ontvangen, teruggebracht dient
te worden naar het Europese continent. Een aantal van hen was en is lid van
de bestaande kerken. Een groot deel van hen is lid van een van de ‘African
independent churches’ (later bekend als ‘African indigenous churches’). Dit zijn
kerken die zich los hebben gemaakt van de missiekerken waaruit zij
voortgekomen zijn en die door het verblijf van Ghanezen in Europa meer tot
‘African international churches’ zijn geworden. De Afrikaanse christenen in
Nederland willen in de eerste plaats als mede-christenen beschouwd worden en
niet als specifiek ‘Afrikaanse’ christenen: zij beschouwen zich als behorend tot
de hoofdstroom van de christelijke traditie.
Een deel van de Afrikaanse christenen, woonachtig in Nederland, behoort tot
de rooms-katholieke kerkgroep All Saints Church, voortgekomen uit het r.-k.
pastoraat voor Afrikanen, een initiatief van een groep geestelijken uit de
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA). De All Saints Church is nu een van
de zogenaamde allochtone parochies, die vallen onder het landelijk
allochtonenpastoraat van de R.-K. Kerk. Een ander deel van de Afrikanen
(vooral Nigerianen) is lid van de *Nederlands Katholieke Kerk. Verder zijn
Afrikanen lid van kerkgenootschappen, zoals pinkstergemeenten, Zevende
Dags-adventisten, de Victory Outreach Church, Maranatha Ministries e.d.
De meeste geloofsgemeenschappen of kerkgenootschappen, die door de
Afrikanen zijn gesticht, zijn gebed in de protestants-christelijke traditie. Hun
aantal is niet precies bekend. In 1994 werd hun aantal op ca. 10 geschat. Zij
variëren in grootte van enkele tientallen tot honderden leden, met een sterke
flexibiliteit van lidmaatschap als gevolg van de sterke mobiliteit van de leden.
Alle Afrikaanse kerkgenootschappen in Nederland zijn in feite ontstaan als
huisgemeente, die zich groepeerde rond een persoon om in de beslotenheid van
de woonkamer te bidden en uit de Bijbel te lezen. Vanuit de geestelijke kracht,
de ‘spiritual empowerment’ die hieruit ontstaat, konden deze huisgemeenten
zich ontwikkelen tot kerkgenootschappen, die soms in eigen lokaliteiten bijeen
komen en vaak ook in de catacomben onder de parkeergarages van de Bijlmer
hun diensten houden. De toename van het aantal Afrikanen aldaar leidde tot de
noodzaak van een grotere en meer geschikte ruimte. De kerkgenootschappen
kunnen in deite het beste gekarakteriseerd worden als basisgemeenten.
Van de kerken die door Afrikanen in Nederland gesticht werden en nu geleid
kennen begin 1994 een tiental geloofsgemeenschappen, alle in de Bijlmer
gevestigd, een duidelijke vorm van organisatie, namelijk: The True Teachings
of Christ Temple; The Resurrection Power & Living Bread Ministries; The
Church of Rock Ministry; The Church of Pentecost; The Christian Worship



Centre; The Assemblies of God; The Ebenezer Chapel en The Global Revival
Church, The Rhema Bible Church en The Emmanuel Christian Baptist Church.
Deze kerken onderhouden in de regel als Nederlandse kerken geen relaties met
een ‘moederkerk’ in Afrika en maken ook geen deel uit van een internationaal
netwerk. In Den Haag is nog gevestigd de Acts Revival Church.
OPVATTINGEN. Hoewel de geloofsopvattingen van de Afrikaanse kerken in
Nederland geheel passen binnen de traditie van het christendom, zijn er wel
specifieke kenmerken aanwezig. De Bijbel vormt niet alleen de leidraad voor
de prediking, maar is het levende woord van God, dat ook vandaag en in de
situatie van alledag een direkte betekenis heeft voor de gelovigen. Veel
Afrikanen gaan uit van een holistische levenshouding, die een zienlijke en
onzienlijke wereld met elkaar verbindt. De Heilige Geest neemt daarbij in leer
en leven een belangrijke plaats in. Er bestaat een duidelijk geloof in de
aanwezigheid en werking van onzienlijke machten, zowel ten goede als ten
kwade. Het is aan de mens om te kiezen voor een van beide machten. Als
christelijke geloofsgemeenschap heeft men voor de macht van het goede
gekozen en door middel van het gebed heeft men toegang tot de goddelijke
macht die kan worden ingezet tegen de macht van het kwaad. Het gebed heeft
een zeer wezenlijke betekenis in de geloofsbeleving en is daarom een essentieel
onderdeel van elke dienst. Het gebed omvat vaak een verwijzing naar de
leefsituatie van de betrokkenen, die over het algemeen zeer zorgelijk is. In de
diensten wordt zowel individueel als gezamenlijk gebeden, in voorbeden of
gezang. De prediking is mede een uiting van een praktische oriëntatie op het
geloof: voortdurend wordt daar de relatie gelegd met de leefomstandigheden,
de dagelijkse zorgen en problemen. Het geloof is zowel een ware krachtsbron
om het leven aan te kunnen maar tegelijk ook een bron van vreugde omdat
men er stellig van overtuigd is door God gered te zijn uit de misère. De
Afrikaanse christenen in Nederland geloven sterk in de mogelijkheid van
wonderen en met name in de helende kracht van God, niet alleen vanuit de
vele genezingsverhalen in de Bijbel maar ook vanuit het geloof dat bij God
alles mogelijk is.
De gelovigen willen in de diensten deel hebben aan de redding van God en
responderen vaak zeer spontaan op gebed en prediking. Er bestaat een
duidelijke relatie tussen hun geloof en leefomstandigheden. De kerk is een
gemeenschap van broeders en zusters, waardoor de oorspronkelijke waarden
van het vroege christendom onophoudelijk gepreekt en gepraktiseerd worden:
liefde, onderlinge solidariteit, eenheid en verbondenheid. De Afrikaanse kerken
in Nederland hebben behalve een godsdienstig ook een belangrijk maatschappe-
lijk belang.

Lit.: Gerrie ter Haar, Afrikaanse kerken in Nederland, in:RBN, 28, 1994, p. 1-
37; Mar Oomen en Jos Palm,Geloven in de Bijlmer. Over de rol van religieuze
groeperingen, 1994.



Agni Yoga Nederland, Stichting, in 1977 opgericht met als doel het uitgeven
en verspreiden in het Nederlandse taalgebied van de Agni-yoga serie van 15
delen, die in de jaren twintig en dertig door Helena Ivanova Roerich (1879-
1955) onder inspiratie van de meester Morya in het Russisch zijn opgeschre-
ven. In verzen schreef zij deze geïnspireerde woorden neer tijdens haar reizen
door Tibet en andere delen van Azië, die zij met haar man, de schilder en
cultuurfilosoof Nicholas Roerich ondernam. In beknopte formuleringen worden
in deze Agni-yoga serie veel ervaringen en diepgaande kennis van eeuwen
doorgegeven, bestemd voor het dagelijks leven en antwoord gevend op veel
vragen en gebeurtenissen. Verder bevatten ook haar brieven over ethische en
spirituele onderwerpen (uitgegeven in twee delen) aan Amerikaanse en
Europese correspondenten een integraal deel van de leer. Ook publiceerde zij
zelf een aantal boeken, zoals:On eastern crossroadsen Foundations of
buddhism. Het internationale centrum bevindt zich in New York, dat van
Europa in Genève. In Rusland zijn de Roerich’s zeer bekend en behoren zij in
feite tot het nationaal cultuurgoed. De Nederlandse Stichting verzamelt verder
de gegevens over mevr. Roerich en bereidt haar biografie voor.
OPVATTINGEN. Agni-yoga (de yoga van het vuur) wordt ook wel de leer van
de levende ethiek, de leer van het leven of de leer van het licht genoemd. De
Stichting beschouwt agni-yoga als de yoga van de toekomst, omdat de
volbrenging ervan moet worden bereikt tijdens het alledaagse leven, terwijl
andere vormen van yoga - karma-yoga uitgezonderd - volgens haar opvatting
afzondering vereisen van het gewone leven en daarom niet toereikend zijn voor
het heden en de toekomstige evolutie. Agni-yoga is de yoga van de toekomst,
omdat in de oude hindoegeschriften het naderende Vuur Tijdperk wordt
voorspeld waarin Agni (de god van het vuur) de atmosfeer zal verzadigen en
alle vormen van yoga zullen samensmelten in een vurige synthese. Volgens
agni-yoga worden onze innerlijke vuren ontstoken door contact met mensen:
alleen zo kunnen we onszelf testen. In agni-yoga werkt men met het vuur van
het leven zelf en wordt de wil ontwikkeld en de motivatie gezuiverd door een
levende ethiek. De goede wil verandert in een vastberaden wil-tot-hetgoede. In
de kracht van het vuur fuseren alle wegen tot een geïntegreerde leefwijze die
het dienen van het ‘Plan’ tot doel heeft. Verder wil zij kennis en diepte van
wijsheid geven en tot intuïtie inspireren. Tijdens het lezen en op zich laten
inwerken van de teksten verduidelijkt het licht van de inzichten ongestelde
vragen en zet het aan tot meditatie. De zinnen, die soms dagenlang in het
bewustzijn blijven hangen totdat ze begrepen en geïncorporeerd zijn, hebben
een reinigende en helende werking.
Agni-yoga is in tegenstelling met de andere soorten van yoga, een mentale
yoga, zonder lichaams- of ademhalingsoefeningen. De leer van de levende
ethiek moet de richting aangeven waarin het denken van de mens moet worden
voortgestuwd. Een ieder moet de grote trillingen op eigen manier aanvullen.
Elk onderdeel van de leer beantwoordt aan een speciale behoefte van de
mensheid. Omdat op dit ogenblik de moraliteit van de wereld vernietigd dreigt
te worden, moet de leer de beginselen van de moraal bevestigen. Deze leer
moet door het hart worden begrepen; daarom moet men veel aandacht besteden
aan het hart, dat in zichzelf en in zijn vele centra alle scheppingskracht en
psychische energie bevat. Agni-yoga vindt dat zij, evenals het vuur, een
alomvattend beginsel is dat het leven volledig dient te doordringen.



Lit.: in het Nederlands vertaalde werken van Helena Roerich,Bladeren uit de
tuin van Morya, De oproep, 1977; Bladeren uit de tuin van de Morya,
Verlichting, 1978; Nieuw tijdperk gemeenschap, 1979; Oneindigheid, dl.1,
1980, dl. 2, 1982;Agni yoga, 1980; Hiërarchie, 1983; Hart, 1985; Vurige
wereld, dl.1, 1989; dl. 2, 1991; dl.3, 1994.
(uit eigen kring): Henk Dubbink en George Schlimme van Brunswijk, Op zoek
naar het paradijs, de lotgevallen van een Russische goeroe, in:Oost Europa
Verkenningen, 81, okt. 1985;Beknopte biografie, 1992.
(van anderen): S. Vinkenoog, Agni yoga: de drastische discipline van het heilig
vuur, in: Bres, 85, 1980, p. 3-16.

Adres: Postbus 9553, 3506 GN Utrecht; tel. 030-2617723.



Ahmadiyya Moslim Jamaa’at Nederland, de naam van een groepering in de
*islam, in 1889 door Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) officieel gesticht. Hij
beweerde naar aanleiding van goddelijke openbaring, de beloofde Mahdi (door
God geleide) en Masih (messias) te zijn. Tevens beschouwde hij zich als de
terugkeer in geestelijke zin van alle voorafgaande profeten, o.a. van Krishna
en Boeddha en de herverschijning van de profeet Mohammed. Hij noemde zich
een nabie (profeet), dit in overeenstemming met voorspellingen in de heilige
Koran en in de Hadies (overleveringen van de heilige profeet Mohammed). Na
het overlijden van Ahmad in 1908 werd Nurud Din als ‘Khalifatul Masih I’
(eerste kalief van de beloofde Messias) zijn opvolger. In 1914 ontstond er een
splitsing: een deel van de aanhangers stichtte in Lahore de zogenaamde
Ahmadiyya Andjuman Ishaat-i Islam (Ahmadiyya Muslim Mission). Deze
erkent Ahmad enkel en alleen als mudjaddid (vernieuwer), maar niet als
profeet. Het grootste deel zette ongewijzigd in Qadian de koers van de stichter
voort.
De Ahmadiyya Beweging ontplooit vele zendingsactiviteiten, waardoor er in
134 landen (1993) - maar buiten de islamitische kernlanden - moslim-centra
zijn ontstaan. Vooral is zij vertegenwoordigd in Pakistan, Indonesië, West-
Afrika, Europa en de VS, met in totaal tien miljoen aanhangers (1992).
Tegenwoordig heeft de beweging haar hoofdzetel in Rabwah (Pakistan), terwijl
als gevolg van hevige vervolgingen van Ahmadi Moslims in Pakistan het
huidige hoofd van de gemeenschap, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, de vierde
opvolger, naar Londen is uitgeweken en van daaruit de beweging leidt. In
Nederland heeft zij in Den Haag de Mobarak Moskee, in 1955 officieel in
gebruik genomen, en in Nunspeet sinds 1984 het ‘Bait-un-Noer’ een
gemeenschapscentrum. De beweging telt circa 300 leden (1992).
OPVATTINGEN. Ahmadiyya beschouwt Mirza Ghulam Ahmad als de (allang)
verwachte wereldhervormer. Ook zou hij gekomen zijn ‘met de geest en kracht
van alle profeten van God’. Omdat Ahmadiyya zegt de ware en werkelijke
islam te vertegenwoordigen, tracht zij de mensheid te verheffen. De
opvattingen zijn grotendeels gelijk aan die van de orthodoxe variant van de
islam. De verschillen zijn met name te vinden in de opvattingen over Christus,
djihad en die over het profeetschap van de beloofde messias. Christus zou de
kruisiging hebben overleefd en vervolgens zijn gemigreerd naar Kashmir
(India), waar hij op de hoge leeftijd van 120 jaar zou zijn overleden. Zijn graf
zou zich bevinden in Srinagar. Verdere belangrijke geloofspunten zijn: de
eenheid van God. Hij wordt Allah genoemd en is een Levende God, Die ook
thans tot de mensen spreekt; de engelen van God; het geloof in de geopenbaar-
de oorsprong van alle heilige Schriften en de waarachtigheid van alle profeten;
het geloof in een hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs en
het geloof in de taqdier, de maat der dingen, een wet die in de gehele
schepping werkzaam is en waardoor elk ding zijn specifieke eigenschappen
toont. De djihad (strijd en meestal onjuist vertaald als heilige oorlog) moet niet
met wapengeweld gevoerd worden, maar met vreedzame middelen. Djihad kent
drie vormen: a. de grote djihad: strijd tegen het eigen ik; b. de verbreiding van
de leer van de islam met vreedzame methoden en c. de kleine djihad:
zelfverdediging. Deze is afhankelijk van een drietal voorwaarden: 1. ontbreken
van vrijheid van godsdienst; 2. aangevallen zijn met wapens en 3. in staat zijn
om zich te verdedigen.



De stichter beschouwt zich als een ‘schaduw-profeet’, omdat er volgens de
islam na de dood van Mohammed geen wetgevende profeet meer kan zijn die
wetten maakt die voor de moslims bindend zijn. Daarom moet de aanduiding
‘khatam an-nabiyyin’ (zegel der profeten) voor Mohammed verstaan worden
als ‘bevestiger van het profeetschap van alle profeten, en als sieraad, beste,
volmaakste wetgevende profeet’, maar niet in de betekenis van de ‘laatste
profeet’.

Period.:Al-Islaam.

Lit. (uit eigen kring):Heilige Qor’aan, 19924;
G.A. Bashir, Een boodschapper Gods voor deze tijd, 1955; Mirza Ghulam
Ahmed, Onze leer, 1978; idem, Een misverstand weggenomen, 1980;
Ahmadiyyat in de islam, 1980; A.H. Akmal,Wat is islam?, 1980; A.H. van de
Velde, Wie zijn wij?, 1989; Selecties uit de geschriften van de Beloofde
Messias, 1991.
(van anderen): H.A.R. Gibb,Modern trends in islam, 1947; H. Mintjes, De
Ahmadiyyabeweging, in:RBN, 11, 1985, p. 58-76.

Adres: Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag; tel.
070-3245902, fax 070-3242881.



Alevieten, religieuze stroming binnen de *islam die bepaalde overeenkomsten
vertoond met de shi’itische islam, maar die geheel eigen geloofsvoorstellingen,
rituelen en normen heeft.
Voor Alevieten is Ali niet alleen de rechtmatige opvolger van de profeet
Mohammed, maar is de historische Ali de incarnatie van een bovennatuurlijk
wezen. In de lofliederen vindt soms een identificatie van Ali en Allah plaats.
De unieke positie van Ali komt tot uitdrukking in de liturgische bijeenkomsten,
cem genaamd. In deze cems participeren mannen en vrouwen gezamenlijk.
Gedetailleerde gedragsvoorschriften kent de alevitische islam niet. De nadruk
ligt op algemeen geformuleerde grondregels. Iedere Aleviet heeft drie plichten:
beheers je hand; beheers je woorden; beheers je gevoelens. Uitvoering van de
plichten maakt je tot mens zoals Allah bedoeld heeft.
De vijf zuilen van de islam worden niet bindend geacht. Alcoholhoudende
drank is in het algemeen toegestaan. Een karakteristieke instelling voor de
Alevieten is de musahiplik, een verbond tussen twee mannen en hun
echtgenoten, dat hen levenslang verplicht tot onderlinge solidariteit en
gemeenschap van goederen. In de alevitische islam zijn mannen en vrouwen
gelijkwaardig.
Statistische gegevens over de omvang ontbreken. Schattingen variëren tussen
7 en 35% van de Turkse bevolking, d.w.z. tussen 4 en 20 miljoen.
Op grond van deze schatting zouden er± 60.000 Alevieten in Nederland wonen
en werken. De Alevieten passen zich, volgens hun plichten, aan de omgeving
aan. Zij leren en spreken daarom snel Nederlands en passen zich aan de
Nederlandse omgeving aan.

Lit. (van anderen) N. Landman,Van mat tot minaret. De institutionalisering
van de islam in Nederland, 1992



Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Federatie van (ADS), vaak ook:
Doopsgezinde Broederschap in Nederland, in 1811 opgericht als een college
dat de afzonderlijke doopsgezinde gemeenten naar buiten vertegenwoordigt en
in haar Doopsgezind Seminarium een gemeenschappelijke opleiding van
proponenten mogelijk maakt. De naam ‘Sociëteit’ werd gekozen om daarmee
de volstrekte zelfstandigheid van elke gemeente te benadrukken.
GESCHIEDENIS. Haar oorsprong ligt in de doperse bewegingen van de
zestiende eeuw (zie: *doopsgezinden). Doch in de loop van deze eeuw
ontstonden de eerste scheuringen, vooral ontstaan over verschillen van mening
over het wezen van de ware gemeente van nieuwe mensen, die na hun doop
wensen te leven in de strikte navolging van Christus. In het verlengde hiervan
ontstonden meningsverschillen over het handhaven van de strenge moraal, die
men aan de volgelingen stelde, gebaseerd op Paulus’ woorden ‘zonder vlek of
rimpel, maar heilig en onberispelijk’ (Efeziërs 5: 27). De onderlinge tucht werd
uitgeoefend volgens Matteüs 18: 15-18. Ook waren er verschillen van opvatting
over enkele geloofspunten rond de drieëenheid en de menswording van
Christus. In 1557 maakte een meer liberale groep, bekend als de Waterlanders
zich los van de anderen. Zij bleken op den duur in de Nederlandse
Broederschap de meeste invloed te krijgen en noemden zich later bij voorkeur
doopsgezinden in tegenstelling tot de meer behoudende mennonieten. In de
jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw vluchtten veel dopers van de
Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden. Al spoedig ontstonden er
conflicten tussen deze Vlamingen en de zogenaamde Friezen over het gezag van
de kerkeraden en oudsten, maar later ook over andere kwesties. In 1568 deden
de Friezen en de Vlamingen elkaar in de ban, waarna de Vlamingen overal
eigen gemeenten vormden. De volgende splitsing ontstond in 1587 toen de
Vlamingen onderling verdeeld werden over tuchtkwesties, in 1589 gevolgd door
identieke problemen bij de Friezen. In de loop van de volgende decennia
volgden verdere kleine afsplitsingen. Tegelijkertijd ontstond echter ook de
tegenbeweging van hereniging. De Friezen en de Vlamingen hieven al in 1576
de wederzijdse ban op, in 1591 verenigden zich de Hoogduitse dopersen met
de zogenaamde jonge Friezen en kwamen een gematigde banpraktijk overeen,
waarbij zich in 1601 de Waterlanders aansloten. In 1639 herenigden de Friezen
en Vlamingen zich op grond van een gezamenlijke belijdenis, nadat al in 1632
twee belangrijke partijen der Vlamingen zich hadden herenigd. In het midden
van de zeventiende eeuw bestonden er naast enkele kleine groepjes behoudende
gemeenten twee grote groepen doopsgezinde gemeenten in ons land: die van
de Waterlanders en die van de verenigde Vlaamse, Friese en Hoogduitse
gemeenten. In de tweede helft van de zeventiende eeuw echter ontstond nieuwe
verdeeldheid, nu over de geloofsleer. De zogenaamde Lamisten (genoemd naar
de naam ‘Bij het Lam’ van een Amsterdams kerkgebouw) onder leiding van
Galenus Abrahamsz. de Haan (1622-1706) stonden de liberale opvatting ten
aanzien van de geloofsleer voor en waren het oneens met de bindende
geldigheid van enkele belijdenisgeschriften. De zogenaamde Zonisten (genoemd
naar de naam ‘De Zon’ van een Amsterdams kerkgebouw) onder leiding van
Samuel Apostool (1638-1699) hechtten aan die belijdenisgeschriften een grotere
betekenis. De scheuring van 1664 was het gevolg van deze ‘Lammerenkrijg’.
In 1801 kon de eenheid hersteld worden, waarna in 1811 de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit gesticht werd.



OPVATTINGEN. De opvattingen van de huidige Nederlandse doopsgezinden
staan voornamelijk in de traditie van de meer liberale doopsgezinden, zoals zij
zich in de negentiende eeuw onder invloed van het modernisme hebben
ontwikkeld. De doopsgezinden hebben hun wortels in de religieus-sociale
protestbeweging van de vroege *Reformatie en hechten grote waarde aan het
evangelie, niet alleen als een heilsboodschap, maar vooral als een richtsnoer
voor het dagelijkse leven.
De doopsgezinden kennen het zogenaamde laag-kerkelijke denken en hebben
een sobere liturgie. De kerkgebouwen, die ‘vermaningen’ worden genoemd, zijn
over het algemeen zeer eenvoudig, mede als gevolg van de langdurige situatie
waarin de doopsgezinden wel hun diensten mochten houden als zij maar niet
opvielen.
De laatste jaren beraden de doopsgezinden zich diepgaand over een aantal
essentiële zaken: het sterk teruglopen van het aantal leden; de relatie van geloof
en politiek; de betekenis van het traditionele vredesgetuigenis voor het
doopsgezind beleid als plaatselijke gemeente en als landelijke Broederschap.
ORGANISATIE. In de Sociëteit zijn de gemeenten autonoom. Wel hebben zij
zich, volgens de herziening van het Reglement in 1992, verplicht tot het
ontwikkelen van een gemeenschappelijk geestelijk en materieel beleid. Haar
predikanten worden opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en aan het
daarmee verbonden Doopsgezind Seminarie (sinds 1735). De Sociëteit telt ca.
15.000 op belijdenis gedoopte leden, verdeeld over 133 gemeenten (1993).
Er bestaat in een aantal stedelijke gemeenten samenwerking met de
*Remonstrantse Broederschap. Tot 1993 participeerde de Sociëteit in de
Centrale Commissie voor het *Vrijzinnig Protestantisme. Naast het lidmaatschap
van het Mennonite World Conference is zij lid van de *Wereldraad van Kerken
en van de *Raad van Kerken in Nederland.

Period.:Algemeen Doopsgezind Weekblad(3.650); Doopsgezinde Bijdragen;
Doopsgezind Jaarboekje.

Lit. (uit eigen kring): H.W. Meihuizen, Doopsgezinde kenmerken en
eigenaardigheden, 1948; H.B. Kossen, H.W. Meihuizen en H.P.H. Plevier,
Doopsgezind-zijn, 1969; Albert Mellink,Amsterdam en de wederdopers, 1979;
Vreemdelingen en bijwoners. Vredesgetuigenissen uit het Nederlandse
Doperdom, geselecteerd, van een inleiding en aantekeningen voorzien door S.
Voolstra, 1979; N. van der Zijpp,Geschiedenis van de doopsgezinden in
Nederland, 19802; S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus (red.),
Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980, 19933.

Adres: Singel 450, 1017 AW Amsterdam; tel. 020-6230914, fax 020-6278919.



Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem, ontstaan in 1890 als afsplitsing
van de General Convention of the New Jerusalem in the United States of
America en sinds 1907 officieel rechtspersoon.
De ideeën van Emanuël Swedenborg (zie *Des Heren Nieuwe Kerk) werden
sinds 1881 door G. Barger met vertalingen van Swedenborg en een ‘Nieuwe
Kerkkring’, in Nederland verspreid. In 1909 ontstond het Swedenborggenoot-
schap.
De eerste gemeente van de Algemene Kerk werd 1922 in Den Haag gesticht
met E. Pfeiffer als eerste predikant. Hij vertrok, met vele volgelingen, in 1937
naar *Des Heren Nieuwe Kerk. Sinds 1993 is ds. Chr. Bown ook predikant voor
Nederland. Enkele keren per jaar zijn er openbare erediensten in de kerkzaal
Riouwstraat 167, Den Haag.
De Algemene Kerk is actief in Canada, Engeland, Nieuw Zeeland, Australië,
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Zuid-Afrika, Brazilië en Frankrijk.
Wereldwijd telt de kerk ca. 4.000 aanhangers. In ons land telt de kerk 100
leden.

Per.:Swedenborgiana

Adres: Postbus 7338, 4800 GH Breda, tel. 076-5812597 of 03494-53688.



Alle-Dag-Kerk , als Stichting in 1932 opgericht vanuit het initiatief van ds.
A.J.P. Boeke. Oorspronkelijk wilde men iedere werkdag, in een oecumenische
gezindheid, een kerkgebouw openstellen ter persoonlijke meditatie, bijbellezing
en voor het houden van een zgn. vijf-minutenpreek enz. Al snel besloot men
tot het houden van liturgische diensten, waaruit de hedendaagse woensdagse
middagpauze-diensten zijn overgebleven, die worden gehouden in de Engelse
Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. Deze diensten worden bijgewoond door
bezoekers uit het hele land. De voorgangers komen uit verschillende kerken,
zowel uit de R.-K. Kerk als uit die van de Reformatie. Als Stichting kent zij
geen leden, terwijl de bestuursleden en medewerkers van diverse religieuze
afkomst zijn en slechts op persoonlijke titel functioneren.

Period.:Alle-Dag-Kerk.

Adres: p.a. ds. J.G. Meynen, Sleedoornweg 16, 2015 KS Haarlem; tel. 023-
5241887.



Alliantie van Evangelische Gemeenten ‘Parousia’, De, in 1975 voortgekomen
uit het zendingsgenootschap Alliance Zendings Centrum (AZC) ‘Parousia’,
opgericht in 1955. De Alliantie van Evangelische Gemeenten ‘Parousia’ kreeg
in 1980 volledige zelfstandigheid. Tot 1975 zag het AZC het als zijn enige taak
om via de uitzending van zendingswerkers, onderwijsgevenden, verpleeg-
kundigen en ontwikkelingswerkers naar landen van de Derde Wereld de jonge
kerken aldaar bij te staan in de verkondiging van het evangelie. Het AZC
werkte hierbij nauw samen met het wereldwijde werk van de Christian and
Missionary Alliance, een kerk- en zendingsgenootschap dat al vanaf 1885
zendingswerk bedrijft. In 1975 richtte het AZC zijn zendingsactiviteiten ook
op Nederland d.m.v. evangelisatiewerk en het stichten van nieuwe gemeenten.
De voornaamste reden daarvoor was het secularisatieproces van de samenleving
en de teruggang van het kerkelijk leven in de grote steden en de groeigemeen-
ten. Herfst 1975 werd hiermee begonnen in ’s-Hertogenbosch; spoedig volgden
Zoetermeer, Arnhem, Utrecht, Amstelveen, Delft, Oss en Almere. Omdat het
gemeentevormend werk in Nederland een geheel eigen karakter kreeg, terwijl
het AZC een interkerkelijke achterban had, werd besloten om tot de oprichting
van een zelfstandig kerkgenootschap over te gaan, waardoor het landelijk werk
geheel zelfstandig zou kunnen blijven functioneren.
OPVATTINGEN. De Parousia-gemeenten kennen een gezamenlijke grondslag,
waarin de hoofdzaken van het geloof en de bijbelse leer zijn vastgelegd. Veel
waarde hecht men aan een persoonlijk geloof in Jezus Christus als Verlosser,
aan een leven dat gekenmerkt wordt door de vruchten van de Heilige Geest,
alsook aan het zich door onderdompeling laten dopen op zijn geloof. De
doophandeling ziet men als een publiek getuigenis, waarin men belijdt dat er
in geen ander eeuwig behoud is dan door Jezus Christus en dat men door het
geloof in Christus een nieuw leven is begonnen. Kinderen worden, als de ouders
daarom verzoeken, in het midden van de gemeente opgedragen. Eenmaal per
maand viert men het Heilig Avondmaal.
ORGANISATIE. De structuur van de plaatselijke gemeenten is gebaseerd op het
Schriftgegeven van de drie bedieningen: het voorgangerschap, de oudsten en
de diakenen. De oudsten delen samen met de voorganger het geestelijk gezag
over de gemeente; de predikant-voorganger wordt t.o.v. de oudsten erkend als
de ‘eerste onder zijns gelijken’. Gemeenten die het stadium van ‘gemeentevor-
mend werk’ achter zich hebben gelaten, gaan over van een stichtingsvorm naar
een georganiseerde gemeente met lidmaatschap. Het bestaansrecht van de
Alliantie ligt vooral in de noodzakelijkheid van de te vervullen taken die
vanwege hun aard en omvang alleen door gezamenlijke inzet en op
gezamenlijke rekening gerealiseerd kunnen worden. Als belangrijkste taak wordt
het stichten van nieuwe gemeenten gezien.
De verkiezing van de leden van de uitvoerende raad vindt uit en door de
algemene vergadering plaats. In Nederland zijn er acht bestaande gemeenten,
waarvan er drie zelfstandig georganiseerd zijn. De zondagsdiensten worden
volgens eigen opgave door ca. 500 volwassenen en ca. 280 kinderen bezocht
(1985). Er zijn gelijkgezinde gemeenten in Frankrijk, Engeland, Duitsland en
Spanje, waarmee door middel van internationale conferenties contact wordt
onderhouden. Hoewel de Alliantie en het AZC volledig zelfstandige organisaties
zijn, bestaan er wel intensieve onderlinge contacten. In 1985 dienden een
dertigtal Nederlandse zendingswerkers, van verschillende kerkelijke achtergrond,



in het werk van de Christian and Missionary Alliance in Irian Jaya, Filippijnen,
Mali, Ivoorkust, Burkina Faso en Zaïre.
De Alliantie is lid van de Alliance World Fellowship, een orgaan waarbij
kerken uit veertig landen zijn aangesloten, voortgekomen uit het zendingswerk
van de Christian and Missionary Alliance. Elke vier jaar worden conferenties
georganiseerd ter onderlinge aanmoediging, geloofsversterking en ter bespreking
van belangrijke geestelijke en seculiere vraagstukken van dat moment.

Period.:De Pionier (4.500) (zendingsmaandblad);Parousia Informatief.

Adressen: Kerkgenootschap: Atlasburg 6, 3437 GA Nieuwegein.
Zendingsgenootschap: Amersfoortseweg 44, 3951 LC Maarn; tel. 0343-443392.



Ammachi, eigenlijke naam Mata Amritanandamayi ‘Ammaji’, door haar
volgelingen Amma genoemd, wil door meditatie en door omarmingen haar
kracht op haar leerlingen en andere belangstellenden overbrengen. In deze
devotie-beweging speelt het zingen van bhajans en mantra’s een belangrijke rol.
In India heeft zij een ashram met een dertigtal celibatair levende aanhangers.
Het aantal aanhangers in Nederland is onbekend (1993).

Lit. (uit eigen kring): Mata Amritanandamayi,Awaken children, 2 dln., z.j.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 76-77.

Adres: Kruisstraat 22, 1541 GT Koog aan de Zaan; tel. 075-6351117.



Amorc (Ancient Mystical Order Rosae Crucis of Aloude Mystieke Orde Rosae
Crucis), in 1915 in New York opgericht door de parapsycholoog H. Spencer
Lewis (1883-1936) met toestemming van de Franse Grootloge van de
Rozekruisers, en met de bedoeling de leringen van de orde in Amerika te
kunnen verbreiden. In verband met de politieke situatie tussen de beide
wereldoorlogen, werd in een later stadium aan de Amerikaanse Grootloge
gevraagd de verantwoordelijkheid voor de verbreiding van de orde in de wereld
van de Franse Grootloge over te nemen.
Amorc stelt dat zij de rechtstreekse voortzetting is van de eeuwenoude
Rozekruiserstraditie, waarvoor de eerste grondslagen werden gelegd door de
Egyptische farao Amenhotep IV (Echnaton) in het jaar 1353 v. Chr. en waarvan
de leringen ondermeer werden doorgegeven door de Essenen, Katharen,
Tempeliers en de Traditionele Martinisten Orde. Van de laatst genoemde orde
is AMORC de behoedster.
OPVATTINGEN. AMORC is geen religieuze organisatie, maar meer een
filosofische beweging die zich interesseert voor de kosmische wetten, de
principes en de toepasbaarheid van de inzichten, die uit haar principes naar
voren komen.
AMORC is een inwijdingsbroederschap. De leringen van de Orde zijn strikt
vertrouwelijk, terwijl haar bijeenkomsten alleen door leden mogen worden
bezocht. Verder worden de namen en de adressen van de leden zowel voor
elkaar als voor derden geheim gehouden. De Orde kent verschillende
opeenvolgende graden. Elke graad wordt voorafgegaan door een ‘Inwijding’.
Na elke inwijding volgt een reeks monografieën met een opklimmende
moeilijkheidsgraad. Zowel de inwijdingen als de rituelen in de tempel worden
als zeer belangrijk beschouwd en willen de persoonlijke bewustzijnsontwikke-
ling van de leden stimuleren. Deze inwijdingen en rituelen zijn op oude
Egyptische rituelen gebaseerd, waarbij alles een symbolische betekenis heeft:
de enscenering, de gebaren, de uitgesproken teksten, de attributen maar ook het
ritueel in zijn geheel.
De inhoud van de lessen wordt slechts aan de leerling voorgelegd, nooit
opgelegd. De Orde kent derhalve geen dogma’s en schrijft de leden niets voor.
Dit geldt ook voor een aantal traditionele inzichten zoals de reïncarnatieleer en
de leer van Karma, de wet van oorzaak en gevolg. Mystiek en esoterie zijn
gestoeld op persoonlijke ervaring. Het is slechts de persoonlijke ervaring en het
persoonlijk inzicht, waardoor bij ieder afzonderlijk zekere leringen tot leven en
tot bewustzijn kunnen komen. Deze bewustzijnsontwikkeling leidt tot het meer
in harmonie leven met de creatieve en kosmische krachten, waardoor meer
geluk en een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid behoren in wat de
Rozekruisers noemen: ‘Diepe Vrede’.
De Orde is niet-religieus en niet-politiek. Zij neemt naar buiten toe geen
maatschappelijke standpunten in. Binnen de Orde vormen religieuze, politieke
en maatschappelijke problemen geen onderwerpen van discussie.
ORGANISATIE. De Supreme Grand Lodge (de Opperste Grootloge) is voor wat
betreft de juridische zetel gevestigd in Canada, nabij de stad Quebec. De
kantoren zijn gevestigd in Rosicrucian Park, San José, California (VS). Daar
bevindt zich ook de opperste tempel, in 1949 gebouwd naar het model van de
Oudegyptische tempel van Karnak. Daar zijn ook een planetarium, een museum
voor Egyptische oudheden, laboratoria voor natuurkundig en wetenschappelijk



onderzoek en de Rose-Croixuniversiteit gevestigd.
De Orde is verdeeld in taalgebieden, jurisdicties genaamd. Aan het hoofd van
elke jurisdictie staat een Grootmeester met bijbehorende Grootloge. De
Grootmeesters vormen, samen met de hoogste gezagsdrager, de Imperator
Christian Bernard, het Bestuur van de Orde, de Opperste Raad (Supreme
Council). In elke jurisdictie ontvangen de leden maandelijks thuis schriftelijke
lessen in hun eigen taal. Daarnaast kunnen zij desgewenst lid worden van
plaatselijke afdelingen: Loges, Chapters of Pronaoi (enkelvoud Pronaos)
genoemd, al naar gelang het aantal leden. Het aantal leden zelf wordt door
AMORC onbekend gehouden. In 1990 werd het aantal leden op 250.000
geschat. Zij is in 85 landen actief en voert een actief wervingsbeleid.

Period.:De Roos(4.500);Rosicrucian Digest; Rosicrucian Forum.

Lit. (uit eigen kring): Wat de A.M.O.R.C. in werkelijkheid is, z.j.; Enige
aspecten van de Rozekruisersorde AMORC, 1979; H. Spencer Lewis,
Meesterschap en noodlot met de cycli van het leven, 1985.
(van anderen): J.L. van Baaren,Rozekruisers in het licht van de Bijbel, 1978.

Adres: Groothertoginnelaan 36, 2517 EH ’s-Gravenhage; tel. 070-3464400, fax
070-3466773.



Amsterdam Chinees Kerkgenootschap, in 1975 ontstaan vanuit de Chinese
Overseas Christian Mission. Het heeft tot doel om te evangeliseren onder de
Chinezen die in Amsterdam wonen en werken. De ca. 50 leden (1993) komen
elke zondag om 10.00 uur bijeen in het gebouw aan de O.Z. Voorburgwal 65.
Voorganger is Ds. Chi Min Tang, die tevens werkzaam is voor het *Eindhovens
Chinees Christelijk Kerkgenootschap.

Adres: O.Z. Voorburgwal 65, 1012 EK Amsterdam; tel. 020-6236856.



Ananda Marga Pracaraka Sangha, in 1955 gesticht door de Indiër Sri
Anandamurti (1921-1990). In het verleden kreeg deze vereniging grote
bekendheid door de zelfverbrandingen van enkele van haar leden in 1973 in
New Delhi, en in 1978 voor de Gedächtnisskirche in Berlijn. Deze spectaculaire
gebeurtenissen waren het gevolg van het verbod van deze beweging door de
Indiase regering, de gevangenzetting van de leider en van een groot aantal
aanhangers. In 1978 kwam de leider vrij en kon de vereniging weer aandacht
besteden aan haar doelstellingen. De tegenwoordige leider is Acarya
Sraddhananda Art. Het internationaal centrum bevindt zich in Calcutta, India
en het Europese hoofdkantoor in Mainz.
OPVATTINGEN. Ananda Marga kent een tweeledig doel: de bevordering van
de individuele verlichting en de hervorming van de maatschappij. Het eerste
doel wordt bereikt door de monastieke levenswijze van de ingewijden met
geestelijke oefeningen als mantrameditatie en kundalini-yoga (zie *yoga). Ten
behoeve van haar tweede doelstelling werd de methode PROUT (Progressive
Utilization Theory) ontwikkeld. Ananda Marga is sterk beïnvloed door het
tantrisme: het heelal is één samenhangend kosmologisch stelsel, waarin elk
geschapen element zijn doel heeft. De bedoelingen van alle dingen, zowel van
de levende als van de niet-levende, houden verband met elkaar. In de ideale
toestand zijn deze in evenwicht, hetgeen tevens het einde van het heelal
betekent, omdat er dan geen energie meer is. Energie bestaat namelijk door
botsing. De grote botsingen op fysiek en psychisch terrein ontstaan als de mens
tegen de fundamentele wetten op het gebied van het functioneren van ons
lichaam en van onze geest ingaat. Het spirituele geluk is in deze situatie niet
te bereiken. Alleen via een strakke discipline met behulp van spirituele
oefeningen (sadhana) kan het leven worden voortgezet in harmonie met de
fundamentele wetten. De zogenaamde zestien-puntenleer heeft tot doel zowel
het lichaam als de geest te zuiveren. De goeroe, als de voltooide weg, is de
geestelijk leider op het pad van de gelukzaligheid.
Ananda Marga kent een aantal specifieke feestdagen: die van de volle maan,
de nieuwe maan.
ORGANISATIE. De basis van de beweging is een strak doorgevoerde hiërarchie,
met verschillende stadia van lidmaatschap: de aparigrahis zijn de ‘eenvoudige’
leden, die normaal in de maatschappij functioneren, terwijl de jagtris, meest
ongehuwd, in ashrams leven en hun tijd volledig in dienst van hun religieuze
overtuiging besteden. De acharya’s zijn de leraren in het geestelijk leven: zij
geven de nieuwe leden hun Sanskriet-naam, hun persoonlijke mantra en de
juiste asana’s. De directe helpers van de leider worden advadhuta’s genoemd
en door hem zelf aangesteld.
Aanstaande leden worden intensief geschoold met behulp van een intern
scholingsprogram (UKK). Utilisation, of gebruik, wijst op het verplichte
navolgen van de zestien punten; katha (geschiedenissen van de heer) moeten
de geest inspireren tot hogere idealen en kiirtan (het zingen van de naam van
de heer) wil door het zingen van liederen het hart van de mensen openen, opdat
de energie en de bekwaamheden in dienst van de anderen gesteld kunnen wor-
den.
Het ledental is onbekend, in Nederland bleef het aantal beperkt tot ca. 10
(1993). Er zijn in ons land centra in ’s-Hertogenbosch en Utrecht.



Period.:New Renaissance.

Lit. (uit eigen kring): Anandanagar,Ananda marga, z.j.; Anandamurti,Ananda
Sutram, z.j.; idem,Subhasita Samgraha, z.j.; idem,Idea and Ideology, 1959.
(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Jeugdreligies, 1981; J.
Oosterwijk, Ananda Marga, in:RBN, 5, 1982, p. 55-71; J.P. Schouten, Nieuwe
Wegwijzer in hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 77-78.

Adres: Vughterstraat 85, 5211 EZ ’s-Hertogenbosch; tel. 073-6429414.



Anglicanisme, het geheel van leer en wijze van kerkorganisatie voor de
christenen die in religieuze verbinding staan met de aartsbisschop van
Canterbury (Engeland). Het ontleent zijn naam aan Ecclesia Anglicana, de
Engelse staatskerk met haar officiële aanduiding: The Church of England
Established Church of Episcopal Church.
ONTSTAAN. De Kerk van Engeland en de daaruit gevolgde Anglican
Communion, verspreid over de gehele wereld, ziet haar oorsprong niet zozeer
in de *Reformatie maar veeleer in de prereformatorische kerk, maar die dan wel
hervormd. Al in de loop van de Middeleeuwen streefden de Engelse koningen
naar zelfstandigheid in bestuurlijke zaken van de kerk in Engeland tegenover
de aanspraken van de paus (Acts of Provisors en Acts of Praemunire vanaf
1351). Vooral in de 16e eeuw werd de definitieve emancipatie uit de macht van
de paus een feit. Verder vormden de algemene bezwaren van de Reformatie
tegen het in haar ogen verwaterde christendom belangrijke redenen voor haar
ontstaan. De aanleiding voor de definitieve breuk met Rome werd het verlangen
van koning Hendrik VIII om in 1534 zijn huwelijk met Catharina van Aragon
(zuster van de Spaanse koning Karel V) te laten ontbinden teneinde te kunnen
hertrouwen met zijn hofdame Anna Boleyn. Hoewel de paus zijn toestemming
weigerde, was Thomas Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, hiertoe wel
bereid. Bij de Act van Supremacy werd de koning door het parlement erkend
als ‘Supreme Head in earth, immediately under God of the Church of England’.
Wel werd toen de restrictie toegevoegd: ‘voor zover het gebod van Christus dit
toelaat’. Veel veranderingen in de leer kwamen toen nog niet tot stand, mede
omdat Hendrik VIII zich bleef verzetten tegen de leer van Luther, waaraan hij
eerder zijn pauselijke titel Defensor fidei (Verdediger van het geloof) te danken
had. De duidelijke protestantisering van Engeland vond plaats onder koning
Edward VI (1547-1553). Na het overlijden van koningin Mary (bijgenaamd
Bloody Mary) in 1558, die na het overlijden van haar halfbroer het rooms-
katholicisme weer had ingevoerd en een groot aantal protestanten tot de
brandstapel had laten veroordelen, vestigde in 1559 haar halfzuster koningin
Elizabeth I (1558-1603) de aloude kerk in Engeland in haar hervormde gedaante
(The Elizabethan Settlement). Tegen de zich ontwikkelende anglicaanse
belijdenis verzetten zich de zogenaamde puriteinen (zo genoemd sinds 1565)
en de met hen nauw verbonden presbyterianen. De eerstgenoemde groep wilde
niets weten van de liturgische gewaden en rituelen, aangezien deze onbijbels
zouden zijn. Zij pleitte voor zuiverheid (purity) in liturgie en kerkorde. De
tweede groep verzette zich tegen de episcopale kerkstructuur. Zij verenigde zich
in 1646 rondom een eigen belijdenis. Onder het bewind van Cromwell (1599-
1658) werden de congregationalisten of independenten belangrijk. Onder koning
Karel II (1660-1685) werd de invloed van diegenen die een afwijkende leer
hadden (dissenters) duidelijk beperkt. In 1662 werd The Church of England
opnieuw staatskerk. Bij de Test-Act van 1673 (buiten werking gesteld in 1829)
werd met nadruk bepaald dat iedere ambtenaar communicant van de staatskerk
moest zijn. Van 1685-1688 werd onder de rooms-katholieke koning Jacobus II
aan deze bepaling niet de hand gehouden. De ‘Glorious Revolution’ van 1689
bracht het herstel van het protestantisme in Engeland. Wel stond de Toleration-
Bill (1689) aan de dissenters religieuze en politieke vrijheden toe.
In de tweede helft van de 18e en in de eerste helft van de 19e eeuw maakte de
Kerk van Engeland een periode van verstarring door. Hierdoor maakte een



aantal groepen zich los en stichtte als *baptisten, vrijzinnige unitarians en
*methodisten zelfstandige kerkgenootschappen. Onder leiding van John H.
Newman (1801-1890), na 1845 rooms-katholiek en Edward Pusey (1800-1882)
zorgde de Oxford-Movement voor een herlevingsbeweging in de kerk. Deze
beweging was met name gericht tegen de zogenaamde evangelicals, die geen
voorstanders waren van de staatskerkgedachte. Het besluit van de Algemene
Synode (Church Assembly) van de Kerk van Engeland van 1992 en in 1993
goedgekeurd door het Engelse parlement, waarbij vrouwen tot alle ambten
werden toegelaten, blijft voor grote opwinding en verdeeldheid zorgen, zeker
bij diegenen die dicht staan bij de kerkopvatting van de Rooms-Katholieke
Kerk. Enkele bisschoppen en 200 priesters zijn inmiddels overgegaan naar de
kerk van Rome. Ook internationaal kent het anglicanisme rond dit punt grote
interne problemen.
BELANGRIJKE GESCHRIFTEN. Behalve de gebruikelijke bronnen binnen het
christendom kent het anglicanisme een aantal belangrijke geschriften. In 1549
verscheen hetBook of Common Prayer, dat na wijzigingen in 1552 en 1559 in
1562 zijn definitieve vorm kreeg. Het legt de vorm vast van ondermeer het
dagelijks morgen- en avondgebed, de litanie, het Avondmaal van de Heer en
de daarbij te gebruiken Psalmen en lezingen. Volgens de door het Britse
Parlement in 1974 goedgekeurde Worship and Doctrine Measure heeft het zijn
status ‘as a doctrinal standard’ behouden. Voor anglicanen is de wijze waarop
gebeden wordt belangrijker dan theologische dogma’s. Anglicaanse kerken
buiten Engeland hebben in het verleden of dit boek gebruikt of een eigen
variant daarop gemaakt. Sedert het op gang komen van de liturgische beweging
en met name na 1965 zijn de Kerk van Engeland en vele anglicaanse
zusterkerken ertoe overgegaan hun gebedenboeken te herzien of een alternatief
goed te keuren waardoor naast keuze ook een grotere vrijheid voor de wijze
waarop een dienst wordt geleid, is ontstaan. Zo kwam in 1980 in Engeland het
Alternative Service Booktot stand. DeNegen en Dertig Artikelenkwamen in
hun uiteindelijke vorm in 1571 tot stand. Zij leggen het anglicaanse standpunt
uit inzake de toen heftig woedende geloofsstrijd tussen rooms-katholieken en
protestanten. Zij hebben echter niet de betekenis en kracht van bijv. de
Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus of de decreten van bijv.
het Concilie van Trente (1545-1563), Vaticanum I (1869-1870) en Vaticanum
II (1962-1965). De Ordinals (Wijdingsgeschriften) leggen de vorm vast
waarmee de dragers van het drievoudig ambt van diaken, priester (presbyter)
en bisschop worden gewijd.
GELOOFSOPVATTINGEN. Geheel passend in de christelijke traditie omschrijft
de Generale Synode van de Kerk van Engeland de belangrijkste anglicaanse
geloofspunten als volgt: ‘Anglicaanse kerken handhaven en verkondigen het
katholieke en apostolische geloof, gebaseerd op de Schriften, geïnterpreteerd
in het licht van de christelijke traditie, wetenschap en rede. Dit proces heeft
uitdrukking gevonden in de gebedenboeken en wijdingsriten van de zestiende
en zeventiende eeuw en hun tegenwoordige opvolgers, de Negen en Dertig
Artikelen en verschillende vormen van het ‘Chicago-Lambeth Quadrilateral’,
opgesteld door de Amerikaan W.R. Huntington (1838-1918) en definitief
goedgekeurd door de Lambeth Conferentie van 1929.’ Het zogenaamde
Lambeth Quadrilateral is een stuk met vier punten dat volgens anglicanen
uitgangspunt dient te zijn bij het streven naar zichtbare eenheid tussen de



kerken. Het omvat: 1. De heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament;
2. De Geloofsbelijdenis van Nicea en het Apostolicum; 3. De twee sacramenten:
Doop en het Avondmaal van de Heer; 4. Het historische bisschopsambt.
De anglicanen vieren het Heilig Avondmaal onder de twee gestalten van brood
en wijn. De r.-k. transsubstantiatieleer wordt niet aanvaard, wel de mystieke,
reële aanwezigheid van Christus bij de avondmaalsviering.
STROMINGEN. Binnen het anglicanisme, en speciaal binnen de Kerk van
Engeland, als een allesomvattende stroming binnen het christendom zijn vier
hoofdstromingen te onderscheiden: 1. De High Church Party ontstond in feite
ca. 1610 onder invloed van William Laud, aartsbisschop van Canterbury. Het
accent ligt vooral op het vasthouden aan het nauwe verband tussen kerk en
staat, op de ritus van de oude liturgie met de sterk gekatholiceerde opvatting
van de sacramenten en de episcopale kerkstructuur. Sinds de Oxford-Movement
aan het eind van de 19e eeuw noemt men High Church Party ook wel het
anglo-katholicisme met een neiging naar de Rooms-Katholieke Kerk. Enkele
vertegenwoordigers van deze richting zijn zelfs bereid om het primaat van de
paus te erkennen, maar alleen als hij spreekt namens de (totale) kerk in het licht
van de toekomstige verzoening van de kerken en zeker niet in de wijze waarop
hij zijn functie uitoefent. Mede door deze groep bestaat er in de Anglicaanse
Kerk een ordewezen met vele kloosters. Verder hebben met name de
vertegenwoordigers van deze stromingen grote moeite met de besluiten van
1992-1993, waarbij vrouwen tot de ambten zijn toegelaten. Enkele honderden
leden, inclusief geestelijken hebben daarom besloten om over te gaan tot de R.-
K. Kerk; 2. De Low Church Party (de laagkerkelijken of evangelicals) legt
vooral de nadruk op de calvinistische elementen in de leer. Verder zijn
persoonlijke vroomheid, praktische arbeid, christelijke barmhartigheid
belangrijke elementen in hun geloofsopvatting; 3. De Broad Church -
vertegenwoordiger van het midden - representeert vooral de liberale richting.
Zij streeft naar een regelmatige aanpassing en modernisering van de
theologische opvattingen. Over het algemeen ligt bij deze groep de nadruk op
de vrije wil van de mens; 4. De Moderates (gematigden) willen officieel niet
tot een van de drie bovengenoemde stromingen behoren.
ORGANISATIE. Formeel is het Engelse staatshoofd het hoofd van de Kerk van
Engeland (Supreme Governor). Door de Algemene Synode (Church Assembly)
worden de kerkelijke wetten vastgesteld, die na goedkeuring door het Engelse
parlement in het groot-wetboek worden opgenomen en door het staatshoofd
worden bekrachtigd. Feitelijk wordt de Kerk bestuurd door bisschoppen. Zij telt
twee aartsbisschoppen (die van Canterbury met een zeker primaatrecht, en die
van York) en 43 bisschoppen. George Carey is nu aartsbisschop van
Canterbury. De bisschoppen worden door de kapittels van de bisdommen
gekozen. Het staatshoofd verleent echter wel verlof tot deze benoeming en wijst
een geestelijke ter benoeming aan. De aartsbisschoppen en 24 van de 43
bisschoppen hebben krachtens de anciënniteit van hun wijding zitting in het
Hogerhuis. Elk bisdom is verdeeld in archdeaconries. De dean staat aan het
hoofd van een kathedrale kerk. Hij wordt geassisteerd door vier à vijf
kanunnikken (canons). In een parochie heeft de rector of vicar de leiding, met
assistentie van hulpgeestelijken en kapelaans (curates).
De anglicaanse kerken buiten Engeland kennen de staatskerkgedachte niet. Zij
komen sinds 1867 om de tien jaar in de zgn. Lambeth Conferentie (genoemd



naar de residentie van de aartsbisschop van Canterbury, gelegen tegenover de
Westminster Abbey in Londen) bijeen. Zij staat onder leiding van de
aartsbisschop van Canterbury. Hoewel deze Lambeth Conferentie geen
wetgevende macht bezit, heeft zij wel een groot moreel gezag. Sinds 1970 komt
een General Synod, bestaande uit bisschoppen, priesters en leken, regelmatig
bijeen. Zij beïnvloedt de kerkelijke wetgeving wezenlijk.
ANGLICAN COMMUNION. De Anglican Communion bestaat uit autonome
kerken, die in geloofsgemeenschap staan met de aartsbisschop van Canterbury.
Regelmatig komen de Primates (de hoofden van deze autonome kerken) onder
zijn leiding bijeen. Het aantal anglicanen is wereldwijd ca. 70 miljoen (1992),
verdeeld over 27 autonome kerken of kerkprovincies, bestaande uit ca. 450
diocesen, 30.000 gemeenten en 64.000 verschillende gemeenschappen in 164
landen (1992).
OECUMENE. De verschillende autonome anglicaanse kerken zijn zeer actief
in de *oecumenische beweging en de daarmee verbonden *Wereldraad van
Kerken. Een belangrijk uitgangspunt is dat de anglicanen hun kerk duidelijk
zien als een provisorische instelling in afwachting van de zichtbare una sancta.
Zij beschouwen de Chicago-Lambeth Quadrilateral als de grondslag voor hun
oecumenisch handelen. De anglicaanse kerken houden vast aan hun opvatting
dat haar bisschoppen gewijd worden in de legitieme voortzetting van de
apostolische successie. Op grond hiervan werden met vele kerken onderhande-
lingen gevoerd over beperkte of volledige intercommunie. In 1931 werd een
overeenkomst tot intercommunie gesloten met de *Oud-Katholieke Kerken, die
verenigd zijn in de Unie van Utrecht (in 1958 erkend als volledige communie).
Verder bestaat er ook intercommunie met de Kerken van Zweden en Finland.
In 1991 is het zgn. Meissen Agreement goedgekeurd waarbij intercommunie
met de Evangelische Kirche in Duitsland tot stand is gekomen. Met de R.-K.
Kerk is er overeenstemming over de eucharistie. In Engeland zelf bestaan
zogenaamde Local Eucumenical Projects op grond waarvan anglicanen de
sacramenten ontvangen van kerken die geen bisschopsambt en apostolische
successie kennen.
NEDERLAND. De Anglicaanse Kerk in Nederland is onderdeel van de Diocees
van Gibraltar in Europa (kerkelijke provincie van Canterbury) als één van de
Diocesen van de Kerk van Engeland. De gemeenten in Nederland vormen een
onderdeel van het Aartsdiakonaat voor Noord-West Continentaal Europa. De
zondagse diensten worden in het Engels gehouden en zijn in de eerste plaats
bestemd voor hen die Engels als hun voertaal gebruiken. Er bestaan
chaplaincies (predikantsplaatsen) te Amsterdam, Eindhoven, ’s-Gra-
venhage/Voorschoten, Oostelijk Nederland, Rotterdam, Utrecht en Vlissingen,
van waaruit ook andere plaatsen in Nederland bediend worden. Naar schatting
zijn er in Nederland ca. 10.000 anglicanen (1992).

Lit.: C.O. Buchanan (red.),Modern anglican liturgies, 1968; C. Mayfield,The
Church of England. Its members and its business, 19692; Stephen Neill,Het
anglicanisme, 1970; J.R.H. Moorman,A history of the Church of England,
19733; D.L. Edwards, What anglicans believe, 1974; J.F. Lescrauwaet,
Oecumenische ervaring met het boek Common Prayer, 1975.

Adres: Anglican Netherlands Area Council, IJsselsingel 86, 6991 ZT Rheden,
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Antroposofie (Grieks:anthroopos= mens, ensophia= wijsheid), een mens-
en wereldbeschouwing die door het denken van Rudolf Steiner (1861-1925) is
ontstaan. Reeds als kind openbaarde zich bij hem het vermogen tot boven-
zintuiglijke waarneming. Als student aan de Technische Hochschule in Wenen
werd hij geschoold in het natuurwetenschappelijk denkpatroon. In Weimar
bezorgde hij daarna de uitgave van de natuurwetenschappelijke werken van
Johann Wolfgang von Goethe. Hij worstelde met de vraag of wetenschap alleen
beoefend kan worden aan de hand van zintuiglijke waarnemingen of dat er ook
een wetenschap mogelijk is van het boven-zintuiglijke. Zulk een wetenschap
is ten aanzien van de methode even exact als die van de natuurwetenschappen,
maar heeft wel als onderzoeksveld de voor de gewone zintuigen verborgen
werelden van ziel en geest. Zijn wijsgerige geschriften, waaronderWaarheid
en wetenschapen De filosofie van de vrijheidvormden de neerslag van deze
worsteling en legden het fundament voor Steiners positieve antwoord op die
vraag.
In Berlijn, waar Steiner zich rond de eeuwwisseling vestigde, was hij vanaf
1902 werkzaam als secretaris-generaal van de Duitse sectie van de *Theosofi-
sche Vereniging. Daar zette hij zijn toehoorders de resultaten van zijn geestes-
wetenschappelijk onderzoek (de antroposofie) uiteen. In die periode verschenen
ook zijn basis-antroposofische boekenTheosofie; De weg tot inzicht in hogere
wereldenen De wetenschap van de geheimen van de ziel. In deze werken
behandelde hij uitvoerig het wezen van de mens, de achtergronden van
reïncarnatie en karma, de ontwikkeling van mens, aarde en mensheid en de
methode tot het verwerven van zelfstandig inzicht in hogere werelden. Toen
Annie Besant in 1909 vanuit het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging
in Adyar (India) proklameerde dat *Krishnamurti de nieuwe incarnatie was van
Christus, brak Steiner met de theosofie. Zijn eigen geestes-wetenschappelijk
onderzoek had hem tot de overtuiging gebracht dat de komst van Christus op
aarde, zijn kruisdood en wederopstanding de belangrijkste gebeurtenissen van
de gehele ontwikkeling van de mensheid op aarde waren, zo belangrijk, dat zij
niet herhaald konden worden. De interne moeilijkheden werden zo groot, dat
ten gevolge daarvan in 1912 het Anthroposophische Gesellschaft werd
opgericht.
Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vond de antroposofie met name
weerklank bij hen, die met de verworven inzichten van Steiner iets wilden doen.
Steiners antwoord op de chaos en ontreddering in het na-oorlogse Duitsland was
de Beweging voor sociale driegeleding, die enige tijd vooral in Zuid-Duitsland
actief was. In 1919 nam men in Stuttgart het initiatief tot de oprichting van een
school voor arbeiderskinderen (Freie Waldorfschule), vanuit de impuls om een
nieuwe maatschappijvorm zo in te richten dat een broederlijk economisch leven,
een voor iedereen gelijk rechtsleven en een vrij geestesleven zich onafhankelijk
van elkaar zouden kunnen ontwikkelen. Deze school werd het begin van een
wereldwijde Vrije-School beweging, die in ons land ondermeer geleid heeft tot
het huidige aantal van ruim tachtig Vrije Scholen. Ook kunstenaars, artsen,
boeren, heilpedagogen en beoefenaars van de natuurwetenschappen richtten hun
vragen tot Steiner. Zo ontstonden de euritmie (een nieuwe bewegingskunst), de
organische antroposofische architectuur, de antroposofische geneeskunst met
haar specifieke medicijnen en therapieën, de biologisch-dynamische
landbouwmethode, de antroposofische heilpedagogie en de natuurwetenschap



op antroposofisch- fenomenologische grondslag. Al deze activiteiten werden
gebundeld in het in 1923 vernieuwde Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft, met als centrum het Goetheanum in Dornach (bij Basel), de Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft met een algemene, pedagogische,
natuurwetenschappelijke, mathematisch-astronomische, medische, sociaal-
wetenschappelijke en kunstzinnige sectie.
Onafhankelijk, maar innerlijk wel met de antroposofische gedachtenwereld
verbonden, is de in 1922 opgerichte *Christengemeenschap, de Beweging tot
religieuze vernieuwing. Deze ontstond nadat een groep theologen zich tot Steiner
gewend had met de vraag om nieuwe vormen voor een hedendaags religieus
leven.
Wereldwijd tellen de verschillende antroposofische organisaties ca. 45.000 leden,
die merendeels in West-Europa woonachtig zijn.
OPVATTINGEN. Kenmerkend voor het antroposofisch mensbeeld is dat het
nauwkeurig de wisselwerking wil aangeven tussen lichaam, ziel en geest. Zo
hebben bijvoorbeeld de drie activiteiten van de ziel: denken, voelen en willen,
elk hun eigen aangrijpingspunt in het lichaam. Het zenuw-zintuig-systeem,
waartoe ook de hersenen behoren, staat ten dienste van het denken. Het
ritmische systeem, de organen waarin de ritmische processen zich voornamelijk
afspelen, zoals hart en longen, vormt de grondslag voor het gevoelsleven. Het
stofwisselingssysteem is samen met de ledematen de directe toegangspoort voor
de wil. Dit laatste betekent ondermeer dat de mens niet via zenuwimpulsen tot
handelen overgaat, maar dat de wil rechtstreeks ingrijpt in de ledematen.
Na de dood blijft op den duur alleen de geestelijke wezenskern van de mens
over. Het lichaam gaat over in de elementen van de aarde en ook de ziel lost
zich voor een groot deel op in de algemene zielewereld. De geest-kern van de
mens zoekt na verloop van tijd weer een nieuw lichaam en vormt daarbij een
ziel waarmee hij een volgend aarde-leven begint. Het voorafgaande leven op
aarde is daarbij bepalend voor de constitutie van de mens, zijn temperament,
zijn vermogens en onvermogens in een volgend leven. Ook schijnbaar toevallige
ontmoetingen en andere gebeurtenissen kunnen het gevolg zijn van iets dat zich
in een vorig leven heeft afgespeeld.
In een zeer ver verleden was de mensheid verbonden met goddelijke wezens
in de geestelijke wereld. De Elohim, die ook in het bijbelboek Genesis worden
genoemd, waren de scheppers van de mens. Met hen onder andere leefde de
mens in een paradijselijke toestand. Door de zondeval verbond de mens zich
veel intensiever met de materiële aarde-wereld dan oorspronkelijk was bedoeld.
Daardoor verwijderde hij zich langzamerhand van zijn geestelijke oorsprong.
Met zijn kruisdood verbond Christus zich met de mensheid op aarde. Door zijn
genade is aan ieder mens de mogelijkheid gegeven om zich opnieuw tot een
geestelijk bestaan te ontwikkelen. In alle toekomstige aarde-incarnaties kan de
mens bouwen op de hulp van Christus. Door de innerlijke ontwikkelingsweg
die in de antroposofie beschreven wordt, kan volgens deze wereld- en
mensbeschouwing de mens die hulp steeds concreter gaan ervaren. Het is een
weg die weliswaar uitgaat van het heldere denken, maar die dat denken wel
verbindt met morele krachten. ‘Ieder inzicht dat je zoekt enkel om je kennis te
verrijken, enkel om schatten in je op te stapelen, leidt je van de weg af; ieder
inzicht echter dat je zoekt om rijper te worden op weg naar vervolmaking van
de mensheid en ontwikkeling van de wereld, brengt je een stap verder.’



De antroposofie wil wetenschap, kunst en religie weer met elkaar verenigen.
Dit komt ondermeer tot uiting in de gebieden waarin de antroposofie actief is.
Omdat na de geboorte geest en ziel zich in opeenvolgende stadia met het
lichaam verbinden, is de pedagogie van de Vrije Scholen erop gericht dit proces
zorgvuldig te begeleiden. Dit gebeurt onder andere door een doelbewuste keuze
van de leerstof en de methode, die naar gelang van de leeftijd van het kind
moeten verschillen. Het gaat altijd om de ontwikkeling van de hele mens:
denken, voelen en willen moeten in gelijke mate tot ontwikkeling worden
gebracht. Daarom ook nemen de muzische vakken op de Vrije Scholen een
belangrijke plaats in.
Bij ziekte is nooit alleen het lichaam ziek; ook in de zogenaamde hogere
wezensdelen van de mens is een verstoring van een gezond evenwicht
opgetreden. Vaak zelfs is die storing juist de oorzaak van de lichamelijke
ziekte. Medicamenten en andere antroposofische therapieën worden zó gekozen
dat niet alleen de lichamelijke klachten worden verholpen. De eigen-
genezingskracht van de mens wordt zodanig aangesproken dat met name ook
in de hogere wezensdelen van de mens de oorzaak van de ziekte wordt
overwonnen. Bovendien is het doormaken van een ziekte altijd een proces
waardoor de mens krachten kan opdoen die hem verder helpen op zijn weg naar
menswording.
De biologisch-dynamische landbouwmethode houdt concreet rekening met de
werking van bovenzinnelijke krachten op deze aarde, op de plantengroei en op
het leven van de dieren. Zij wil een bijdrage zijn aan een weer gezondmaken
van de aarde.
NEDERLAND. De antroposofie is in ons land op velerlei gebied werkzaam. Er
zijn ongeveer tachtig Vrije Scholen, waarvan er vijfenzestig alleen basisschool
zijn; de andere zijn basisscholen plus scholen voor het voortgezet onderwijs.
In Zeist is de Hogeschool voor Opvoedkunst gevestigd, waar men kan worden
opgeleid tot leraar aan een Vrije School. Het tertiair onderwijs heeft vorm
gekregen in het propaedeutisch jaar aan de Vrije Hogeschool te Driebergen. In
de gezondheidszorg zijn ruim honderd antroposofische artsen werkzaam. Naast
een twintigtal zogenaamde therapeutica waarin verschillende antroposofische
disciplines samenwerken, was er ook een antroposofisch ziekenhuis in Bilthoven
met een interne kinder- en psychiatrische afdeling. De merknamen voor
antroposofische medicijnen zijn Wala en Weleda. In Den Haag is de Academie
voor Eurithmie en het Nederlands Eurithmie Ensemble gevestigd dat ieder jaar
opvoeringen verzorgt in binnen- en buitenland. De opleiding tot kunstzinnig
therapeut vindt plaats aan de Academie De Wervel te Zeist.
In Zeist is ook de Triodosbank gevestigd ter financiering van antroposofische
en andere kleinschalige projecten, terwijl de internationale Iona Stichting
antroposofische initiatieven en ontwikkelingen op geestelijk, cultureel en sociaal
gebied ondersteunt. Een aantal uitgeverijen, waarvan Vrije Geestesleven de
belangrijkste is, geeft vooral antroposofische geschriften uit. Verder zijn er
antroposofische instellingen op velerlei gebied actief.

Period.:Jonas(7.000);Vrije Opvoedkunst(6.500);Vruchtbare Aarde(4.500);
Weleda-berichten(70.000).

Bronnen: Rudolf Steiner,Geesteswetenschappelijke grondslagen voor een



vruchtbare ontwikkeling van de landbouw, 1977; idem,Grondslagen voor een
verruiming van de geneeskunst, 1981; idem, Theosofie. Inleiding tot
bovenzintuiglijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens,
198512; idem, Het christelijk opstandingsmysterie en de voorchristelijke
mysteriën, 1985; idem,Mijn levensweg, 1985; idem,Heilpedagogische cursus,
1985; idem,Het eerste Goetheanum, 1986; idem,De kernpunten van het sociale
vraagstuk, 1988; idem,De wetenschap van de geheimen der ziel, 1989; idem,
Filosofie der vrijheid, 1989; idem,Algemene menskunde als basis voor de
pedagogie, 1991; idem,De weg tot inzicht in hoger werelden, 1991.

Lit. (uit eigen kring): F. Carlgren,De Vrije School, 1979; B.C.J. Lievegoed,De
Vrije Hogeschool, 1982; J. Julius,De beeldentaal van de dierenriem, 1983; L.
Mees,Dieren zijn wat mensen hebben, 1984; M. Loosjes-Roelofs,Anthroposo-
fie, een wegwijzer. Informatie over ontstaan, betekenis en praktijk van de
anthroposofie van Rudolf Steiner, 19875; B. von Plato,Ontwikkeling van de
Antroposofische Vereniging, 1987; B.C.J. Lievegoed,De levensloop van de
mens, 1988; idem,Mens op de drempel, 1990; idem,Ontwikkelingsfasen van
het kind, 1990; J. Smit,Meditatie, 1990; W. F. Veltman,Antroposofie. De weg
van het ik, 1991.
(van anderen): J. Verkuyl,Antroposofie en het evangelie van Jezus Christus,
1986; F.J.Th. Schipper, Antroposofie, Beelden van een beweging, in:RBN, 17,
1988, p. 6-30; René de Winter, Antroposofie in Nederland, in:RBN17, 1988,
p. 91-107; J. Borsje en R. Kranenborg,Levende godsdiensten 2. Moderne
westerse stromingen, (Open Theologisch Onderwijs), 1991.



Anthroposofische Vereniging, opgericht door de weduwe van Rudolf Steiner
(1861-1925), omdat zij niet akkoord kon gaan met de benoeming in 1925 van
Alfred Steffen (1884-1963) tot voorzitter van het Anthroposofische Gesellschaft.
De Vereniging baseert zich vrijwel geheel op de grondopvatting van de
*antroposofie. De Vereniging telt in Zwitserland ca. 500 leden (1993) en in
Nederland slechts enkele.

Adres: Asylstrasse 12, 3700 Spiez, Zwitserland.



Anthroposofische Vereniging in Nederland, opgericht in 1923. De eerste
voorzitter was F.W. Zeylmans van Emmichoven, de tegenwoordige voorzitter
is J. van Dam. De vereniging telt ruim 4800 leden (1991) en heeft haar
secretariaat in Zeist. In alle (middel)grote plaatsen zijn ledengroepen actief. Er
vinden regelmatig bijeenkomsten plaats waar de *antroposofie inhoudelijk en
kunstzinnig wordt verdiept. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het vieren
van de jaarfeesten Kerstmis, Pasen, St. Jan en het Michaelsfeest.
De Anthroposofische Vereniging in Nederland is een onderdeel van het Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft, die alle antroposofische verenigingen in de wereld
omvat.

Period.:Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland.

Lit. (uit eigen kring): R. Grosse,Die ‘Weihnachtstagung’ als keerpunt in de
mensheidsontwikkeling, 1983.

Adres: Boslaan 12, 3701 CJ Zeist; tel. 030-6918216, fax 030-6918216.



Apostel Andreüs, Stichting Uit de Bron van Christus, in 1986 ontstaan. God
heeft door de eeuwen heen instrumenten in Zijn dienst gebruikt teneinde de
mensen op aarde te stimuleren om vanuit Zijn Woord te leven. In deze tijd is
mevr. Sonja de Vries een instrument van de Engelen van God, waardoor via
haar Gods Woord wordt geopenbaard.
De Engelen van God en met name Roravyanus spreken door de mond van
mevr. De Vries op lezingen en andere bijeenkomsten. Haar echtgenoot M. de
Vries wordt door Yoravyanus beïnvloed en verzorgt eveneens lezingen. Er
bestaat een vaste kern van ca. 120 personen. Verder is er een groep die alleen
met bepaalde activiteiten meedoet.
OPVATTINGEN. Belangrijke geloofspunten zijn: God is de Schepper van alles;
Jezus Christus heeft de mensen de weg naar God gewezen; alle mensen zullen
uiteindelijk, via leven na leven, en daardoor via geestelijke ontwikkeling, weer
bij God terugkeren; vanuit de hemelen wordt deze geestelijke ontwikkeling
gevraagd en ongevraagd gestimuleerd.
De wekelijkse bijeenkomsten worden gehouden aan de Buitenweg 1 in
Oudehorne.

Period.:Kontaktblad(350).

Adres: Buitenweg 1, 8413 NW Oudehorne; tel. 0513-542211.



Apostolisch Genootschap, Het, werd in 1951 opgericht als een vernieuwde
voortzetting van het apostolische werk, dat in 1863 in Nederland was begonnen.
Het is een religieus geïnspireerde werkgemeenschap die zich ten doel stelt voort
te bouwen op de grondslag, die door Jezus van Nazareth werd gelegd. Het
Apostolisch Genootschap beweegt zich in de traditie van de *apostolischen,
waaruit het als een van de vele geloofsgemeenschappen is ontstaan, hoewel het
wel op een aantal punten met deze verschilt.
Het Apostolisch Genootschap beschouwt zich als de legitieme voortzetting van
apostel F.W. Schwartz (1815-1895), die de grondlegger is van het apostolische
werk in Nederland. Apostel Lambertus Slok (1904-1984) was oorspronkelijk
districtsoudste van de *HAZEA (Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de
Eenheid der Apostelen). Apostel J.H. van Oosbree (1862-1946) wees in zijn
testament Slok tot zijn opvolger aan. Stamapostel J.G. Bischoff ging hier echter
niet mee akkoord en benoemde J. Jochems tot apostel. Een langdurige
rechtsprocedure kwam op gang. Tenslotte besloot de Hoge Raad in 1951 dat
Slok niet rechtsgeldig was benoemd. Evenwel bleven 25.000 van de 30.000
leden van de HAZEA Slok trouw, traden uit en stichtten Het Apostolisch
Genootschap. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn zoon J.L. Slok. De
eigenlijke achtergrond van het conflict lag in het toenemende verschil in
geloofsopvatting tussen de apostolischen in Nederland en Duitsland. De voor
die tijd zeer vooruitstrevende opvattingen en werkwijze van apostel J.H. van
Oosbree speelden hierbij een belangrijke rol, terwijl de apostolischen in
Duitsland meer vasthielden aan de traditionele opvattingen uit het verleden:
Jezus zou spoedig en op bovennatuurlijke wijze op aarde komen; de
apostolischen zouden als een uitverkoren volk zijn komst moeten voorbereiden.
In Nederland hechtte men daarentegen veel waarde aan de oorspronkelijke
bezieling en pleitte men voor op de praktijk van het leven gericht geloof van
de eerste christengemeenten.
Het Apostolisch Genootschap telt 22.981 (1994) ingeschreven leden, verspreid
over geheel Nederland met ca. 90 gemeenten. Verder zijn er door emigratie
gemeenten ontstaan in San Francisco, Powell River (Canada), Perth,
Johannesburg en Zürich.
OPVATTINGEN. De geloofsopvattingen van Het Apostolisch Genootschap zijn
vergeleken met de apostolische opvattingen van een eeuw geleden sterk
veranderd, hoewel de oorspronkelijke inspiratie is gebleven. De lidmaten laten
zich niet leiden door dogmatische leerstellingen of een traditionele geloofsleer,
maar door het op de actualiteit gerichte woord en voorgaan van de thans
levende apostel als hun geestelijk leider.
Zij geloven namelijk dat God niet is opgehouden te spreken, maar door alle
eeuwen heen in de mens heeft doorgesproken in een taal die het hart raakt van
een goed verstaander. Het Apostolisch Genootschap erkent God als scheppende
macht, maar niet dat God buiten de mens om kan ingrijpen in de samenleving.
Wat op aarde gebeurt doen de mensen zelf en zij zijn daar verantwoordelijk
voor. God komt als schepper miljoenenvoudig tot gestalte in de natuur, als
macht van de liefde komt Hij in de mens tot gestalte in de ontwikkeling naar
een hoger mens-zijn. Met de vrije wil van de mens heeft God als het ware zijn
schepping in zijn mensenhanden genomen. De mens heeft de levensopdracht
in zijn persoonlijk en maatschappelijk leven een handreiking te doen aan het
bijzondere talent waarin God heeft voorzien: de mogelijkheid tot liefhebben.



Jezus van Nazareth is daarin voorgegaan als de eerste mens die God op deze
wijze in zijn persoonlijk leven verklaarde. Er waren eeuwen van geestelijke
ontwikkeling voor nodig geweest om te ontdekken of te herondekken dat God
zich gestalte geeft in de mens en dat dit niet beperkt hoeft te blijven tot de
figuur van Jezus van Nazareth. Volgens Het Apostolisch Genootschap is dit op
de mens gericht Godsbegrip de essentie van de apostolische geloofsovertuiging.
De daaruit voortvloeiende levensopdracht geldt niet alleen voor hen die in Het
Apostolisch Genootschap verenigd zijn. Wel willen deze lidmaten aan het
vervullen daarvan een eigen bijdrage leveren door persoonlijk en in
gemeenschap de gezindheid van Christus in praktijk te brengen. Die gezindheid
bestaat uit een samengaan van barmhartigheid en trouw en met begrip en
respect voor de medemens werken aan de liefdevolle verhoudingen ter ere
Gods.
ORGANISATIE. Statutair berust het bestuur van Het Apostolisch Genootschap
in handen van Apostel J. L. Slok. In zijn taken wordt hij bijgestaan door een
college van opzieners en districtsoudsten.
Het Apostolisch Genootschap kent echter geen kerkelijke hiërarchie. De
organisatie wordt in feite bepaald doordat al degenen die de Apostel als zodanig
erkennen en Hem beschouwen als het inspirerende middelpunt van hun leven,
met Hem een persoonlijk verbond zijn aangegaan. In elke gemeente is een
‘voorganger’ aangewezen, die wordt bijgestaan door een kring van
medewerk(st)ers die ‘priesters’ en ‘dienenden’ worden genoemd. Deze
benamingen duiden niet op rangen, maar op een bepaalde dienstbaarheid, die
van de desbetreffenden wordt verwacht. Met dezelfde bedoeling spreken de
gemeenteleden elkaar aan met ‘broeder’ en ‘zuster’ en worden de districtsbe-
stuurders met ‘oudste’ aangesproken.
De aangewezen plaatselijke voorgangers en hun medewerk(st)ers verzorgen de
erediensten en coördineren de gezamenlijke activiteiten. Zij hebben meestal
naast hun taak als zielsverzorger een maatschappelijke functie. Het Apostolisch
Genootschap financiert alle activiteiten en al zijn gebouwen uit eigen middelen.
Het onderhoudt geen relaties met kerkelijke of politieke organisaties of andere
maatschappelijke groeperingen.
In Enkhuizen heeft Het Apostolisch Genootschap zijn landelijk expositie- en
documentatiecentrum aan de Westerstraat 172.
EREDIENST. In de zondagse erediensten biedt de wekelijkse brief van de
Apostel het centrale thema. Het gaat daarbij vooral om het voeden van ieders
bewustwording bestemd te zijn om de liefdemacht van God in het eigen mens-
zijn en in het samengaan met medemensen dichterbij te brengen. Muziek en
zang spelen in de eredienst een belangrijke rol. Daarin vinden - wanneer daartoe
aanleiding is - tevens de ‘heilshandelingen’ zoals de doop, de confirmatie, de
huwelijksbevestiging en het ‘sluiten van het levensboek’ van de overledenen.
Heilshandelingen zijn volgens Het Apostolisch Genootschap ‘eenvoudige
symbolische handelingen, waarin zichtbaar wordt gemaakt dat men in
verbinding is gebracht met het Vaderwezen Gods, zoals men dit in de Apostel
mag kennen’. Deze en de vrijspraak - ook ten opzichte van elkaar - worden in
iedere eredienst zichtbaar bevestigd in een rondgang voor het ontvangen van
het ‘verbondteken’: een ouwel gedrenkt in wijn. De eredienst eindigt met een
dankgebed, waarin een ieder tevens de opdracht krijgt zorg te dragen voor de
menselijke beleefbare nabijheid Gods.



Period.:Ons Maandblad.

Lit. (uit eigen kring):De zegen van de twijfel. Gedenkboek ter gelegenheid van
het 30-jarig jubileum van onze geliefde apostel, 1976;Er zijn bergen verzet!,
1987;Het venster op F.W. Schwarz, 1988.
Lit. (van anderen): M.J. Tang,Het apostolisch werk in Nederland, tegen de
achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824; idem, De
apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984, p. 7-45.

Adres: Postbus 116, 3740 AC Baarn; tel. 035-5413488, fax. 035-5424679.



Apostolischennoemt zich een relatief groot aantal protestantse geloofsgemeen-
schappen, die bijna alle dezelfde oorsprong hebben. In 1826 nodigde de Engelse
bankier Henry Drummond een aantal mannen uit op zijn landgoed Albury
teneinde zich te bezinnen op de verwachte spoedige wederkomst van Christus,
op de consequenties daarvan voor de kerk, en op de rol van Israël daarbij. Deze
zogenaamde Albury-Conferences werden tot 1830 gehouden. Verder was er in
die tijd in Schotland een charismatische opwekking, waarbij genezingen
plaatsvonden, in tongen gesproken werd en profetieën over de spoedige
wederkomst van Christus werden geuit. Edward Irving (1792-1834), predikant
in Londen van de Anglicaanse Church of Scotland, werd hierdoor zo gegrepen,
dat hij vanuit deze opvattingen predikte. Behalve in zijn gemeente vond deze
beweging al snel gehoor in andere delen van Groot-Brittannië en ook buiten de
*Anglicaanse Kerk. Irving werd ervan beschuldigd de zondeloosheid van
Christus geloochend te hebben en werd in 1833 als predikant afgezet.
Intussen was in 1832 John Cardale door Henry Drummond via profetie tot
apostel geroepen. In apostolische kringen wordt dit moment beschouwd als de
eerste apostelroeping, nadat het apostolaat van de begintijd was weggenomen.
In 1833 en 1834 werden nog andere apostelen geroepen. Tenslotte werden in
1835 de laatsten van de twaalf apostelen aangewezen. De twaalf apostelen
stelden hetGetuigenis van de Apostelen aan de hoofden der Kerk en der
Christenheidop, vaak hetTestimoniumgenoemd: de kerk en de staat waren
verworden en de enige uitweg was de apostelen te erkennen en hun
aanwijzingen tot herstel te volgen. Vanaf 1836 probeerden zij het, praktisch
altijd tevergeefs, aan vorsten en kerkelijke overheden aan te bieden. Omdat dit
Testimoniumdoor de gevestigde kerken niet werd aanvaard, ontstonden er
volgens het model van Efeziërs 4:11v. autonome Katholiek Apostolische
Gemeenten; later noemde men zich met grote aarzeling Katholiek Apostolische
Kerk.
Buiten Groot-Brittannië ontstonden gemeenten in Duitsland (1848), België
(1852), Zwitserland (1855), Nederland (1867) en in andere landen.
Toen in 1855 drie van de twaalf apostelen waren overleden, besloten de andere
geen nieuwe meer aan te wijzen, op grond van hun overtuiging dat vóór de
dood van de laatste apostel Christus zou wederkeren. Al spoedig veranderde
de Katholieke Apostolische Kerk van een protestantse charismatische gemeente
in een hiërarchisch geleide kerk van het katholieke type.
GESCHIEDENIS. De apostolischen kenmerken zich door een groot aantal
scheuringen en afsplitsingen, met als gevolg een grote complexiteit. Rond 1863
vond de eerste scheuring plaats, omdat de Berlijnse profeet Heinrich Geyer,
G.C. Preuss en F.W. Schwartz tot het apostelambt had geroepen. Hierdoor
ontstonden de Hersteld Apostolische geloofsgemeenschappen.
In 1863 kwam F.W. Schwartz naar Amsterdam en begon daar met zijn
apostolische zending. In 1893 werd zij officieel erkend onder de naam
*Hersteld Apostolische Zendingskerk (HAZK). Na de dood van F.W. Schwartz
in 1895 ontstonden er grote moeilijkheden over de plaats van de apostel: de
apostel als de gezondene ging zich identificeren met de zender Christus; verder
ontstond de opvatting dat de woorden van de levende apostelen meer waarde
hadden dan die van de overleden bijbelse apostelen. De in 1897 geroepen
apostel M. van Bemmel werd uiteindelijk niet erkend door de apostelen uit
Duitsland. Een groot gedeelte van de HAZK bleef achter M. van Bemmel staan.



De nieuwe ‘roepingsdienst’ riep J. Kofman tot apostel. Ter onderscheiding van
de HAZK organiseerde de groep rondom J. Kofman zich in de Hersteld
Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA), in
1953 gewijzigd in *Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid der
Apostelen (HAGEA). In 1910 werd J.H. van Oosbree in de plaats van J.
Kofman aangewezen. In 1926 kreeg apostel Van Oosbree een diepgaand
conflict met zijn schoonzoon H.J. Smit over een ‘hervorming’ van het Heilig
Avondmaal: J.H. van Oosbree vond dat het Heilig Avondmaal een ‘gemeen-
schappelijke verzoeningsdis’ was, terwijl H.J. Smit zich hield aan de
oorspronkelijke opvattingen. Toen het tot een breuk kwam, stichtte H.J. Smit
de Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente welke zich in 1956 bij de
Vereinigung Apostolischer Christen des In- und Auslands aansloot. In 1950
werd H.J. Smit tot het apostelambt geroepen en verordend.
Toen apostel J.H. van Oosbree in 1946 stierf, benoemde de Duitse stamapostel
J.G. Bischoff in diens plaats J. Jochems. Maar J.H. van Oosbree echter had L.
Slok al als opvolger aangewezen. L. Slok kreeg 25.000 van de 30.000 leden van
de HAZEA achter zich. Er ontstond een rechtsstrijd, die uiteindelijk in 1950
door L. Slok werd verloren. Deze verenigde zich met zijn volgelingen in Het
*Apostolisch Genootschap.
Stamapostel J.G. Bischoff begon vanaf 1950 met toenemende klem te
verkondigen dat Christus nog tijdens zijn leven zou wederkeren. Ambtsdragers
die met deze verkondiging moeite hadden, werden uit hun ambt gezet. De
Nederlandse apostel G. Kamphuis probeerde een weg te vinden tussen trouw
aan de stamapostel en terughoudendheid ten aanzien van diens boodschap. Dit
maakte hem echter verdacht bij een deel van de gelovigen. Deze groep trad uit
en organiseerde zich in de *Nieuw-Apostolische Kerk (NAK), waarin onverkort
aan de boodschap van de stamapostel werd vastgehouden. Zo waren er nu twee
geloofsgemeenschappen die beide de stamapostel volgden en hun instructies
vanuit het hoofdkwartier ontvingen.
In 1955 werden drie Duitse apostelen en een aantal hoge ambtsdragers door
stamapostel J.G. Bischoff uit hun ambt gezet. In 1956 richtten deze de
Vereinigung Apostolischer Christen In- und Auslands op. Apostel G. Kamphuis
van de HAGEA en apostel H.J. Smit van de HEAG behoorden tot de oprichters.
Samen richtten zij de Apostolische Geloofsgemeenschap op, waarvan in 1980
de naam werd veranderd in *Gemeente van Apostolische Christenen.
Stamapostel J.G. Bischoff van de HAGEA en NAK stierf in 1960 zonder dat
hij de bruidsgemeente de Heer tegemoet heeft mogen voeren. In 1954
verenigden HAGEA en NAK zich in de *Nieuw-Apostolische Kerk in
Nederland. Vanaf 1976 is de leiding in handen van de apostelen G. Pos en G.
Schepers.
De HAZK beschouwt apostel M. van Bemmel als de rechtmatige opvolger van
apostel F.W. Schwartz en daarmee ook J.G. Kalwij, die in 1925 M. van
Bemmel was opgevolgd. Tijdens diens ambtsperiode kwam het tot een conflict
met N.J. Verkruisen, voorganger in Haarlem met als gevolg dat hij zijn
gemeente losmaakte van de HAZK en de *Hersteld Apostolische Zendingsge-
meente (HAZG) stichtte wat eigenlijk de naam was van elke plaatselijke
gemeente van de HAZK.
Na het overlijden van apostel J.G. Kalwij in 1946 werd D.W. Ossebaar tot de
nieuwe apostel van de HAZK geroepen. In 1969 onttrok zich een deel van de



gemeenschap aan apostel D.W. Ossebaar en riep J. Schaap tot apostel. Ook dit
deel noemt zich de HAZK.
In 1971 tenslotte trad apostel J. van der Poorten met een aantal medestanders
uit de HAZK. Hij stelde zich in de geest onder de Engelse apostelen, waardoor
de zogenaamde Oude Ordening weer werd opgenomen, dat apostelen door
profetieën worden aangewezen. Zijn kleine gemeenschap noemt zich dan ook
*Katholiek Apostolische Kerk.
OPVATTINGEN. Hoewel er tussen de verschillende apostolische geloofsge-
meenschappen soms grote verschillen over geloofspunten en vooral over de
accentuering ervan bestaan, zijn er wel degelijk veel overeenkomsten. Wel
gebruiken de diverse geloofsgemeenschappen veel verschillende termen. De
basisuitgangspunten zijn gebaseerd op hetTestimonium.
Een van de belangrijkste punten is de leer van de ambten, die zich baseert op
Efeziërs 4:11-16. Ambten zijn niet zozeer de instrumenten waardoor Christus
handelt, maar zijn ‘zijn lichaam in actie’. Zonder deze ambten zou de volle
genadebedeling niet mogelijk zijn. Essentieel is het ambt van apostel, door de
profetie geroepen, dienaar van de Algemene Kerk, de gemeenschap van alle
gedoopten. Verder is het ambt van profeet erg belangrijk, door wie ‘de
verborgen zin van God door openbaring tot de Kerk wordt gebracht’: hij
openbaart onder directe inspiratie van de Heilige Geest de wil van God in
actuele situaties, interpreteert duistere plaatsen van de Heilige Schrift en wijst
mannen aan tot het bekleden van ambten. De apostel besluit wat hij met deze
openbaringen verder doet. De evangelist is de prediker van de evangeliën en
moet de gelovigen wijzen op de spoedige wederkomst van Christus en op de
weg ter voorbereiding daarvan. De herder, ‘onder de apostelen verordend tot
geestelijke bestuurder der gelovigen en wachter voor hun zielen’ is belast met
de persoonlijke zielzorg. De diaken tenslotte zorgt voor het materiële welzijn
van de gemeente en van haar gelovigen. Een heel speciale plaats was
voorbehouden aan de stamapostel, omschreven als ‘het zichtbare hoofd der
Gemeente, in alle aangelegenheden de hoogste instantie’. De stamapostel
benoemt de apostelen en zet ze ‘in ruste’.
Een sacrament is ‘een uitwendig en zichtbaar teken van een inwendige en
geestelijke genade, die ons geschonken wordt; het is door Christus ingesteld als
een middel, waardoor wij de genade ontvangen en als een onderpand om ons
daarvan te verzekeren’. HetTestimoniumkent twee sacramenten: de doop en
het Heilig Avondmaal. Het sacrament van de doop is het kenmerk dat men tot
de Kerk van Christus behoort en het teken van de vergeving van de zonden. Het
Heilig Avondmaal is bedoeld om het deelgenoot-zijn van het opstandingsleven
van Christus voortdurend te voeden. Bij de viering spelen op grond van het
voorbeeld door Christus zelf gegeven en 1 Corintiërs 11:24; 10:16, vier
elementen een belangrijke rol: 1. Er moet een aanbieding zijn van brood en
wijn om door God gebruikt te worden. Het brood moet ongezuurd zijn; 2.
Daarna volgt de dankzegging; 3. De reeds afgezonderde tekenen worden door
de consecratie gemaakt tot (niet= veranderd in) het lichaam en bloed van
Christus; 4. Zo geconsecreerd worden de tekenen door de gelovigen tot zich
genomen. Naast de sacramenten kennen de apostolischen een aantal
sacramentele handelingen. Van deze is de verzegeling erg belangrijk. Zij wordt,
als een gelovige ca. twintig jaar oud is, voltrokken door handoplegging van een
apostel. Door de verzegeling ontvangt de gelovige volgens Handelingen 8:14-17



en 19:1-6 de doop met de Heilige Geest en wordt men zo opgenomen onder
degenen die bij de parousia gespaard worden van de grote verdrukking. De
verzegelden zullen de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht (1 Thes. 4:13-
17). Een andere sacramentele handeling is de ordening van priesters, te
geschieden nadat men door profetie en door de ordening van de apostel tot een
ambt geroepen is.
Grote waarde hechten de apostolische geloofsgemeenschappen, Het Apostolisch
Genootschap uitgezonderd, aan de spoedige wederkomst van de Heer. Als
iemand overleden is, komt hij in een tussenfase waar een scheiding bestaat
tussen bozen en goeden. Deze toestand wordt door een ieder bewust beleefd,
misschien zelfs bewuster omdat alle beperkingen van de lichamelijkheid niet
meer bestaan. Het zwaartepunt in de apostolische opvattingen ligt bij de
voleinding van de geschiedenis, waarin de antichrist steeds meer invloed heeft:
de tijd van vijandschap tegen God en tegen het ware geloof. De antichrist zal
zelfs in de kerk actief zijn. Vlak voordat deze antichrist volledig zijn macht zal
ontplooien, zal Christus van de hemel nederdalen en allen die in hem gestorven
zijn, zullen opstaan en hun ‘opstandingslichaam’ ontvangen. Zij hebben deel
aan de eerste opstanding. Alle nog levenden zullen ‘de onsterfelijkheid
aandoen’, als zij tenminste verzegeld zijn. Zij zijn beveiligd voor de komende
oordelen. Na deze parousia, de komst van Christus in de verborgenheid, ontstaat
er op aarde een grote onderdrukking, waardoor de zifting plaats zal vinden
tussen de echte gelovigen en allen die wel geloven, maar die niet achten op de
tekenen der tijden. Vele gelovigen worden afvallig, maar anderen blijven trouw
en vormen de ‘schare die niemand tellen kan’. In die periode zal Babylon (de
verworden toestand van de kerk) vernietigd worden; de kerk zal ‘uit Babylon
geleid worden’, zal verlost worden uit alle ontaarde ordeningen, waarin de
christenheid zich heeft verstrikt. De crisis zal haar hoogtepunt krijgen met de
slag bij Armageddon en met de belegering van Jeruzalem. Dan zal Christus,
voor allen zichtbaar, verschijnen aan het hoofd van het leger van zijn heiligen.
Deze gebeurtenis wordt epifanie genoemd. Jeruzalem zal worden bevrijd en de
antichrist verslagen en diens wereldlijke manifestatie, het beest uit de zee
(Openbaring 13:1) en de pseudo-kerk, het beest uit de aarde (Openbaring 13:11)
in de vuurpoel geworpen. De joden zullen zich dan ook bekeren als gevolg van
de bevrijding van hun heilige stad. Satan zal voor een tijd van honderd jaar
gebonden in de afgrond geworpen worden en op aarde zal Christus heersen over
de mensheid die geestelijk en materieel onder de meest gunstige omstandighe-
den kan leven. In het duizendjarig rijk zullen de onsterfelijke eerstelingen als
koningen en priesters de heerschappij van Christus uitoefenen. De joden zullen
Gods instrumenten zijn om de heidenvolken te bekeren. De eerstelingen
uitgezonderd zullen in dat duizendjarig rijk de mensen nog wel sterven. Vlak
voordat het duizendjarig rijk ten einde loopt, zal de satan voor een korte tijd
worden ‘losgelaten’. Hij zal de steun krijgen van vele mensen in zijn opstand
tegen God en diens gezalfde. Maar tenslotte zullen die door het vuur vernietigd
worden en de satan zal voor eeuwig in de vuurpoel geworpen worden, waardoor
het evangelie zal zijn vervuld. De heerlijkheid van God, gezeten op zijn grote
witte troon, zal nu voor een ieder zichtbaar zijn. Iedereen wordt voor zijn troon
gedaagd voor het laatste gericht. De ‘onboetvaardigers’ worden verwijderd van
Gods aangezicht, alle anderen zullen wonen op de nieuwe aarde. Het hemelse
Jeruzalem zal neerdalen op deze nieuwe aarde en de uitverkoren heiligen zullen



heersen over het rijk van zaligen en priesterdienst verrichten voor een God
aanbiddende wereldbevolking.
Volgens oudtestamentisch gebruik offeren de gelovigen de tienden.
LITURGIE. In de eerste plaats is elke eredienst erop gericht om Gods goedheid
te openbaren. Er zijn dagelijkse ochtend- en avonddiensten met een dagelijkse
offerande. Er zijn vele parallellen met de oudtestamentische traditie. Elke keer
wordt de verlorenheid van de gelovige beleden, met daarna de absolutie.
Verdere belangrijke onderdelen zijn: een toepasselijk schriftwoord, samengevat
in de Apostolische geloofsbelijdenis, gebeden begeleid door het verbranden van
reukwerk, en een korte overweging in de ochtenddienst. De dienst begint met
een stil gebed, met daarna gemeentezang, gebed, voorlezen van het bijbelwoord,
zang, prediking, gebed des Heren, vrijspraak, voorbeden voor de levenden en
de doden, viering van het Heilig Avondmaal, zang en zegen.

Lit. (algemene uit eigen kring):Getuigenis der Apostelen aan de Hoofden der
Kerk en der Christenheid, 1836;De liederen en andere eerediensten der Kerk,
1878.
Lit. (van anderen): M.J. Tang,Het apostolische werk in Nederland tegen de
achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824; idem, De
apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984, p. 7-45.



Association for Research and Enlightenment (ARE), in 1932 in de VS
opgericht teneinde de informatie die door de helderziende Edgar Cayce (1877-
1945) werd verstrekt te bewaren en het gebruik ervan te stimuleren. Deze
informatie is vastgelegd in 14.246 zogenaamde ‘Readings’, notulen van vragen
en antwoorden, die de in trance-toestand verkerende Cayce daarop gaf. Deze
Readings kunnen globaal in drie categorieën worden verdeeld: 1. Medische
diagnoses en behandelingsadviezen; 2. Ophelderingen over het leven van
personen, mede op grond van vorige incarnaties, gecombineerd met adviezen
voor een zo zinvol mogelijke levenswijze. Deze categorie geeft daarbij veel
informatie over de verloren culturen en mystieke leringen van Atlantis, het oude
Egypte en de joodse sekte der Essenen, belangrijk voor de voorbereiding van
Jezus in het vervullen van zijn levensmissie; 3. Onderwerpen, die betrekking
hebben op een verdere spirituele ontwikkeling, door middel van meditatie, bij-
belstudie, astrologie, gezondheidsadviezen, inzicht in het levensideaal, het
werken met kristallen, massage en profetieën voor een nieuwe levensorde.
ARE heeft, volgens eigen opgave, ruim 75.000 actieve leden, verspreid over
de hele wereld. De meeste, 56.000 wonen in de VS. Haar hoofdcentrum bevindt
zich in Virginia Beach, VS.
OPVATTINGEN. ARE baseert zich volledig op de Readings van Edgar Cayce
en wil het universeel Christus-bewustzijn naar buiten brengen en daardoor haar
liefde voor God en de mens tonen. Zij doet dit via meditatie; studiegroepen, die
de aard en de realiteit van spirituele wetten onderzoeken en verder alle
informatiedragers, die voortvloeien uit de Readings of die in deze Readings
worden vermeld; holistische geneeskunst; aandacht voor het spirituele, mentale
en fysieke lichaam; het vorm geven aan de universele liefde in het dagelijkse
leven.
NEDERLAND. In juni 1987 vond de aanstelling plaats van een vertegenwoordig-
ster van ARE Holland, terwijl zij in mei 1990 een officiële stichting werd. Vóór
1987 vond de vertegenwoordiging plaats door de stichting Timotheus van Lystra.
ARE Holland kent een verzendlijst van ca. 1400 personen. De leden komen
eenmaal per week in studiegroepen bijeen. Verder worden er lezingen en
cursussen georganiseerd.

Period.:Amare Nieuwsbrief(stichting Timotheus van Lystra);ARE Holland
Nieuwsbrief; ARE Journal; Venture inward.

Bronnen: E. Cayce,A search for God,2 dln., z.j.
Lit.(uit eigen kring): G. Cerminara,Leven in relatie, z.j.; J. Millard, Edgar
Cayce. Profeet in trance, z.j.; L. Steinhart,Schoonheid zonder grenzen, z.j.; H.
Puryear,Edgar Cayce als ziener. Zijn visie op de mens, 1989; Mark Thurston,
Discovering your souls purpose, 1992.

Adres: Postbus 97830, 2509 GE ’s-Gravenhage; tel. 070-3240643.



Armeens-Apostolische Kerk, een van de kerken binnen de *Oosterse Kerken,
heeft een parochie in Amsterdam en een in Almelo. Al in 1714 werd in
Amsterdam door kooplieden de eerste Armeense Kerk in West-Europa gesticht.
Toen in 1856 er bijna geen Armeniërs in Amsterdam meer waren, werd de kerk
verkocht. In 1986 kon het gebouw weer worden teruggekocht om dienst te doen
voor de ca. 3500 Armeniërs, afkomstig uit Turkije en gevlucht als gevolg van
de vele christenvervolgingen in dat land. Priester is Manuel Yergadian. De
verantwoordelijke bisschop Mgr. Kude Nacachian resideert in Parijs.
In totaal zijn er ca. tien miljoen Armeense christenen, verdeeld over twee
catholicosaten.

Lit. (van anderen): Albert Stol,Turkse christenen. Vervolgd, verdreven,
verspreid. Opkomst en ondergang van de Jacobieten, 1979.

Adres: Parochie van de H. Geest te Amsterdam: Krombootsloot 22, 1011 GW
Amsterdam; tel. 020-6201107.



Arya Maitreya Mandala, Orde , voortgekomen uit het Tibetaanse *boeddhi-
sme, maar niet gebonden aan een van de traditionele scholen. De Orde is
georiënteerd op de essentiële kern van het boeddhisme, die zij op een aan het
Westen aangepaste wijze en in een niet-dogmatische vorm wil verbreiden. De
Orde werd gesticht door lama Anagarika Govinda (Anangavajara Khamsum
Wanggchuk, 1898-1985 en in Duitsland geboren als Ernst Lothar Hoffmann),
die daartoe in 1933 van lama Tomo Geshe Rinpoche (Tulku Lama Geshe
Ngawang Kalzang), destijds abt van enkele kloosters in Tibet, de opdracht had
gekregen. In 1952 werd de internationale organisatie opgericht ten behoeve van
de westerse wereld. Behalve in Nederland heeft de Orde groepen in Duitsland,
Oostenrijk en Hongarije. Wel maakten de Nederlandse en Oostenrijkse sangha
vanaf 1987 zich los van de Duitse. Toen de Nederlandse organisatie in 1973
ten onder dreigde te gaan, werd zij nieuw leven ingeblazen door Padmavajra
(R.H.C. Jansen).
De Orde gaat uit van het vajrayana-boeddhisme en ziet het ‘Diamanten
Voertuig’ als de verst ontwikkelde en universele gedaante van het boeddhisme.
Daarom ook wordt de waarde van de drie yana’s - hinayna, mahayana en
vajrayana - gelijkelijk onderkend en onderwezen: zij zijn op elkaar
voortbouwende fasen van het boeddhistische pad.
De Orde Arya Maitreya Mandala onderscheidt ordeleden en kandidaatleden, in
totaal 7 (1993) en een wisselend aantal belangstellenden. Voor de leden zijn
er activiteiten op het gebied van meditatie, scholen en puja, voor de
belangstellenden lezingen en bijeenkomsten. Grote waarde hecht men aan de
ethische vervolmaking.

Period.:Damaru (van de Oostenrijkse tak);Der Kreis. Informationsblatt des
Ordens Arya Maitreya Mandala Zweig für Westeuropa(officieel orgaan van
de Duitse tak).

Lit. (uit eigen kring): Orde Maitreya Mandala,Ursprung und Ziele des Ordens
Arya Maitreya Mandala, z.j.; Lama Anagarika Govinda,De weg van de witte
wolken. Een pelgrimstocht door Tibet, 1978; Klaas, Het avontuurlijke leven van
Lama Govinda, in:Saddharma, 16, 1983, nr. 1, p. 14-22; idem, Orde Arya
Maitreya Mandala bestaat vijftig jaar, in:Saddharma, oktober 1953, p. 15 e.v.;
idem, Lama Anagarika Govinda. Een leven gewijd aan de Buddha-Dharma, in:
Saddharma, december 1985, p. 9 e.v.; Lama Anagarika Govinda,Creatieve
meditatie en multidimensioneel bewustzijn, 1987.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 175-
179; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 129.

Adres: Laan van Arenstein 8, 2341 LT Oegstgeest; tel. 071-5175025.



Arya Samaj, (vereniging van mensen met nobele gedachten), in 1875 opgericht
in Bombay (India) door Swami Dayanand Saraswati (1824-1883). In deze
periode waren beeldenverering en kastenstelsel in het *hindoeïsme van India
belangrijk. Door toedoen van een goeroe kwam Dayanand Sarawati in aanraking
met de Veda’s, de oudste op schrift gestelde filosofische gedachten van India.
Daardoor raakte hij ervan overtuigd dat de vedische leer de zuivere leer is en
kreeg hij de overtuiging dat het hindoeïsme een filosofie is en geen godsdienst.
Verder waren de beeldenverering en het kastenstelsel latere toevoegingen.
Swami Dayanand Saraswati vond dat de maatschappelijke betrokkenheid van
de mens een noodzaak was om geestelijke en materiële vooruitgang na te
streven. Hierdoor kon Arya Samaj vele sociale hervormingen tot stand brengen.
OPVATTINGEN. In tegenstelling tot het traditionele hindoeïsme kent Arya
Samaj een grote mate van eenheid in leer en ritueel, gebaseerd op de vedische
mantra’s en de uitleg van Swami Dayanand Saraswati. De tien grondbeginselen
van Arya Samaj zijn: 1. God is de bron van alle ware kennis en van alle zaken
die daardoor worden gekend; 2. God is waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid.
Hij is vormloos, almachtig, rechtvaardig, ongeboren, onbegrensd, onveranderlijk
en drager van alles; 3. De Veda’s zijn de boeken van de ware kennis; 4.
Iedereen moet steeds bereid zijn om de waarheid te accepteren en de
onwaarheid te verwerpen; 5. Alle handelingen moeten doordacht geschieden na
ampele overweging van goed en kwaad; 6. Het bevorderen van de psychische,
fysieke en sociale ontwikkelingen van de mensheid staat centraal; 7. Het
optreden jegens andere mensen moet gekenmerkt zijn door liefde en
rechtvaardigheid; 8. Onkunde moet worden uitgeroeid en kennis moet worden
verbreid; 9. Niemand mag zich tevreden stellen met slechts persoonlijk welzijn,
maar moet het individueel belang ondergeschikt laten zijn aan het gemeenschap-
pelijk belang; 10. De mens moet zich onderwerpen aan wetten of regels die het
algemeen belang raken, doch aan de navolging van wetten of regels op het
persoonlijk vlak gelegen, is men niet gehouden.
Terwijl bij vele hindoe-groeperingen alleen mannelijke brahmanen priester
kunnen worden, kent Arya Samaj zowel mannelijke priesters (pandits) alsook
vrouwelijke priesters (pandita’s), die van geboorte geen brahmaan hoeven te
zijn.
EREDIENST. Bij Arya Samaj staat het vuuroffer (hawan) centraal, dat in
huiselijke kring als in een tempel wordt uitgevoerd. In Nederland wordt vaak
een ruimte buitenshuis tot een tempel geïmproviseerd, waarin het heilige
symbool AUM (spreek OM) niet ontbreekt. In vele plaatsen worden deze
diensten gehouden op de zondagmorgen.
NEDERLAND. Ca. 30-35% van de hindoes van Surinaamse afkomst, die in
Nederland wonen, behoort tot Arya Samaj. Het totaal aantal Surinamers
bedraagt ca. 240.000 (1992), van wie er 100.000 tot 120.000 hindoes zijn. Er
zijn 26 plaatselijke Arya Samaj organisaties. Het overkoepelende orgaan is de
Stichting Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED), opgericht in 1987, in
het Hindi: Pratinidhi Arya Samaj Nederland. Arya Samaj Nederland (ASAN)
is de oudste arya samaj organisatie en werd in 1968 opgericht. Haar tijdschrift
Asan Sandesh heeft de functie van een gezamenlijk periodiek.

Period.:Asan Sandesh; Pratinidhi Patre (FAS-NED).



Lit. (uit eigen kring): Surindra,Praarthana Prakaash. De Havanyajna, gebeden
en bhajans, z.j.; Satyanaaraanyan S. Singh,Gaayatree Prakaash. Een korte
uitleg van de Guroo Mantra, 1978; Ramkisoor Choenni,Inleiding tot de
Vedische leefwijze, 1980; T. Soekhlall, De opkomst van de Arya Samaj in
Suriname, in:RBN, 12, 1986, p. 81-92;De Arya Samaj. Haar ontstaan,
ontwikkeling en verbreiding, 1987; Hari Rambaran, De Arya Samaj, in:
Corstiaan van der Burg e.a. (red.),Hindoestanen in Nederland, 1990, p. 139-
153.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 61-65.

Adressen: ASAN: Regentesselaan 237, 2562 CZ Den Haag; tel. 070-3451652.
FAS-NED: Regentesselaan 233, 2562 CZ Den Haag; tel. 070-3451652.



Ashram-Amsterdam, Centrum voor Veda-meditatie, in februari 1991
ontstaan als plaats voor gezamenlijke meditatie. De ashram respecteert aan de
ene kant elke religieuze, maatschappelijke of politieke denkrichting, maar
betrekt aan de andere kant hierin geen enkele stelling. Ashram-Amsterdam vindt
het zogenaamde Ene Samen-Zijn essentieel en concretiseert dit door
verschillende vormen van klank- en chakrameditatie, lezing en overweging van
vedische teksten, waarbij de upanishads centraal staan. Men heeft gekozen voor
de studie van de *hindoeïstische veda omdat men zo een open staan en luisteren
het best kan realiseren.
De meditatiebijeenkomsten worden iedere donderdag vanaf 20.00 tot ongeveer
22.00 uur gehouden op het adres Meerhuizenplein 18 te Amsterdam.

Period.:Brief.

Adres: Meerhuizenplein 18 hd, 1078 TC Amsterdam; tel. 020-6732722.



Association Zen Internationale (AZI), behorend tot soto-*zen, werd ca. 1980
in Frankrijk gesticht door de Japanner Taisen Deshimaru Roshi (1914-1982).
Van hieruit werden in diverse landen in Europa meer dan honderd zen-kringen
gesticht. Taisen Deshimaru Roshi was de eerste echte zen-leraar die zich in het
Westen vestigde. Toen hij stierf had hij nog niet het shiho (meester-overdracht)
gegeven aan een van zijn leerlingen. Later hebben drie Franse leerlingen, een
Duitser en een Spanjaard in Japan het shiho ontvangen. De tegenwoordige
leider is Ludger Tenryu Tenbreul. Hij is president van de Duitse zen-vereniging
en hoofd van de zentempel Shogo-zan-Zenkoji in Berlijn. De Association wordt
vanuit Frankrijk gecoördineerd en ondersteund. In Nederland bestaan er enkel
twee dojo’s (oefenplekken) in Heerlen en Roermond, waar wekelijks
meditatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
De zen van de AZI is soto-zen, met veel nadruk op zazen, de praktische kant
van zen. Vanaf de Boeddha Shakyamoeni bestaat zazen als middel tot
verlichting, waardoor het *boeddhisme heeft bijgedragen tot het stimuleren van
de hoogste menselijke waarden: wijsheid en mededogen. Door zen is men in
staat om zichzelf te leren kennen, om de tegenstellingen waarin onze ego-
gerichtheid ons gevangen houdt, voorbij te gaan om aldus een natuurlijke en
meer harmonieuze manier van zijn terug te vinden. Zen stelt in staat om door
te dringen tot de oorsprong van elke visie of elk stelsel. Door het zazen wordt
op een natuurlijke manier energie, vrede en vrijheid toegevoegd. Het brengt de
ademhaling en de hersenfuncties weer in evenwicht, waardoor de relatie tot de
wereld veranderd kan worden. Zazen stelt in staat om het menselijk zijn in zijn
meest authentieke vorm te doen ontluiken. Bij het zazen horen de volgende
activiteiten: dagprogramma’s met zazen, waarbij aan de orde komen: kin hin
(de staande of ‘wandelende’ meditatie), kusen (onderwijs in het kader van
zazen), mondo (gesprek leraar-leerling), samu (oefenen van zen in het dagelijks
leven) en handenarbeid.
De Nederlandse dojo’s organiseren daarbij nog andere activiteiten, zoals: kesa
(het leren hoe men kesa en rakusa kan naaien), zenmassage en ontspanning van
de spieren, de martiale kunsten, kalligrafie, literaire en muzikale expressie,
lezingen en conferenties. Verder organiseren zij eens per jaar een gezamenlijke
sesshin, waaraan enkele tientallen mensen deelnemen.

Period.:I Shin Den Shin; Zen; Zen-Informationen.

Lit. (uit eigen kring): Taisen Deshimaru,Die Praxis der Konzentration. Zen und
Alltagsleben, 1970; idem,Zen Buddhismus und Christentum, 1975; idem,Zazen.
Die Praxis des Zen, 1977; idem,Autobiographie eines Zen-Mönchs, 1980.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 239-
244; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, 133-134.

Adressen: Laan van Hövell tot Westererf 42, 6411 EZ Heerlen; tel. 045-
5710052.
Nassaustraat 98, 6053 ED Roermond; tel. 0475-315549.



Astrologie (van het Griekseastrologia = astronomia = sterrenkunde,
sterrenleer), in feite de oudste en meest verbreide poging van de mens om
contact te kunnen krijgen met het bovennatuurlijke. Vanaf het einde van de
zeventiende eeuw wordt door de invloed van de Verlichting een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen astrologie (sterrenwichelarij) en astronomie
(natuurwetenschappelijke waarneming van de hemellichamen), hetgeen vóór die
tijd nog niet het geval was.
GESCHIEDENIS. De beoefening van astrologie komt in de gehele geschiedenis
van de mensheid voor, waarbij vooral het accent lag op wat tegenwoordig
astronomie genoemd wordt. Zij werd al door de Babyloniërs beoefend en
speciaal tijdens de Chaldeeuwse dynastie (7-6e eeuw v. Chr.). Met name in de
ruïnes van het paleis van koning Assurbanipal (669-625) werden veel
kleitabletten gevonden, die informatie geven over voorspellingen op
metereologisch gebied betreffende overstromingen, over soorten van tabellen
met planeetposities. De toren van Babel was een van de oudste observatoria.
In het Egypte van de Oudheid huldigde men de opvatting dat het heelal één
grote levende organisatie was, waarvan onze wereld slechts een klein onderdeel
uitmaakte. Het heelal als opperste opperwezen werd derhalve bestudeerd om
de wetmatigheid ervan te leren kennen. In de oudtestamentische wereld kwam
astrologie ook voor, hoewel het daar volgens opvattingen in een aantal
bijbelboeken werd afgewezen. Vooral de Grieken verenigden in de
Hellenistische periode (vanaf ca. 330 v. Chr.) de van oorsprong Babylonische
astrologie met de meer rationele bestudering van de sterrenkunde, hoewel beide
in deze periode nog synoniem waren. Voor de Romeinen speelde de traditionele
Chaldeeuwse astrologie een belangrijke rol: keizer Augustus liet munten slaan
met daarop tekens van de dierenriem en publiceerde verder zijn persoonlijke
horoscoop. Astrologen werden door vele Romeinse families geraadpleegd bij
huwelijken en geboorten. Buiten Europa kwamen in deze periode deze
opvattingen ook voor bij de Zuid-Amerikaanse Maya’s en Azteken, ondermeer
te zien aan de vorm van hun tempels. Verder speelt astrologie nog steeds een
essentiële rol in het dagelijkse leven in de *hindoe-wereld van India.
In de Middeleeuwen werd astrologie verbonden met zwarte magie, waartegen
de kerk inquisitoire activiteiten ontplooide. In de Renaissance raakte de
beoefening van de astrologie steeds verder in verval, mede door de opkomst
van het meer wetenschappelijk denken over de sterren. Toch waren vele
sterrenkundigen uit deze tijd tot en met het Concilie van Trente (1545-1563)
ook nog astrologen. Met name is dit het geval bij Regiomontanus (Johannes
Müller, gestorven in 1476), Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Keppler (1571-
1630), William Lilli (1602-1681) en Jean Baptiste Morin (geboren 1587).
Vooral door de opkomst van de natuurwetenschappelijke astronomie raakte de
astrologie in de sfeer van het bijgeloof. Hierbij speelt niet alleen de opkomst
van het zogenaamde heliocentrische wereldbeeld in plaats van het tot die tijd
altijd aanvaarde geometrische beeld een rol, maar ook het feit dat tot 1781 de
astrologie ervan was uitgegaan dat er zeven planeten bestonden. Na de
ontdekking van de planeten Uranus in 1781, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930
stelden critici dat ‘indien de uitgangspunten van de astrologie juist zouden zijn,
tot op heden de uitkomsten verkeerd moeten zijn’. De ‘moderne’ astrologie gaat
in haar bestrijding van deze opvatting uit van de zogenaamde ‘wet van twaalf’,
die inhoudt dat elk teken van de dierenriem beheerst wordt door een eigen



planeet. De nog niet ontdekte planeten, hypothetische planeten genoemd, hebben
de namen Persephone, Hermes en Demeter.
In de loop van de negentiende eeuw herleefde het astrologisch denken, vooral
door toedoen van de activiteiten van mevr. H.P. Blavatsky, mevr. A. Besant en
H.S. Olcott, waardoor het een rol ging spelen in de kringen van de *theosofie
en mede door toedoen van M. Heindel in die van de *Rozekruisers. Op dit
ogenblik wordt de astrologie in vele westerse landen op meer ‘wetenschappelij-
ke’ wijze beoefend, mede ook als reactie op de vele, vaak niet serieus te nemen
horoscopen in de dag- en weekbladen en in t.v.-uitzendingen. Daarbij maken
de beoefenaars van deze ‘wetenschappelijke’ astrologie vaak ook bezwaren
tegen de horoscopen in enkele zogenaamde nieuwe-tijdsbladen, in de jaar-
sterrebeeldboeken en tegen de vele cursussen astrologie, die er worden gegeven,
al dan niet gekoppeld aan gezondheidsaspecten en daarmee verband houdende
programma’s.
Nu streeft men in de serieuze astrologische kringen ernaar om meer onderling
contact tot stand te brengen, zodat er eensgezindheid op velerlei gebied tot
stand kan worden gebracht. De serieuze beoefenaars hebben zich verenigd in
enkele organisaties, die elk een duidelijke ‘beroepscode’ hebben. Voorbeelden
zijn: Nederlands Genootschap van Praktiserende Astrologen en de Federatie van
Astrologische Groepen in het Nederlands Taalgebied. Het aantal publikaties op
astrologisch terrein is schier onbeperkt.
De laatste jaren winnen bepaalde niet-westerse stromingen binnen de astrologie
aan invloed, ook in Nederland. Het bekende voorbeeld is de zogenaamde
Chinese astrologie, gebaseerd op de verlangens van de Chinezen van duizenden
jaren geleden. In hun totale afhankelijkheid zagen zij inzicht in de toekomst als
van groot belang.
OPVATTINGEN. De astrologie in haar serieuze vorm berust op de opvatting
dat het universum de manifestatie is van de goddelijke wil. Daaraan is de
opvatting verbonden dat er een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen de
beweging van de hemellichamen, makrokosmos, en al het gebeuren op aarde,
de mikrokosmos. Binnen de astrologie bestaan verschillende theorieën over de
relatie tussen makro- en mikrokosmos, die elkaar echter aanvullen. De
zogenaamde spiegeltheorie stelt dat de hemel één grote spiegel is, waardoor alles
wat zich ‘hierboven’ bevindt, beneden op aarde kan worden teruggevonden.
Verder bestaat er de theorie, al in de Oudheid aanwezig, dat planeten ons leven
kunnen beïnvloeden, waardoor het volledige lot van de mens en van de
gebeurtenissen bepaald wordt door de stand van de sterren, hemellichamen en
planeten. Verder is essentieel in de astrologie dat elk afzonderlijk hemellichaam
zijn specifieke invloed heeft, waardoor het nodig is om exact hun onderlinge
relaties en standen te kennen. Het astrologisch systeem is in de loop der eeuwen
uitgegroeid tot een zeer ingewikkeld systeem dat de astroloog in staat moet
stellen om zijn horoscopen te trekken. Onder een horoscoop verstaat men een
opname van ons zonnestelsel, waarbij alle planeten en dierenriemtekens
betrokken zijn. Het is een hemelfoto, genomen op een bepaalde tijd en plaats.
De zon doorloopt in één jaar de twaalf tekens van de dierenriem, vanuit onze
aarde waargenomen. Aangezien de aarde ook nog in 24 uur om haar eigen as
draait, doorloopt zij in deze tijd ook de twaalf tekens van de dierenriem,
waardoor gemiddeld elke twee uur een ander dierenriemteken aan deze horizon
verschijnt. Het dierenriemteken dat bij de geboorte van iemand aan de oostelijke



horizon te zien is, noemt men het ascendant-teken. Voor de astroloog is het
essentieel dat hij de betekenis van de verschillende zogenaamde ‘huizen’ (de
twaalf gelijke plaatsen waarlangs de planeten zich bewegen) en tekens van de
dierenriem kent. De gordel wordt de dierenriem of zodiak genoemd. De namen
van de dierenriem zijn ontleend aan de mythologie: Aries (Ram), Taurus (Stier),
Gemini (Tweelingen), Cancer (Kreeft), Leo (Leeuw), Virgo (Maagd), Libra
(Weegschaal), Scorpio (Schorpioen), Sagittarius (Schutter), Capricornus
(Steenbok), Aquarius (Waterman) en Pisces (Vissen).
Voor het trekken van een horoscoop zijn er drie basisgegevens nodig: 1. De
geboortedatum; 2. De exacte geboortetijd en 3. De geboorteplaats.
Omdat het uitgangspunt van de duiding van een horoscoop is dat de mens een
volledige eenheid is, moet elk deel ervan passen in de totale structuur. Dit is
noodzakelijk omdat de mens als mikrokosmos een volledige afspiegeling is van
het geheel van de makrokosmos. In de astrologie speelt, naast de zon, vooral
de maan een belangrijke rol. Omdat de mens grotendeels uit water bestaat, heeft
de maan hierop een essentiële invloed. De plaats, die de maan aan de hemel
heeft, heeft invloed op de zogenaamde instinctieve reactie van het leven, het
onbewuste gedragspatroon en de gevoelsmatige drijfveren. De maan loopt in
gemiddeld 28 dagen door de dierenriem, waardoor bij de geboorte verschillende
posities in de twaalf tekens mogelijk zijn. Verder zijn de planeten belangrijk,
elk met een eigen cyclus en omdat de astrologie aan elk van deze een bepaald
karakter toeschrijft. Dit karakter heeft een verschillende uitwerking naarmate
het teken waarin het zich voordoet. Hierbij speelt de onderlinge verhouding van
de planeten een belangrijke rol.
De astroloog moet niet alleen een precieze kennis bezitten van de invloed van
elk afzonderlijk hemellichaam, maar ook van de invloed bij verschillende
onderlinge standen bij elke plaats aan de hemel. Daartoe maakt hij gebruik van
een reeks van uitgebreide tabellen. Het trekken van een horoscoop is nu veel
minder tijdrovend door de verschillende computerprogramma’s.
Een speciale plaats in de duiding van de horoscopen neemt de zogenaamde
reïncarnatiehoroscoop in. Volgens deze methode zou het mogelijk zijn na te
gaan hoe men in zijn vorige levens geleefd zou hebben. In deze typische
westerse vorm van reïncarnatie vormen de ‘maanknopen’ astrologische
indicatoren van karma, waarbij de ‘zuidelijke maanknop’ het totale verleden van
vorige levens aanwijst. Verder zou zij wijzen naar het ‘hoogtepunt van
duizenden jaren van ’s mensen werk aan zichzelf.’ De ‘noordelijke maanknop’
zou de aanwijzing zijn voor de toekomst, het vooruitzicht.

Period.:De Pendel(10.000);Para-Astro; Sagittarius(2.800);Sterren(35.000);
Urania (275).

Lit. (een zeer beperkte keuze): M. Heindel,Handboek voor astrologie, z.j.;
E.I.K. Esser, H. Cosman en J.C. Bakker,Astrologie, 1977; E. Parker en C.P.J.
Groeneveld,Inleiding tot de moderne astrologie19805; Roger, Eliot,Chinese
astrologie, 19822; J.L. van Baaren,Astrologie, 1984; Percy Seymour,Astrologie
wetenschappelijk bewezen, 1989; Albert Vermist,Astrologisch zakagenda 1994,
1993.

Adressen: Federatie van Astrologische Groepen in het Nederlands Taalgebied,



Julianalaan 103, 2628 BE Delft.
Nederlands Genootschap van Praktiserende Astrologen, Bankaplein 9, 3531 HK
Utrecht; tel. 030-2949675/0172-614988.



Atheïsme(Grieks:a = zonder,theos= God), een stroming die het bestaan van
God als een eigen werkelijkheid van de mens en van de wereld ontkent. Het
vloeit voort uit de overtuiging dat er noch God noch iets goddelijks bestaat.
Hoewel het atheïsme van alle tijden is, is het vooral een stroming die pas in
de loop van de achttiende eeuw invloed kreeg. Voor de Westerse wereld was
de gedachtenwereld van de Renaissance een van de voorwaarden waardoor het
kon ontstaan; tot die tijd was het slechts een randverschijnsel in het
gebruikelijke godsdienstige denkpatroon. Door de uitbreiding van de
natuurwetenschappelijke kennis vanaf de zestiende eeuw werden de traditionele
godsdienstige voorstellingen aangetast, ook al omdat met name de *Rooms
Katholieke Kerk de resultaten daarvan toen fel afwees. Het Engelse empirisme
ging uit van de overtuiging dat kennis alleen maar mogelijk is via zintuigelijke
waarnemening: over het bestaan van God, de ziel, de menselijke verantwoorde-
lijkheid, het hiernamaals (hemel en hel) kon daarom geen kennis bestaan. De
achttiende-eeuwse Verlichting en met name de wijsgeer Voltaire (1694-1778)
verzette zich fel tegen de traditionele godsdienstigheid met haar vele facetten.
Toch kan men deze Verlichting niet principieel atheïstisch noemen omdat
enkele belangrijke vertegenwoordigers ervan nog steeds uitgingen van het
bestaan van een God. Wel bestond er in die tijd het basisprobleem hoe God
verenigd moest worden met de bestaande onvolmaaktheid van de wereld.
Vooral in de negentiende eeuw werd het atheïsme een kenmerkend aspect van
de Europese cultuur. Het is dan de meest radicale conclusie uit het secularisatie-
proces en van het groeiende besef van de eigen zelfstandigheid van het
individu. Hoewel de moderne wetenschap volgens atheïstische opvattingen het
bestaan van God uitsloot, reiken de inhoud en het doel van het atheïsme verder:
de ontkenning van het bestaan van God is noodzakelijk voor de volledige
emancipatie van de mens. Ludwig Feuerbach (1804-1872) stelde dat God de
projectie van de mens is: alles wat de mens aan God toeschrijft, is datgene wat
de mens zelf aan mogelijkheden bezit. God is daarom het fantasiebeeld, dat de
mens naar zijn eigen model schept. Friedrich Büchner (1824-1899) met zijn
Kraft und Stoffen Ernst Haeckel (1835-1883) vertegenwoordigden het zuivere
atheïsme. Karl Marx (1818-1883) stelde in zijn emancipatiestreven voor de
arbeidende klasse dat God een duidelijke projectie is van de onvrede in de
maatschappij en dat kritiek op de maatschappij ook kritiek is op God en
omgekeerd. De eerste socialisten van de negentiende eeuw waren daarom vaak
ook atheïsten. Volgens Friedrich Nietzsche (1844-1990) heeft de mens zijn
eigen God bedacht om daarom zijn eigen lafheid, zwakte, e.d. te sanctioneren.
Volgens hem worden in de traditionele godsdiensten lijden en berusting als
deugden beschouwd. In deze sfeer is het atheïsme duidelijk een emancipatiever-
schijnsel: de mens bevrijdt zich dan van een illusie, alleen maar mogelijk als
men de volledige waarheid onder ogen durft te zien. Uiteindelijk zal de mens,
zonder God, in staat zijn zich tot ontwikkelen tot de Uebermensch. Het
atheïsme van de twintigste eeuw is over het algemeen de voortzetting van het
negentiende-eeuwse denken. Op grond van politieke overwegingen werd het na
de Russische revolutie van 1917 in de USSR tot staatsgodsdienst verklaard.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de houding van de Russische regering ten
opzichte van de godsdienst veel minder vijandig geworden. In Frankrijk werd
het atheïsme vooral de levensovertuiging van relatief vele intellectuelen. In
Duitsland en Engeland was bij deze groep weleer sprake van een totaal



onverschillige houding ten aanzien van het bestaan van God.
Na de Tweede Wereldoorlog is de absolute radicaliteit en ‘agressiviteit’ die
voor die tijd het atheïsme kenmerkten minder geworden. Ook het aantal echte
principieel overtuigde atheïsten is veel kleiner dan voorheen. Wel speelt het in
vele facetten van het denken nog duidelijk een rol. Belangrijke na-oorlogse
existentiefilosofen als Jean-Paul Sartre en Albert Camus gingen uit van de
zinloosheid van het bestaan en ontkenden het bestaan van God: de mensen
moesten zelf zin aan het zinloze geven. In het christendom zelf ontstond kritiek
op het gebruikelijke godsbegrip en op de gebruikelijke begrippen, die daarmee
verbonden waren. In Nederland is de vrijdenkersvereniging *Vrije Gedachte de
organisatie van de principiële atheïsten.

Lit.(alg.): A. L. Constandse,Grondslagen van het atheïsme, 1926; G. Szeszeny,
De toekomst van het ongeloof, 19602; W. A. M. Luijpen, Fenomenologie en
atheïsme, 1963; L. Flam,Geschiedenis van het atheïsme, 4 dln., 1964; I. Leppe,
Psychoanalyse van het moderne atheïsme, 1964.
(Ned.) O. Noordenbos,Het atheïsme in de 19de eeuw. Een historisch overzicht,
19762; O. Noordenbos en P. Spigt,Atheïsme en vrijdenken in Nederland, 1976;
Jan Baars, e.a.,125 jaar vrijdenken, 1981.



Aurobindo Ghose, Sri, (1872-1950), denker, geestelijk leider, mysticus, dichter
en vrijheidsstrijder. Rondom hem vormde zich de Sri Aurobindo Ashram in
Pondicherry, India. Onder invloed van de Indiase *yoga ontwikkelde hij een
systeem, dat bekend zou worden als ‘integrale yoga’. Deze yoga heeft een
andere doelstelling dan de in het Westen meer bekende yoga’s als hatha-yoga
en raja-yoga. Het doel van de integrale yoga is niet alleen ons uit het gewone
onwetende aardse bewustzijn op te heffen tot het goddelijk bewustzijn, maar
om het supramentale vermogen van dat goddelijk bewustzijn neer te laten dalen
in de onwetendheid van het mentale, het leven en het lichaam om deze te
transformeren, het goddelijke hier te manifesteren en een goddelijk leven in de
Materie te scheppen.
In 1926 werd de leiding van de ashram toevertrouwd aan de Moeder (Mirra
Alfassa, 1878-1973), die na een geestelijke ontwikkeling zich in 1920 bij Sri
Aurobindo voegde om samen met hem te werken aan de ontwikkeling en
beoefening van de integrale yoga om zodoende de neerdaling van het
supramentale bewustzijn te bespoedigen. De documentatie van dit proces is te
vinden in haar 13-deligeAgenda. Zij nam ook het initiatief tot de stichting van
*Auroville (1968).
In Nederland wordt de bekendheid met de ideeën van Sri Aurobindo bevorderd
door verschillende stichtingen: Stichting Aurofonds, vertaling en uitgave van
de werken van en over Sri Aurobindo en de Moeder; Vereniging Auroville
International Nederland (AVI), vertegenwoordigt Auroville; Stichting Integrale
Yoga en Stichting Integrale School Nederland, basisschool op principes van de
integrale yoga.

Lit. (uit eigen kring) (van de stichters): Aurobindo,Licht op yoga, 1976; idem,
De raadselachtige wereld, 1977; idem,Aforismen, 1983; idem,De toekomst van
de mens, 1986; idem,De visie van Sri Aurobindo, 1993; De Moeder,Waarom
yoga, 1982;Kiezen voor het goddelijke, 1986; idem,Het goddelijke binnen je
bereik, 1992; (van volgelingen): Ruud Lohman,Het huis van het lichaam, 1971;
Satprem,Sri Aurobindo of het avontuur van het bewustzijn, 1972; Haridas
Chaudhuri,Integrale yoga, 1978; Satprem,Moeder, 3 dln., 1987,
(van anderen): A.M.G. van Dijk, Sri Aurobindo Ghose. Leven en werk, in:
RBN, 2, 1981, p. 29-51; J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch
Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 82-83.

Adressen: Stichting Aurofonds, Bernard Zweersplein 57, 3122 TW Schiedam;
tel. 010-4705798;
Vereniging Auroville International Nederland, Uiterweg 255 Ark, 1431 RA
Aalsmeer; tel. 0297-327883;
(correspondentieadres): Stichting Integrale Yoga Nederland, Eendrachtsplein 4,
3012 LA Rotterdam; tel. 010-4113615;
Stichting Integrale School Nederland ‘Savita’, Bethlehemstraat 23c, 3061 GA
Rotterdam; tel. 010-4113615.



Auroville , in 1968 gesticht en opgezet als een internationale stad voor 50.000
mensen. Zij is een plaats voor spiritueel en materieel onderzoek naar een
levende belichaming van een daadwerkelijke menselijke eenheid (uit het
Handvest van Auroville). Auroville is in 1991 een gemeenschap van ca. 800
mensen, afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen en is gelegen in het
South Arcot district van Tamil Nadu, vlak bij Pondicherry (Zuid-India). De stad
in wording omvat scholen, medische verzorging, landbouw (organisch) en
industrie (handnijverheid, computerindustrie en alternatieve technologieën, zoals
windmolens, zonne-energie, biogas e.d.). De Indische regering steunt dit werk
en heeft in 1988 via een wet aan Auroville een unieke status gegeven. Ook de
Unesco gaf aanbevelingen, die het werk ondersteunen.
OPVATTINGEN. De spirituele basis voor deze stad is de filosofie van Sri
*Aurobindo Ghose en zijn geestelijke vriendin Mirra Alfasa (1878-1973),
bekend onder de naam The Mother. Deze gaat ondermeer uit van de opvatting
dat de mens in het evolutionaire proces een speciale plaats inneemt, die leidt
tot een meer spiritueel wezen dat in staat is een daadwerkelijke menselijke
eenheid te realiseren.
NEDERLAND. Auroville International Nederland propageert in ons land de
idealen en uitgangspunten van deze nieuwe internationale stad.

Period.:Auroville International information(Ned.-talig);Auroville today.

Lit.(uit eigen kring): Ruud Lohman,Alle dingen nieuw. De stad waar alles
anders is, z.j.; Satprem,Sri Aurobindo of het avontuur van het bewustzijn,
1976; De Moeder,Stad van de toekomst, 1978.
Lit.(van anderen): A.M.G. van Dijk, Sri Aurobindo Ghose. Leven en werk, in:
RBN, 2, 1981, p. 29-51.

Adres: Uiterweg 255 Ark 1431 RH Aalsmeer; tel. 0297-327883.



Autokefale Kerk van Roemenië, een van de jurisdicties van de *Oosterse
Kerken en lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’,
heeft een parochie in Den Haag en viert haar diensten in het Roemeens.

Adres: Parochie H. Gregorios de Theoloog te Den Haag: Leyweg 926, 2545 GV
Den Haag; tel. 09/3223752603 (in het Roemeens of Engels).



Autonoom Aartsbisdom van Parijs en West-Europa i.o.v. het Oecumenisch
patriarchaat Constantinopel (zetel Rue Daru, Parijs), een van de jurisdicties
van de *Oosterse Kerken en lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H.
Nikolaas van Myra’, heeft een parochie in Breda, waar de diensten worden
gevierd in het Nederlands en naar behoefte in het Grieks en Kerkslavisch.

Adres: Parochie van de H. Myrondraagsters te Breda: Adriaan Mijlieffstraat 52,
3078 JC Rotterdam; tel. 010-4821767.



Autonoom Katholieke Kerk , een religieuze gemeenschap van geestelijken en
leken die zich door haar gebed en werk wil inzetten voor kerkelijke hereniging
door terugkeer naar geloof en praxis van de ongedeelde christelijke kerk van
de eerste eeuwen van haar bestaan. De Autonoom Katholieke Kerk is
voortgekomen uit de Ancient Catholic Church in Engeland, een kerkgemeen-
schap van oud-katholieke signatuur, die echter geen banden onderhoudt met
zowel de *Rooms-Katholieke Kerk of met een van de *Oud-Katholieke Kerken.
De Autonoom Katholieke Kerk beschouwt zichzelf als een missionaire
kerkgemeenschap, die echter geen apostolaat bedrijft door het werven van leden.
Gedoopte christenen ontvangen in haar diensten de Heilige Communie. De
erediensten vinden plaats in het Engels of de landstaal. Haar liturgie is
traditioneel met een voorkeur voor de Holy Communion Service van King
Edward (zie *anglicanisme). De Autonoom Katholieke Kerk beschouwt de
feministische theologie in het algemeen en tot priester wijden van vrouwen in
het bijzonder als ketterij. Ook verwerpt zij de theologie van de armen, die van
de bevrijding en revolutie en verwerpt zij - wat zij noemt - de modernistische
vermenging van godsdienst en politiek en het horizontalistisch ijveren voor een
ideale samenleving. Zij belijdt Jezus Christus, de Heer der Kerk, als verlosser
van zondaren en niet als bevrijder van ondeugdelijke maatschappelijke struc-
turen.
De Autonome Katholieke Kerk ontplooit directe activiteit in haar Society of
Good Shephard, een evangelisch-katholieke orde van mannelijke en vrouwelijke
gelovigen. Bij toetreding tot deze orde blijft men lid van de kerk waartoe men
behoort. Bishop-abbot van deze orde is Victor M. Schoonbroodt, die tevens
hoofd is van de Kerk voor Duitsland en Nederland.

Adres: Information Centre S.G.S., Zwiepseweg 70, 7241 GX Lochem.



Babaji, gebaseerd op de denkbeelden van Babaji, een Indische goeroe, die
vanaf 1970 optrad in het dorpje Haidakhan, gelegen aan de voet van het
Himalaya-gebergte. Door zijn volgelingen wordt hij als God vereerd omdat hij
beschouwd wordt als de avatar, een goddelijke verschijning, die zich in de loop
van de geschiedenis regelmatig op aarde vertoond heeft. Volgens zijn
volgelingen is hij een van de leermeesters van Jezus geweest.
Babaji preekte een eenvoudige levensleer, geconcentreerd op de begrippen
waarheid, eenvoud en liefde. Verder dienen zijn volgelingen strenge
ashramregels in acht te nemen. De mantra’s worden zingend gereciteerd (japa
yoga) en aan de Meester worden lichtoffers gebracht. Daarnaast wordt een
heilsweg van toegewijde arbeid voorgehouden (karma-yoga) als ‘de weg der
werken’ teneinde ijdelheid en luiheid te overwinnen.
De tegenwoordige leider is Sri Muniraja Maharaja.
Internationaal is het aantal volgelingen onbekend en voor Nederland wordt het
geschat op enkele tientallen (1993).

Lit. (uit eigen kring): Maria-Gabriele Wosien,Babadshi. Botschaft vom
Himalaya, 1978;Teachings of Babaji, 19903; Radhe Shyam,I am harmony. A
book about Baba, 1990.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 72-73.

Adres: Babaji Tempel.



Bahá’í Gemeenschap Nederland, een van de 172 nationaal bestuurde leden
van Bahá’í International Community, een negentiende-eeuwse openbaringsgods-
dienst, die uit de sji’itische *islam is voortgekomen, maar daar nu los van staat.
Internationaal ontstond zij op 23 mei 1844 in het toenmalige Perzië (nu Iran),
toen Sayyid Ali Muhammed (1819-1850), later bekend als de Báb (= ‘Poort’),
de komst aankondigde van de door alle volken verwachte Boodschapper van
God. Door de heersende moslimgeestelijkheid werd hij vervolgd en in 1850 in
het openbaar terechtgesteld.
Het Bahá’í geloof stoelt op de openbaring van Mîrza Hoessein Ali Noeri
(1817-1892), die door zijn volgelingen Bahá’u’lláh (Heerlijkheid) wordt
genoemd. De bahá’í’s beschouwen hem als de beloofde, van wie de heilige
geschriften van alle godsdiensten spreken. Volgens het Bahá’í geloof heeft God
zich telkens via godsgezanten aan de wereld geopenbaard, zoals in het verleden
via Abraham, Mozes, Krishna, Boeddha, Zoroaster, Christus en Mohammed.
Zij beschouwt zich als de jongste wereldreligie. Omdat zij beschikt over een
groot aantal authentieke geschriften van Bahá’u’lláh, die het Bahá’í geloof zijn
uiteindelijke vorm en inhoud hebben gegeven, zijn schisma’s en verdeeldheid
hier niet mogelijk.
In Iran en een aantal Arabische staten worden de aanhangers vervolgd, omdat
zij afwijken van de daar gebruikelijke fundamentalistische opvattingen; tijdens
het bewind van ayatollah Khomeiny nam deze vervolging in Iran zelfs het
karakter van een genocide aan.
Wereldwijd bedraagt het aantal gelovigen 5.500.000, verdeeld over 233 landen
(1994). Zij zijn actief in een aantal sociale en economische projecten, met name
in de ontwikkelingslanden.
OPVATTINGEN. Bahá’u’lláh leert dat de bestaande wereldorde ten onder zal
gaan. Hiervoor in de plaats zal een wereldomvattende beschaving ontstaan van
grote glans, het voorspelde godsrijk van vrede en gerechtigheid. Om hiertoe te
komen, is het volgens de bahá’í-leer nodig, dat een synthese wordt bereikt
tussen wetenschappelijke kennis, technische middelen, economische krachten,
een ethiek zonder vooroordelen en een overkoepelend geloof in het gezag van
de hogere geest in de schepping. Verdere uitgangspunten zijn, dat elke vorm
van concurrentie tussen de bestaande godsdiensten moet ophouden te bestaan
en dat ieder mens in een sfeer van grote verdraagzaamheid ten opzichte van zijn
medemens en binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, volledig verantwoor-
delijk is jegens God voor zijn woorden en daden. Men gelooft in één God, die
de wereld heeft geschapen en over haar regeert. De ene ware God is de bron
van alle religies, waardoor deze in wezen één zijn.
Het bahá’í-geloof pleit voor een wereldstatenbond, met als hoogste orgaan een
wereldparlement, gebaseerd op de universele wereldorde. In haarBelofte van
Wereldvredeworden deze beginselen nader uitgewerkt.
ORGANISATIE. Het Bahá’í geloof kent geen voorgangers. Internationaal wordt
het Bahá’í geloof geleid door het Universele Huis van Gerechtigheid, dat zijn
zetel heeft in Haifa (Israël). Het bestaat uit negen leden, voor vijf jaar gekozen
door de leden van de 172 Nationale Geestelijke Raden in de wereld tijdens een
Internationale Conventie, waar tevens het beleid voor de gemeenschap wordt
bepaald. Elk land, waar de bahá’í’s zijn vertegenwoordigd, kent een Nationale
Geestelijke Raad, eveneens bestaande uit negen leden, die tijdens de Nationale
Conventie worden gekozen. Zodra er in een gemeente negen of meer bahá’í’s



wonen, kan er een Plaatselijke Raad gevormd of gekozen worden. Elk lid van
deze geloofsgemeenschap heeft zowel actief als passief kiesrecht.
Bij de consultatie in volledige gelijkwaardigheid van de leden – zowel van
mannen als van vrouwen – komt men gezamenlijk tot overeenstemming,
waardoor problemen conflictvrij kunnen worden opgelost.
EREDIENST. Elk werelddeel heeft haar Huis van Gebed, een bahá’í tempel, die
voor iedereen toegankelijk is. Dit wordt aangegeven door haar ronde vorm en
de negen ingangen, die de wereldreligies symboliseren. Tijdens de gebedsdien-
sten wordt gelezen en gebeden uit de heilige boeken van al deze wereldreligies.
De gelovigen komen eenmaal per negentien dagen, bij het begin van elke
Bahá’í maand, bijeen.
NEDERLAND. In Nederland werd in 1962 voor het eerst de Nationale
Geestelijke Raad gekozen. In 1994 zijn er ruim 1200 bahá’í’s, verdeeld over
31 Plaatselijke Geestelijke Raden. Zij komen voor hun erediensten bijeen in
huiselijke kring, in het Nationaal Bahá’í Centrum en nationaal in het
conferentieoord De Poort te Groesbeek.

Period.:Bahá’í vizier; Bahá’i Berichten.

Bronnen: Bahá’u’lláh,Boek van zekerheid, z.j.; idem,Verborgen woorden, z.j.;
idem,Zeven valleien, z.j.; Bloemlezing uit de geschriften van Bahá’u’llah, z.j.
Lit. (uit eigen kring):De belofte van wereldvrede, 19882; Het Bahá’í geloof,
z.j.; J.E.E. Esslemont,Bahá’u’lláh en het nieuwe tijdperk, 1979; Udo Schaefer,
Sekte of openbaringsreligie. Een plaatsbepaling van het Bahá’í geloof binnen
de godsdienstwetenschap, 1984.
Lit.(van anderen): J.L. van Baaren,Bahá’i in het licht van de Bijbel, 1979; J.
Waardenburg, Het Baháí-geloof, in:RBN, 11, 1985, p. 34-48.

Adres: Riouwstraat 27, 2585 GR ’s-Gravenhage; tel. 070-3554017, fax 070-
3506161.



Baptisten (van het Grieksebaptistès= doper), benaming voor die protestanten,
die om principiële redenen de kinderdoop verwerpen en voorstanders zijn van
de bediening van de doop door onderdompeling, na het afleggen van de
belijdenis van het geloof. Zij zijn verwant aan de *doopsgezinden, hoewel zij
in tegenstelling met de meerderheid van de *Doopsgezinde Sociëteit rechtzinnig
in hun opvattingen zijn.
ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS. Enkele Engelse dissenters (van het Engelse
to dissent= o.a. weigeren om de leer van de Engelse staatskerk te aanvaarden),
van wie John Smyth en Thomas Helwys de bekendsten waren, moesten naar
ons land uitwijken en zochten contact met de Waterlandse doopsgezinden. In
Amsterdam lieten veertig van hen zich dopen alvorens zij in 1612 naar
Engeland terugkeerden, waar zij de eerste baptistenkerk stichtten. De beweging
verbreidde zich al snel over geheel Groot-Brittannië.
Al in de eerste helft van de zeventiende eeuw splitsten de baptisten zich in een
tweetal hoofdstromingen: 1. General Baptists: zij geloven dat de verzoening van
Christus voor een ieder geldt; verder hebben zij veel invloeden ondergaan van
de doopsgezinden; 2. Particular Baptists: zij geloven dat de genade er alleen
is voor de uitverkorenen. Zij zijn vooral beïnvloed door het *calvinisme, hoewel
zij zich ervan onderscheiden door hun doop na de belijdenis. Sinds de
zeventiende eeuw heeft een aantal baptisten grote invloed gehad op de
letterkunde. Nog steeds worden uitgegeven en gelezen: John Bunyan’s (1628-
1688) allegorieA pilgrim’s progress(Een christenreize naar de eeuwigheid)
en John Milton’s (1608-1674)Paradise lost(Het verloren paradijs) enParadise
regained(Het herwonnen paradijs). Ook de preken van de predikant Charles
Haddon Spurgeon (1834-1892) worden nog steeds gelezen. In onze eeuw kregen
vooral Martin Luther King en de evangelist Billy Graham bekendheid. Ook op
het gebied van de zending hebben zij baanbrekend werk verricht. William Carey
(1761-1834) stichtte in 1792 de Baptist Missionary Society, de eerste van vele
zendingscorporaties.
In 1891 verenigden de beide groepen baptisten zich in de Baptist Union of
Great Britain and Ireland. In 1905 ontstond de Baptist World Alliance met ruim
32 miljoen lidmaten gedoopt op belijdenis (samen met de niet-gedoopte
jongeren en ‘vrienden’ ca. tachtig miljoen), verdeeld over ca. 126.000
gemeenten en ca. 30.000 andere gemeenschappen. Deze Baptisten Wereld
Alliantie, waarbij de landelijke en regionale Unies van Baptistengemeenten zijn
aangesloten, wil, zonder enige erkenning van hiërarchisch gezag, de eenheid
onder de baptisten demonstreren. Daarnaast bestaat sinds 1949 de European
Baptist Federation als een samenwerkingsvorm voor Europa.
VERSPREIDING. Het merendeel van de baptisten woont in de USA en Canada
(ca. 50 miljoen). Deze zijn verdeeld in verschillende Unies en in vele kleine
groeperingen. In Europa bedraagt het aantal lidmaten gedoopt op belijdenis ca.
1 miljoen. Vooral J.G. Oncken (1800-1884) heeft grote verdiensten gehad voor
de verspreiding op het vasteland van Europa. Met name in Rusland kregen zij
veel aanhang. In 1945 verenigden zij zich aldaar met de doopsgezinden en
enkele pinkstergroeperingen in de Unie van Evangelische Christenen en
Baptisten. Tot het eind van de jaren tachtig werd daar een deel van de baptisten
vervolgd.
OPVATTINGEN. Het baptisme is sterk beïnvloed door het piëtisme, waarin er
vooral naar gestreefd werd het geloof te beleven met ‘hart en mond en daad’.



Omdat het geloof een persoonlijke zaak is, kent men geen vastomlijnde
geloofsbelijdenis, die voor iedere gelovige verplicht is. Ook kennen de
gemeenten geen gezag boven haar dan de woorden van Christus en van de
Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De enige grondslag van de baptis-
tengemeenten is dat de gelovigen leven vanuit Gods Openbaring, dat ze Jezus
Christus als hun Zaligmaker en Heer belijden, en dat ze op grond daarvan zijn
gedoopt. Daarom worden slechts gelovigen tot de gemeenschap toegelaten nadat
ze op grond van hun persoonlijk geloof gedoopt zijn. Hierbij beroept men zich
op het nieuwtestamentische woord voor gemeente, ‘ekklesia’. Dit woord is
afgeleid vanto kaleoo, dat roepen betekent. De gemeente is daarom volgens
baptistische opvattingen de gemeenschap van hen die de roep van het evangelie
hebben gehoord en die zijn gevolgd. De volwassenendoop geschiedt door
onderdompeling. Onderdompeling wil zeggen dat men naar Romeinen 6 zich
met Christus laat verenigen, zodat men Zijn dood aanvaardt als de dood en
begrafenis van de oude mens en Zijn opstanding als het begin van een nieuw
leven. De kinderen worden wel te midden van de gemeente opgedragen aan de
Heer.
In de tekenen van brood en wijn aanschouwen de baptisten het offer, dat
Christus eens voor hen gebracht heeft aan het kruis. De zekerheid van het
geloof, ontvangen uit de genade van Christus, wordt door het Heilig Avondmaal
versterkt. Het is daarbij ook een gemeenschapsmaal in een tweeledige betekenis:
gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar.
NEDERLAND. In mei 1845 werd de eerste baptistengemeente in het Drentse
Gasselternijveen gesticht door ds. J.E. Feisser, nadat hij in 1843 was afgezet
als predikant van de *Nederlandse Hervormde Kerk. Hij had veel kritiek op
deze kerk omdat hij in zijn gemeente waarachtig geestelijk leven miste, en
tenslotte weigerde hij kinderen te dopen en het Avondmaal met onbekeerden
te vieren. Verschillende gemeenten ontstonden, die zich in 1882 verenigden in
de *Unie van Baptistengemeenten. Een vijftal gemeenten sloot zich niet bij de
Unie aan. Ook zij maakten een groei door. In 1982 ontstond de *Broederschap
van Baptistengemeenten als de organisatievorm van 29 niet bij de Unie
aangesloten Baptistengemeenten. Daarnaast bestaat er in Nederland nog een
aantal baptistengemeenten die los staan van de Unie of de Broederschap.
De landelijke verbanden binnen het baptisme zijn afzonderlijk behandeld.
Hieronder volgen de plaatselijke gemeenten die behoren tot het baptisme,
vermeld in een naar plaatsnaam alfabetische volgorde.

Lit. (uit eigen kring): T. Jansma,Baptisme, 1946; J. Reiling,Gemeenschap der
heiligen, 1964; J. van Dam,Geschiedenis van het baptisme in Nederland, 1971.



Afzonderlijke zelfstandige baptistengemeenten, vermeld in naar plaatsnaam
alfabetische volgorde

Vrije Baptistengemeente Den Helder, in 1985 ontstaan toen de baptistenge-
meente van Den Helder zich losmaakte van de *Unie van Baptistengemeenten
in Nederland. Zij kon zich niet meer verenigen met de ‘modernistische koers
die thans ook ongehinderd baan breekt binnen de Unie’. Zij meent zich niet
langer te kunnen conformeren aan een gemeenschap ‘waarin de onfeilbaarheid
van het Woord van God ter discussie wordt gesteld en maatschappelijke
vraagstukken als echtscheiding, samenwonen en homofilie niet onder de norm
van dit Woord worden benaderd’.



Onafhankelijke Baptistengemeente Emmeloord, ontstaan in 1987. De
gemeente erkent de Bijbel als hoogste gezagsbron en de eenheid van God als
Vader, Zoon en Heilige Geest. De redding van de mens geschiedt door bekering
en het geloof in Jezus Christus. Essentieel hierbij is de volwassendoop als de
bijbelse doop. De eredienst bestaat uit de onderdelen voorzang, gemeenschappe-
lijk gebed en prediking.
De gemeente telt 115 leden (1994). Zij komt iedere zondag twee keer bijeen
aan de Peppellaan 1 te Emmeloord. De gemeente onderhoudt contacten met
zustergemeenten.

Period.:De Boe.

Adres: Workumstraat 34, 8304 DP Emmeloord; tel. 0527-616265.



Oud Baptisten Gemeente te ’s-Gravenhage, in 1937 gesticht. Van 1937 tot
aan zijnoverlijden in 1972 was ds. H. van Ossenbruggen voorganger. Hij werd
in zijn ambt bevestigd door twee predikanten van de International Old Baptist
Union in Engeland. De gemeente telt enkele tientallen leden (1993).



Onafhankelijke Baptistengemeente ‘Immanuël’ te Haulerwijk, op 21 juni
1983 ontstaan. De grondslag van de gemeente is de ‘Waarheid Gods’, zoals
deze in de Bijbel, het Woord van God, tot ons komt. De gemeente gelooft dat
ieder mens door de zondeval onder Gods oordeel is; dat God Zijn eniggeboren
Zoon gezonden heeft ter verlossing van de zonde; dat men alleen deel kan
hebben aan de verlossing, die in Christus is, door persoonlijk geloof en beke-
ring; dat iedereen die de Here Jezus Christus heeft aangenomen, wedergeboren
is en inwoning heeft ontvangen van de Heilige Geest en dat het Heilig
Avondmaal de tafel des Heren is.
De gemeente telt 50 leden (1994) en komt iedere zondag bijeen op het adres
Norgerweg 7 te Haulerwijk.

Period.:Immanuël.

Adres: Kerkstraat 36, 8433 LJ Haulerwijk; tel. 0516-422704.



Onafhankelijke Baptistengemeente te Katwijk aan Zee, ontstaan toen ds. J.A.
Visser zich met vier ouderlingen onttrok aan de Evangelisch-Christelijke
Gemeente te Rijnsburg. Zij vonden dat de gemeente een te sterk *charismatisch
karakter droeg. Daarop hebben zij in Katwijk aan Zee de Onafhankelijke
Baptistengemeente gesticht. Ds. Visser is ook directeur van het European
Christian Fellowship.



Evangelische-Baptisten Gemeente te Middelburg, belijdt als vrije gemeente,
gebaseerd op de opvattingen van het *baptisme, dat de Bijbel het onfeilbare en
geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is daarom de maatstaf voor het
denken en handelen, geloven en belijden. De leiding over de gemeente berust
bij de oudsten en diakenen J. Dekker, L. Lok, E. Weeteling en W. van Rhijn.
De diensten worden om 10.00 uur gehouden in het gebouw aan het Domplein
12. De laatste zondag van de maand viert de gemeente het Heilig Avondmaal.

Period.:Kwartaalbericht.

Adres: Domplein 12, 4331 GD Middelburg; tel. 0118-638477.



Baptistengemeente Roermond en Weert, respectievelijk in 1983 en 1989
ontstaan vanuit het verlangen om als bijbelse gemeente samen te komen en als
zodanig God te verheerlijken. Verder bestond de behoefte om het evangelie te
verkondigen en gevormd te worden tot een christelijke levenswandel door de
leiding van Gods Woord en de Heilige Geest. Als streekgemeente is zij met
bijbelstudiekringen ook actief in Reuver, Heythuysen en Maasbracht. M. de
Reuver, E. Kuiper en C. Albright zijn als oudsten de geestelijke leiders. De
gemeente in Roermond telt 35 leden, die in Weert 29 (1992). De gemeente kent
enkel gedoopte leden.
OPVATTINGEN. Passend in de traditie van het *baptisme hecht de gemeente
grote waarde aan haar geloofsbasis, gebaseerd op de Bijbel als het Woord van
God en als zodanig de enige en gezaghebbende bron in alle zaken van leer en
leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.
De gemeente komt twee keer per week bijeen. In Roermond aan de
Wilhelminasingel 27, in Weert aan de Graafschap Hornelaan 115 A.

Lit. (uit eigen kring): C. Albright,De openbaring, z.j.; J. MacArthur jr.,De
gemeente en haar leiding, z.j.

Adres: Baptistengemeente Roermond: Wilhelminasingel 27, 6041 CH
Roermond; tel. 0475-493227.
Baptistengemeente Weert: Postbus 1178, 6000 GB Weert; tel. 0495-837654.



Evangelische Baptistengemeente Valkenswaard, houdt als gemeente in
oprichting haar bijbelstudie op de maandagavonden. Voorganger is ds. H.D.
Boyd.

Adres: Kerkakkerstraat 39, 5551 TB Valkenswaard; tel. 040-2045309.



Evangelische Baptistengemeente Veghel, houdt als gemeente in oprichting
iedere zondag om 10.30 uur haar bijeenkomst in het wijkgebouw ‘De Lapvoet’,
Dintelhof 48b, Veghel. De voorganger is ds. H.D. Boyd. De gemeente telt 20
leden (1993).

Adres: G.K. van Hoogendorplaan 14, 5463 BN Veghel; tel. 0413-342650.



Basisbeweging van kritische groepen en gemeenten in Nederland, ontstaan
in de jaren zestig en zeventig als reactie op het herstel van de geestelijke en
kerkrechtelijke structuren in vooral de *Rooms-Katholieke Kerk, nadat er met
name in het midden van de jaren zestig in die kerk een radicaal vernieuwings-
proces op gang was gekomen. Dit vernieuwingsproces leidde tot een reeks van
grote spanningen met de kerkelijke overheden, die over het algemeen nog
traditioneel dachten.
Een aantal gemeenschappen van de basisbeweging is ontstaan uit de
studentenecclesia’s van Amsterdam en Leiden, over het algemeen naar
aanleiding van de opstelling van het episcopaat ten opzichte van het gehuwd
zijn van de voorgangers. Het gevolg hiervan was dat de studentenecclesia’s zich
‘vrij’ opstelden ten opzichte van de kerkelijke hiërarchie. Tot de eerste groepen
en gemeenten behoorden de kritische gemeente in de IJmond, de studentenec-
clesia Amsterdam, de Leidse studentenparochie, de Dominicuskerk te
Amsterdam, de Citygroep in Groningen en de Werkplaats Kritische Gemeente
Gooi.
De basisbeweging vindt haar aanhang met name onder die groepen die vanuit
hun emancipatieopvattingen actief betrokken willen zijn bij alles wat de kerk
tot een ware geloofsgemeenschap maakt. Tezamen willen zij werken aan een
zodanige verandering van kerk en maatschappij dat daarmee vrede en
gerechtigheid gediend worden. De basisbeweging is sterk oecumenisch van
samenstelling. Het totale aantal aangesloten groepen is 46 (1992). Momenteel
herijkt de basisbeweging haar uitgangspunten en bezint zij zich op haar
toekomst, mede door een veranderde prioriteitsstelling ten aanzien van de wijze
waarop zij haar doelstellingen tracht na te streven.
De basisbeweging is waarnemer in de *Raad van Kerken, bondgenoot van de
*Acht Mei Beweging en ten nauwste betrokken bij het initiatief Kairos Europa,
de geradicaliseerde voortzetting van het Conciliair Proces voor gerechtigheid,
vrede en behoud van de schepping, van de Wereldraad van Kerken. Verder is
de Nederlandse basisbeweging een onderdeel van een Europees netwerk van
christelijke basisgroepen. In 1992 initieerde de basisbeweging een onderzoek
onder bevriende organisaties om te zien in hoeverre er mogelijkheden zijn tot
een krachtenbundeling. Volgens de basisbeweging is deze nodig om een
tegenwicht te kunnen vormen tegen de verdergaande veronachtzaming en
uitsluiting van de zwaksten in onze samenleving.
OPVATTINGEN. Het uitgangspunt van de basisbeweging staat verwoord in de
Eerste visie en program van de basisbeweging van kritische groepen en
gemeenten in Nederland(mei 1979): ‘Basisgroepen en kritische gemeenten
ontstaan in, tussen en tegenover de officiële kerken. De beslissende vraag lijkt
dan ook niet te zijn of er sprake is van een kerkrechtelijke breuk tussen de
basisbweging en de officiële kerken; beslissend is de inzet om een breuk te
bewerken in de negatieve functie die de kerkinstituten in onze samenleving
vaak vervullen.’ Verder hebben de basisgemeenschappen een intense
belangstelling voor de noden van de naoorlogse maatschappij, waardoor de kerk
en het geloof weer midden in de wereld dienen te staan. In de ‘Eerste visie’
staat verder: ‘Het bijbelse grondwoord “bevrijding”, “verlossing” betekent de
uittocht uit alle vormen van onrecht, knechting en vernedering van de mens.
De bijbel mag niet gebruikt worden om kracht bij te zetten aan onderdrukking
van armen, vrouwen, negers, joden, Palestijnen of welke groep mensen dan ook.



Iedere generatie christenen heeft de taak onder de historische verhoudingen
waaronder men leeft, konkrete stappen te zetten in de samenleving in de
richting van het “Koninkrijk Gods”, de samenleving waarin gerechtigheid
woont. In deze strijd voor gerechtigheid werd Jezus “partijleider der armen”.
Hij koos radikaal voor de onderkant van de samenleving en daarmee tekent zich
een revolutionair principe af. De bevrijding van “aarde” en “mens” geschiedt
vanuit de solidariteit met diegene, die arm en verdrukt is. Zij zijn dragers van
de verandering en vormen het kriterium van ons handelen.’

Period.:Uittocht. Informatiebrief van de basisbeweging(1.300).

Lit. (uit eigen kring): J. Ruijter en R. Auwerda,Welkom en ongewenst. Vijf jaar
zoeken in Beverwijk. Onstaan van een nieuwe kerkgemeente, 1971;Alternatieve
groepen in de kerk, 1972;Eerste visie en program van de basisbeweging van
kritische groepen en gemeenten in Nederland, 1979; G.H. ter Stegget,De
andere mogelijkheid. Bijbelse theologie voor de kritische gemeente, 1979; Huub
Oosterhuis,Twee of drie. Voor en over kritische gemeenten. Nederlandse
kerkgeschiedenis sinds bisschop Bekkers, 1980; Karl Derksen e.a.,Basisbevrij-
ding van christenen: een manier van bevrijdend geloven, 1981;10 jaar visie
en program, 1989; Sociale rechtvaardigheid in Europa en Nederland. Een
uitdaging voor christelijke basisgroepen, april 1991;Vrouwenstrijd, hoe staat
het ermee, mei 1991;Economie en theologie, juni 1991;Verslag- en fotoboek
van het vierde Europese basiscongres dat van 26-29 juli 1991 werd gehouden
te Parijs, 1991;Bij racisme gaat het om mensen. Verslag en werkmethode met
betrekking tot het voeren van een anti-racismestrijd, januari 1992.

Adres: Postbus 19170, 3501 DD Utrecht; tel. 030-2322502.



Basisgroep Alkmaar, in 1979 ontstaan vanuit de behoefte van een aantal
christenen om met de eigen religieuze gevoelens om te gaan. De dogma’s
binnen de traditionele kerk geven daartoe te weinig ruimte. De basisgroep kent
geen vaststaand ritueel en komt rond een thema, dat door wisselende groepen
is voorbereid, bijeen op de tweede zondag van de maand op een wisselend
adres en op de vierde zaterdagavond van de maand in het gebouw ‘Zenith’,
Spoorstraat 24 te Alkmaar.
Tot september 1990 was de groep aangesloten bij de landelijke *Basisbeweging
Nederland.

Period.:Basisbrief.

Adres: Blaeustraat 3, 1871 EE Alkmaar; tel. 072-5116210.



Bethel Fellowship Nederland, omstreeks 1960 door C.J.H. Theijs opgericht
onder de naamBethel Pentecostal Temple Nederland, met als latere naam
Bethel Pentecostal Temple Fellowshipof kortwegBethel Temple. Theijs was
afkomstig uit Indonesië, waar hij samenwerkte met F.G. van Gessel, de stichter
van de Geraja Bethel Indonesia. Theijs begon in 1952 met samenkomsten in
Den Haag en startte in 1956 met het maandbladHet Volle Evangelie, volledig
gewijd aan de zogenaamde tabernakelleer. In 1962 nam E. van der Worm,
eveneens een leerling van Van Gessel, de redactie van dit maandblad van Theijs
over. Verder gaf Van der Worm onder de naam ‘Nederland voor Jezus of het
Volle Evangelie’ een serie boeken en brochures uit van o.a. W.H. Offiller, F.G.
van Gessel, C.J.H. Theijs en E. van der Worm.
Na het vertrek van Theijs in 1980 werd onder de tegenwoordige naam de
gemeenschap nieuw leven ingeblazen. Dit had een tweedeling in de
oorspronkelijke groep ten gevolg. In 1987 beëindigde Van der Worm de uitgave
van Het Volle Evangelie en legde hij het voorzitterschap van zijn gemeenschap
in Rotterdam en Utrecht neer. In 1988 werd H. Siliakus voorzitter. Bethel
Fellowship Nederland telt zes aangesloten gemeenten in Den Haag (2x),
Rotterdam, Utrecht en Nijmegen (2x) met totaal 350 leden.

Period.:Tempelbode.

Lit. (uit eigen kring): C.J.H. Theijs,Tabernakelonderzoek, 1979.

Adres: Meyhorst 17-06, 6537 KC Nijmegen.



Bethel Pentecostal Temple

Period.:De Blijde Boodschap.

Adres: F. Halsstraat 111, 3351 VD Papendrecht; tel. 078-6154049.



Bethel Pinksterkerk Nederland, in 1963 als kerkgenootschap opgericht door
C. Totaijs, die tot 1961 voorganger was geweest van de Bethel Pinksterkerk in
Hollandia op het vroegere Nieuw-Guinea (West-Irian) en daarvoor voorganger
van de Volle Evangelie Bethelkerk te Surabaya, Indonesië. Deze laatstgenoemde
gemeente werd in de loop van de jaren twintig door zijn schoonvader F.G. van
Gessel gesticht en kreeg onder de benaming De Pinksterkerk in Indonesia een
nationaal karakter.
OPVATTINGEN. Behalve de opvattingen, zoals deze over het algemeen worden
aangehangen binnen de kerken en groeperingen van de *pinksterbeweging,
speelt in de Bethel Pinksterkerk Nederland de zogenaamde tabernakelleer een
belangrijke rol. Dit element werd ingebracht naar aanleiding van de
bijbelstudies over de tabernakel, waarmee Van Gessel in 1935 was begonnen.
Via ‘openbaringen’ was Van Gessel tot de overtuiging gekomen dat alles hier
op aarde wat met godzaligheid in verband staat, steeds nauwkeurig de orde van
de tabernakel volgt. Aan de hand van de driedeling van de tabernakel: Voorhof,
het Heilige en het Heilige der Heiligen, kwam hij tot de driedeling van de
christenheid. De Voorhofchristen kent wel de verzoening (brandofferaltaar) en
de waterdoop (het wasvat), maar is nog niet gedoopt met de Heilige Geest. De
Heiligechristen is wel gedoopt met de Heilige Geest, maar heeft nog te kampen
met zijn vleselijke begeerten. De Heilige-der-Heiligechristen mag verkeren bij
de ark van het Verbond aangezien bij hem het zondige vlees volkomen is
gekruisigd. De ark van het Verbond wordt beschouwd als het schaduwbeeld van
de Bruid van Christus. De bruidsleer tenslotte is de studie van de geestelijke
betekenis van de Tabernakel, toegespitst in de studie van de ark des Verbonds.
ORGANISATIE. De Bethel Pinksterkerk Nederland telt 20 gemeenten met in
totaal 3500 leden (1993). Het landelijk bestuur (de grote broederraad) wordt
gevormd door voorgangers en ouderlingen. De voorzitter wordt per vergadering
aangewezen. Het bijbelstudiebladDe Bruidstijding verschijnt sinds 1977.
Teneinde de bruidsleer internationaal meer bekendheid te geven richtte Totaijs
de Bride Tidings International op. Hierdoor kent de bruidsleer nu ook, behalve
in Nederland, aanhangers in Ghana, Nigeria, Zambia en op de Filippijnen.

Period.:De Bruidstijding; De Vriend.

Lit.: C.J.H. Theijs,Tabernakelonderzoek, 1979.

Adres: Opdijkstraat 16, 1069 VE Amsterdam; tel. 020-6197554.



Boeddharama Stichting en Tempel, waarvan de tempel onder invloed van
Mettavihari in 1973 werd opgericht, terwijl de Stichting uit 1975 dateert. De
tempel is bestemd voor boeddhisten in Nederland, België en Duitsland terwijl
zij in overleg met de Thaise religieuze leiders bepaalt welke Thaise monniken
worden uitgenodigd om in de tempel enige tijd te komen wonen. Zij biedt
ruimte voor de religieuze festiviteiten, waaronder het Thaise Nieuw Jaar (Song
Kran in april), het ‘Licht-feest’ (Loy Krathong in november), poeja’s (Visakha-,
Asalha-, Magha- en andere poeja’s), meditatie e.d. waarin Thaise monniken
voorgaan. Het aantal aanhangers van de tempel bedraagt ca. 1200 (1993).
OPVATTINGEN. In de Boeddharama Tempel gaat men uit van de theravadaleer
als de ‘leer van de ouderen’, terwijl verder het *boeddhisme wordt opgevat als
een rationele leer. Als men na juiste observatie en analyse van iets redelijker-
wijs kan aannemen dat het leidt tot het goede en tot voordeel van een ieder, dan
moet men dat aanvaarden en ernaar leven. Voor de meditatie gebruikt men de
vipassana-bhavana: inzichts-meditatie waardoor men inzicht krijgt in de werking
van het bewustzijn van lichaam en geest, waardoor het bewustzijn gezuiverd
kan worden; bhavana (ontwikkeling), een waarneming met een toenemend
bewustzijn van een object, zijn soort en het tijdstip waarop het ontstaat en
vergaat in lichaam en geest. In combinatie wil vipassana-bhavana opmerkzaam
zijn ten aanzien van dingen en bewustzijn, waardoor het mogelijk wordt
wijsheid te ontwikkelen. Daardoor ontvangt de beoefenaar kracht om de
onzuiverheden zoals lobha (begeerte), dosa (haat) en moha (begoocheling) totaal
uit te roeien.

Period.:Step by step.

Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.
145-147; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN,
23, 1991, p. 126-127.

Adres: Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk; tel. 0416-334251.



Boeddhayana Centrum, Internationaal Boeddhistisch meditatie- en
studiecentrum, in 1978 opgericht vanuit de Nederlandse Buddha-Dhamma
Stichting, zelf opgericht in de jaren zeventig. Thera Dhammawiranatha, lid van
de Buddha-Dhamma Stichting, werd in 1977 in Indonesië tot monnik gewijd
door zijn leraar Jinamitto Thera, deel uitmakend van de Sangha Indonesia
Boeddhayana, en kreeg de opdracht een klooster te stichten en les te gaan
geven. Het Centrum werkt zeer intensief samen met de Buddha-Dhamma
Stichting. Nationaal is het lid van de *Boeddhistische Unie van Nederland en
internationaal heeft het contact met kloosters en centra in Birma, Sri Lanka,
Thailand, Bangladesh, Nepal, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Het Boed-
dhayana Centrum doet veel aan (vipassana) meditatie-avonden (in acht
plaatsen), recitatiebijeenkomsten van teksten van de Boeddha, puja’s, langere
meditatieperiodes (variërend van een weekend tot een maand), studieweekenden,
individuele begeleiding, open dagen en lessen op scholen.
Het Boeddhayana Centrum behoort tot de traditie van het Theravada-
boeddhisme en binnen deze traditie tot de school van de Birmese leraar Mahasi
Saydaw (1904-1982). Het totaal van monniken, nonnen, sympathisanten en
donateurs is ca. 500 (1992).

Period.: Boeddhayana. Maandblad van het Boeddhayana Centrum(350);
Boeddhayana Nieuwsblad. Maandelijks nieuwsblad van het Boeddhayana
Centrum; Buddhayana Quarterly.

Lit. (uit eigen kring): Thera Dhammawiranatha,Boeddhistische recitatieteksten,
z.j.; idem, Boeddhistische ethiek, z.j.; idem, Een ontmoeting met het
boeddhisme, z.j.; idem,Een praktische gids tot de boeddhistische meditatie, z.j.;
Narada Mahathera,Boeddhisme in een notedop, z.j.; Mahasi Sayadaw,Lezingen
in het Boeddhayana Centrum, 1979; Thera Piyadassi,Lezingen in het
Boeddhayana Centrum, 1979.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 159-
163; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland, in:RBN, 23, 1991, p.128.

Adres: Stephensonstraat 13, 2561 XP Den Haag; tel. 070-3600605.



Boeddhisme, een westerse benaming voor de vele religieuze vormen die in de
zesde eeuw v. Chr. in India zijn ontstaan en die zich baseren op de denkbeelden
van de Boeddha (de Verlichte) en de aanpassingen die zij hebben ondergaan
door de vermenging met de bestaande religieuze opvattingen binnen de
verschillende culturen van dat gebied. Zoals te dien tijde met meerdere sekten
het geval was, was het boeddhisme oorspronkelijk een reactie op het Indische
verstarde brahmanisme, een van de stromingen in het *hindoeïsme. In feite is
het boeddhisme een wijsgerig stelsel met een sterk ethisch karakter. Al snel
werd het een typische monnikenreligie, ook omdat de Boeddha Siddharta
Gautama (tussen 560 en 480 v. Chr.) al tijdens zijn leven een kloosterorde, de
sangha, had gesticht, waarin vele van zijn volgelingen een tehuis hadden
gevonden. Het aantal aanhangers wordt wereldwijd op ca. 260 miljoen geschat
(1993).
BRONNEN EN GESCHRIFTEN. De kennis (ten dele mythologisch) van het
leven van de Boeddha en van de leer van het boeddhisme is gebaseerd op een
groot aantal bronnen: de geschriften, waarin aanhangers hun reflexie op de
gedachten van de Boeddha hebben neergelegd en de vele afbeeldingen van de
Boeddha in welke vorm en met welk materiaal dan ook.
De geschriften kunnen in twee hoofdcategorieën onderverdeeld worden: a. De
kanonieke teksten en b. De commentaren. De kanonieke teksten werden eerst
mondeling overgeleverd met als gevolg dat ze niet in alle tradities binnen het
boeddhisme als kanoniek worden aanvaard. Op de verschillende boeddhistische
congressen en concilies wordt hierover nog steeds gesproken.
De oudste tekstverzameling van de kanonieke geschriften is deTipitaka
(letterlijk: de drie korven), geschreven in het Oudindische Pali en pas in de
eerste eeuw v. Chr. op Sri Lanka enigszins vastgelegd en vanaf 1882 door de
Pali Text Society uitgegeven in 25 banden. De Tipitaka omvat drie delen: 1.
Vinayapitaka met teksten over de leefregels voor de gemeenschap van
monniken en nonnen en verder oude brokstukken van de boeddhalegende; 2.
Suttapitaka(Pali) of Sutra (Sanskriet) met de vijf verzamelingen van de vele
leerredenen van de Boeddha; 3.Abhiddhammapitakaof Abhidharma(’korf van
de scholastieke teksten’) met de vele interpretaties en systematiseringen van de
leerredenen. Deze zijn later binnen de vele boeddhistische scholen en tradities
ontstaan, waardoor niet van alle de kanoniciteit wordt aanvaard. Voor de
aanhangers van het Theravada-boeddhisme is de Tipitaka de canon.
Naast de Tipitaka ontstonden binnen de verschillende scholen en tradities eigen
geschriften, die soms aan de Boeddha werden toegeschreven. Met name het
Mahayana-boeddhisme kent een omvangrijke en sterk mythologische literatuur
in het Sanskriet van sutra’s, die van de Boeddha afkomstig zouden zijn. Verder
bestaat er in de verschillende landen waar het boeddhisme erg belangrijk is
geworden een omvangrijke literatuur met eigen interpretaties, predikingen,
hymnen, enz.
VERSPREIDING. Vooral door toedoen van de Indische keizer Ashoka (derde
eeuw v. Chr.) werd het boeddhisme de staatsideologie. De verbinding tussen
staat en ideologie was gebaseerd op de zgn. sasana-hervormingen, die de staat
kon afdwingen wat betreft de inhoud van de leer en de discipline die aan de
monniken kon worden opgelegd. De staat kon toen deze beslissende invloed op
de organisatie van de monnikenorde en op de dogmatische richting uitoefenen
omdat aan enkele basisvoorwaarden was voldaan: 1. De idealen van de



bodhisvatta-koning (de koning als de toekomstige Boeddha); 2. De
welvaartsstaat, waardoor een ieder die dat wilde zich kon wijden aan zijn
persoonlijk heil; 3. De economische controle, waardoor de staat een beslissende
invloed kon uitoefenen op de distributie van de goederen. Behalve in zijn eigen
land was keizer Ashoka ook actief in het verbreiden van het boeddhisme buiten
de landsgrenzen. Het eerst werd Sri Lanka gewonnen en daarna Birma en
Thailand. Vervolgens verbreidde het boeddhisme zich over geheel Azië en met
name naar Japan en China, waar vooral Tibet een belangrijk centrum werd. Het
Tibetaanse boeddhisme werd later tot het lamaïsme. In Tibet ontstonden verder
veel sektarische groeperingen, waaronder die van Atisha (1402), Kadampa ge-
noemd, die de grondslag vormde voor de latere leer van Tsong-kha-pa (1357-
1419), die de Ge-lug-pa-sekte stichtte. In China kreeg het boeddhisme nooit een
overheersende rol, maar werd het eerder beschouwd als een aanvulling op het
*confucianisme. De Chinese variant van het boeddhisme heeft in haar
kunstzinnige uitingen vele elementen van de Chinese kunstopvattingen
overgenomen. In India ging de invloed van het boeddhisme duidelijk achteruit.
Behalve door de invallen van de Hephthalieten, die de boeddhisten in
Afghanistan en Noordwest-India bijna geheel hadden uitgeroeid, kwam dit vooral
door de verzwakking van het kloosterwezen: de goede werken, die in ge-
meenschap moesten worden verricht, zorgden ervoor dat de sangha haar
aantrekkelijkheid verloor. Het oorspronkelijke boeddhistische denken vervaagde
en versmolt langzamerhand met het hindoeïsme. De laatste bijna beslissende
klap werd toegebracht doordat Caizoo Magadha (de boeddhistische bakermat)
tijdens de islamitische veroveringen werd vernietigd. Toch bleven in India tot
aan de veertiende eeuw enkele boeddhistische gemeenschappen bestaan.
In Birma werd het boeddhisme waarschijnlijk rond het jaar 0 ingevoerd, terwijl
de snelle verbreiding plaatsvond in de vijftiende eeuw, waardoor nu het
merendeel van de bevolking boeddhistisch is. In 525 werd het van Korea naar
Japan gebracht.
Pas tegen het einde van de negentiende en in de twintigste eeuw verbreidde het
boeddhisme zich naar het Westen als gevolg van de grote emigratiegolf vanuit
Azië naar de VS en Groot-Brittannië. Kleine boeddhistische groepen van
geïnteresseerde Europeanen ontstonden vanaf ca. 1880: in Engeland de Pali
Text Society (1881), en de Buddhist Society (1907), in Duitsland de
Buddhistische Gemeinschaft (1903), in Frankrijk de Amis du Bouddhisme
(1929). In Nederland werd omstreeks de eeuwwisseling de belangstelling
gewekt door ondermeer de *Theosofische Vereniging. Wel bleven lange tijd
zulke boeddhistische verenigingen in West-Europa elitair. De grote
belangstelling voor het boeddhisme in het Westen en zeker ook in Nederland
ontstond pas in de loop van de jaren zestig en zeventig, toen, mede uit
onbehagen met de eigen cultuur, velen zich wendden tot alternatieve vormen
van religiositeit.
STICHTER. De Boeddha Siddharta Gautama werd ca. 560 v. Chr. in Noord-
India als zoon van een edelman geboren. Over zijn leven is weinig met
zekerheid te zeggen; wel zijn er vele mythen en legenden over hem in omloop.
Volgens een van deze droeg hij al bij zijn geboorte de 32 tekens van een groot
mens. Hoewel hij al in zijn jeugd duidelijk belangstelling had voor mystiek,
leefde hij lang een luxueus vorstenleven en huwde hij Yasjodhara, die hem zijn
zoon Rahula schonk. Toen bij Siddharta Gautama de ogen waren opengegaan



voor de ellende van deze wereld, de waardeloosheid en de ijdelheid van het
aardse bestaan, besloot hij op 35-jarige leeftijd zijn gezin te verlaten. Als
rondtrekkend bedelmonnik ging hij op zoek naar de diepste verklaring van het
menselijk bestaan (in het boeddhisme de ‘onbeweeglijke plaats’ genoemd). De
bekende meditatieleraren uit die tijd waren evenwel niet in staat hem de
bevredigende antwoorden te geven op zijn vragen en ook meditatie en ascese
gaven hem niet de rust die hij zocht. Uiteindelijk vond hij in de maand vaisaka
(april-mei) onder een ashvattiboom (vijgeboom) het ware inzicht (bodhi),
waardoor hij de samenhang kon doorzien van wedergeboorte en lijden plus de
mogelijkheid om deze kringloop te doorbreken. Vanaf dat ogenblik werd hij
de Boeddha, de Verlichte genoemd en trok hij predikend door het land. Veertig
jaar na zijn verlichting stierf hij ca. 480 v. Chr. in de omgeving van Kusinara.
Zijn lichaam werd door zijn leerlingen verbrand, de as werd bewaard en
verdeeld over acht stupa’s.
OPVATTINGEN. Voor het boeddhisme is alle bestaan verbonden met lijden,
waaruit een verlossing in een normaal aards bestaan onmogelijk is: alles wat
sterft gaat volgens de leer van de reïncarnatie in een nieuw (aards) bestaan over.
Omdat alles onderworpen is aan de kringloop van wedergeboorten (samsara)
is aan deze kringloop van het bestaan niet te ontkomen. Ieder leven daarin
wordt bepaald door de handelingen, woorden en gedachten in een vorig bestaan
(karma of kamma). Het antwoord op het lot van en de gebeurtenissen in dit
leven ligt daarom in datgene wat tijdens het vorige leven is gebeurd. De
menselijke verantwoordelijkheid staat daarom in het boeddhisme centraal met
de daaraan verbonden vrijheid om keuzes te maken. Slechts vanuit het
menselijk bestaan waarin het lijden (het onvervulbare van het bestaan) in
evenwicht is met het inzicht (de dingen zien zoals zij zijn) is het mogelijk
bevrijd te worden.
De Boeddha heeft zijn leer kort samengevat in de vier edele waarheden en de
drie kenmerken. De vier edele waarheden geven een analyse van het lijden en
de manier waarop dat kan overwonnen worden: 1. Er bestaat lijden en wel op
drie niveaus: a. fysiek lijden in ziekte en dood; b. psychisch lijden vanuit het
contact wat men niet wil en vanuit het ontbreken van wat men wel wil; c.
existentieel lijden als basiskenmerk van het bestaan omdat alles vergankelijk
is; 2. Dit lijden ontstaat als gevolg van de begeerte, het niet inzien dat alles
uiteindelijk vergankelijk is en dat het gehechtzijn aan het aardse tot het lijden
zal voeren; 3. Er bestaat een mogelijkheid om dit lijden op te heffen; 4. Dit
opheffen van het lijden is alleen mogelijk via de weg van het edele achtvoudige
pad. Dit edele achtvoudige pad bestaat uit: 1. Juiste overtuiging: het geloof dat
met de dood alles niet is afgelopen en het vertrouwen dat de Boeddha de weg
naar het heil verkondigt die hij zelf ook met succes is gegaan; 2. Juist besluit:
je huis verlaten en pogen als religieus bedelaar zelf deze weg te gaan; 3. Juist
spreken: niet liegen en alleen spreken over wat noodzakelijk is en wat het heil
dient; 4. Juist handelen: het niet doden van levende wezens, het niet nemen wat
niet gegeven is en in sexuele onthouding leven; 5. Juiste levenswijze: leven van
bedelen, geen vast verblijf hebben en alleen accepteren wat strikt noodzakelijk
is; 6. Juiste inspanning: ervoor waken dat zintuiglijke indrukken en zinnelijke
gedachten invloed en aandacht krijgen; 7. Juist bewustzijn: zich volledig bewust
zijn van wat men doet; 8. Juiste meditatieve concentratie: op een stille plaats
de vier edele waarheden realiseren. De drie kenmerken van de waarneembare



bestaande werkelijkheid zijn: 1. Lijden; 2. Vergankelijkheid en 3. Er is niets
blijvends of essentieels aan te wijzen.
De verlossingsleer van het boeddhisme kan in vier begrippen worden
samengevat: 1. Sila (een aantal geboden ten behoeve van een verantwoord
zedelijk leven als inleiding tot onthechting aan dit aardse bestaan); 2. Samadhi
(de eis van totale meditatie); 3. Panna (het inzicht dat door meditatie is
verkregen) en 4. Nirwana (de volledige overwinning van de schijn, de
verlossing, de totale vrede).
Het boeddhisme beschouwt het monnikenleven (sangha) als de ideale vorm van
leven: zo alleen kan men zich losmaken van alles wat de mens aan zijn leven
bindt en op de meest makkelijke wijze het inzicht verwerven. Voor dit leven
zijn een tiental geboden essentieel. De belangrijkste zijn: het hebben van
eerbied voor alles wat leeft (ahimsa); het niet stelen met als tegenhanger de
volledige vrijgevigheid; in volledig celibaat leven; het niet liegen of positiever
gesteld: altijd en overal de waarheid spreken; het zich onthouden van het
gebruik van alcoholische dranken of van verdovende middelen.
MONNIKENWEZEN. De sangha of het monnikenwezen speelt in het
boeddhisme een belangrijke rol. Monnik wordt men door afstand te doen van
het ‘normale’ leven en in te treden als novice. Bij zijn intrede scheert de novice
zijn haren en baard af, kleedt zich in het oranje monnikskleed en ontvangt de
bedelnap als tekenen van vrijwillig gekozen armoede en het afstand doen van
deze wereld. Vanaf dit ogenblik is hij afhankelijk van de vrijgevigheid van de
niet-monniken. Na een periode van studie ontvangt de novice de monnikswij-
ding. Het leven van een monnik is aan vele regels gebonden, die hem zo goed
mogelijk moeten leiden op de verlossingsweg. De monnik speelt vaak een
belangrijke rol in het maatschappelijk leven van de regio vlak bij zijn klooster.
In de loop van de tijd zijn er grotere kloosters ontstaan, die belangrijke centra
werden van onderwijs, kunst en wetenschap.
ORGANISATIE. Als iemand de formule: ‘Ik neem mijn toevlucht tot de
Boeddha, tot de Leer en tot de Gemeente’, heeft uitgesproken, wordt hij geacht
boeddhist te zijn. Mede daardoor is het aantal boeddhisten niet exact bekend.
Voor de leden van de sangha geldt wel de registratie van hun intrede en
wijding.
HOOFDSTROMINGEN. De boeddhistische traditie kent een drietal
hoofdstromingen, die zich ontwikkeld hebben uit het oudere boeddhisme mede
als gevolg van beïnvloedingen door andere culturen en persoonlijke reflexies
van de aanhangers op het gedachtengoed van de Boeddha. Deze hoofdstromin-
gen zijn: 1. Theravada (leer van de ouderen) of Hinayana (het kleine voertuig,
het kleine, mindere pad) of de zgn. zuidelijke school, wil zich houden aan de
oorspronkelijke onderwijzing, zoals deze door de leerlingen van de Boeddha
is gegeven, omdat zo zoveel mogelijk de dwaling in de leer tegengegaan kan
worden. In Theravada spreekt men meestal over drie delen van de verlossings-
weg: 1. Ascetisch gedrag (sila); 2. Meditatieve concentratie (samadhi) en 3.
Onderscheidend inzicht (panna): wie ascetisch leeft, heeft voor de meditatieve
concentratie een goede basis en degene die door deze meditatieve concentratie
tot rust is gekomen, heeft uitzicht op een diepgaande realisering van
onderscheidend inzicht. Bij het zich voorbereiden op de eerste meditatie of
dhyana (en van de daaruit voortkomende overige trappen van dhyana) is het
nodig dat men concentreert op een van de vier elementen (aarde, water, vuur,



wind) of op een van de vier kleuren blauw, geel, rood of wit of op een beperkte
ruimte of op een (beperkt) licht. Deze tien mogelijkheden worden kasina’s
genoemd. Aanhangers van deze hoofdstroming streven er zoveel als mogelijk
naar het eigen heil en de verlossing uit de kringloop van de incarnaties te
bereiken. Deze vorm van boeddhisme bestaat vooral op Sri Lanka en in Birma
en Thailand; 2. Mahayana (het grote voertuig) is als hoofdstroming moeilijk te
definiëren, omdat juist Mahayana vele nogal uiteenlopende richtingen kent. Wel
zijn er enkele algemene kenmerken: 1. De historische Boeddha is een van de
vele uitstralingen van het goddelijke in deze wereld. Hij is niet meer de
‘gewone’ weliswaar volmaakte mens, maar de incarnatie van de goddelijke
gestalte; 2. Bodhisattva’s (tot het boeddhaschap bestemden en die de zes
volmaaktheden beoefenen) zijn bijna aan de Boeddha gelijk. Zij hebben de
gelofte afgelegd om het streven naar de eigen verlichting ondergeschikt te
maken om alle aardse stervelingen naar de verlichting te voeren. Bodhisattva
betekent letterlijk: een wezen (sattva) van de verlichting (bodhi). Volgens
Mahayana zou Siddharta Gautama één van deze bodhisattva’s zijn geweest.
Mahayana streeft vooral naar het universele heil en naar de universele
verlossing. In de uitgebreide literatuur van deze hoofdstroming verricht de
Boeddha om deze universele doelen te bereiken een reeks van wonderen. Deze
hebben alleen ten doel een mystieke waarheid uit te drukken. Mahayana is de
boeddhistische hoofdstroming in Oost-Azië, met name in Japan, Korea, Taiwan
en voor zover dat mogelijk is in de Volksrepubliek China; 3. Vajrayana
(diamanten voertuig) kent een direct of onmiddellijk pad dat gekenmerkt wordt
door de directe overbrenging van de verlichte staat van geest tussen leraar en
leerling. Daarnaast bestaat er een geleidelijke weg, waarin de leerling, die
daarvoor nog niet geschikt is, via stadia geleid wordt naar de staat van
verlichting die vrij is van bereiken en niet bereiken en die ten grondslag ligt
aan zowel samsara als nirwana. Vajrayana maakt vooral gebruik van een aantal
veeleisende, maar ook doeltreffende methoden, die betrekking hebben op de
totaliteit naar lichaam en geest van de leerling. Door de beoefening kan men
komen tot de ‘onvernietigbare’ verlichting, waarin de beoefenaar in totale
geestelijke openheid de schittering van de werkelijkheid ziet. Deze beoefening
stelt wel vertrouwdheid met zowel Hinayana als Mahayana voorop als basis
voor Vajrayana. Deze hoofdstroming komt met name voor in Tibet, Mongolië
en in India door de Tibetaanse ballingen. Verder is deze vorm van boeddhisme
ook in het Westen populair.
RICHTINGEN. Behalve de drie hoofdstromingen Hinayana, Mahayana en
Vajrayana kent het boeddhisme een aantal richtingen, die zowel buiten als in
het Westen, en zeker ook in Nederland, een rol van betekenis spelen. De
belangrijkste zijn: 1. Tibetaans boeddhisme, is gebaseerd op de filosofische
tradities binnen Mahayana, maar is verder een synthese van verschillende
elementen, waaronder: Indiaas, Chinees, Centraal-Aziatisch boeddhisme en
autochtone religie. Het Tibetaanse boeddhisme zelf kent een aantal verschillende
richtingen, die zich van elkaar onderscheiden door hun accentuering van de
verschillende elementen van deze (hoofd)richting. Vooral heeft het Tibetaanse
boeddhisme elementen en met name hulpmiddelen van concentratie opgenomen
van het zgn. tantrisme, officieel in Tibet geïntroduceerd tijdens de regeringsperi-
ode van de vijfde koning van Tibet, Trisongdetsen (Krisrong-Ide-brtsan, 755-
797). Deze koning nodigde Santarakshita, een Indisch boeddhistisch geleerde



die de traditionele leer verkondigde, en de Indische yogi Padmasambhava, die
het tantrisch boeddhisme vertegenwoordigde, uit om naar Tibet te komen en
daar het boeddhisme te verkondigen.
Het tantrisme maakt gebruik van een aantal hulpmiddelen. Bekend zijn
ondermeer de magische formules (mantra’s) en geometrische symbolische
vormen (mandala’s). Het Tibetaanse boeddhisme gaat ervan uit dat er een
snellere weg is om in dit leven de verlossing te bereiken. Omdat deze weg
echter gevaarlijker is, is het essentieel dat een leraar nauwkeurig en persoonlijk
de leerling begeleidt, ook al omdat zonder hem de weg tot de verlossing niet
mogelijk is. De leraar draagt niet alleen zijn eigen kennis over, maar begeleidt
zijn leerling met behulp van inwijdingen, die voor buitenstaanders geheim
worden gehouden. De oorspronkelijke eenheid die de verlichte kent en ervaart
wordt in de sexuele vereniging uitgedrukt: van Boeddha’s met hun vrouwelijke
partners of van de leerling en zijn vrouw. In de liturgie gebruikt men scepter
en bel om de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de werkelijkheid weer
te geven, tegelijk symboliserend het noodzakelijke samengaan van medelijden
(scepter) en wijsheid (de bel) in de bodhisattva. Het Tibetaans boeddhisme kent
verder ook een kloostertraditie, die gebaseerd is op de vinaya. Deze vorm staat
over het algemeen bekend als het lamaïsme. Nadat in Tibet het boeddhisme
door gebrek aan eigen discipline en door het verzet van de bestaande inheemse
religie tot verval was gekomen, vond in de twaalfde eeuw de restauratie plaats.
Van groot belang werd de hervormingsbeweging van Tsong-kha-pa (1347-
1419), de stichter van de Ge-lu-pa-sekte (de Geelmutsen), die als de
‘deugdzamen’ tot nu toe de meest verbreide groep in Tibet en Mongolië is en
daar tot 1951, de Chinese aanval op Tibet, de eigenlijke ‘staatskerk’ vormde.
De discipline werd hersteld, het celibaat (weer) ingevoerd en de volgelingen
werden verplicht het gele kleed te dragen. De hoofdzetel van de leer werd het
klooster Galdan bij Lhasa, in 1409 gesticht. Uit het midden van de ‘Geelmut-
sen’ kwamen vanaf 1438 de dalai lama’s, de geestelijke en wereldlijke leiders
van Tibet. In 1951 moest de dalai lama naar India vluchten.
Volgens het lamaïsme wordt de waardigheid van de dalai lama toegekend aan
de bodhisattva Avalokitesjvara, die niet eerder Boeddha kan worden en zich in
het nirwana kan oplossen voordat hij door middel van de leer van Boeddha de
wereld heeft verlost van het lijden van de wedergeboorte. Na het overlijden van
de dalai lama wordt naar een kind gezocht waarvan men op grond van
gelijkende lichaamskenmerken, geboorteuur e.d. aanneemt, dat het de nieuwe
incarnatie is. Naast de dalai lama staat de panchen rimpoche, die als een
incarnatie wordt beschouwd van een Dhjani-boeddha van nu. Andere lagere
hoogwaardigheidsbekleders zijn de tshutuktu. De lama’s zijn de gewone
geestelijken.
In het lamaïsme zijn de volgende geloofspunten belangrijk: 1. De noodzaak van
geweldloosheid in het omgaan met onszelf en met anderen; 2. Technologische
en wetenschappelijke vooruitgang die gepaard gaat met een innerlijke onrust,
leidt tot conflicten; 3. Alleen door het inzicht in de relatie tussen bewustzijn,
lichaam en handelen kan men komen tot een transformatie van ons menselijk
tekort, waarbij bepaalde technieken kunnen helpen; 4. Onthechting aan het
aardse leven; 2. *Zen-boeddhisme, ontleend aan de Japanse verbastering van
het Chinese woord ‘ch’an’, dat op zijn beurt afkomstig is van het Sanskriet
woord ‘dhyana’= meditatie, is in de zesde eeuw na Chr. in China ontstaan door



vermenging van boeddhisme met het *taoïsme. Vanaf de dertiende eeuw kreeg
het vaste voet in Japan, waar het vooral populair werd in kringen van officieren,
geleerden en kunstenaars. Het vormde in Japan de basis voor de militaire geest.
Zen zelf kent verschillende scholen.
Zen legt meer dan de andere boeddhistische scholen vooral de nadruk op de
beoefening van meditatie. Deze geschiedt door het zgn. ‘zazen’, letterlijk:
‘zitten-in-mediatie’. Zazen wil een diepe vorm van concentratie bereiken. Het
is een lichamelijk gebeuren, omdat wijsheid niet van het verstand maar van het
lichaam komt. Om het lichaam de kans te geven wijsheid te openbaren, is het
nodig om een krachtige, energievolle, onbeweeglijke houding aan te nemen: zo-
veel als dat mogelijk is probeert men de houding van de Boeddha op het
moment van zijn verlichting te benaderen. In een diepe vorm van concentratie
vergeet men zichzelf: alle gevormde ideeën blijven achterwege, waardoor men
de mogelijkheid creëert het voorwerp van zijn aandacht geweldloos binnen te
dringen. Het ding treedt in de plaats van de persoon en de persoon in plaats van
het ding. Zen kent twee vormen van concentratie: 1. De concentratie op één
bepaald punt, of op de ademhaling of op een koan, een verlichtings-aforisme,
die de leer illustreert; 2. Shikantaza, de concentratie die op alles gericht is en
die de uiteindelijke vorm van zazen is, een absolute wijze van zijn, waarin geen
goed en kwaad is, geen dood en geen leven, geen korte en geen lange tijd, geen
ik dat stuurt of intervenieert Deze shikantaza is onkenbaar. Het zazen kan niet
zomaar beoefend worden. Het vereist veel energie en vooral discipline, verder
kennis van de leer en het luisteren ernaar en tenslotte een goede relatie met een
leraar of lerares, die als geestelijk leider en begeleider en representant van de
dharma fungeert.
NEDERLAND. Nederland kent op dit ogenblik een relatief groot aantal
boeddhistische organisaties, die in een aantal richtingen onderverdeeld kunnen
worden: 1. De algemene organisaties; 2. De organisatievormen die zich baseren
op bepaalde etnische groeperingen, die zich hier lange tijd geleden gevestigd
hebben of die hier als vluchtelingen zijn komen wonen; 3. De groeperingen die
zich baseren op het Theravada-boeddhisme; 4. De groeperingen die uitgaan van
het Tibetaanse boeddhisme, en 5. De groeperingen van het Zen-boeddhisme.

Lit. (algemeen): E. Conze,Het boeddhisme, 1970; R.H. Drummond,Gautama
de Boeddha. Een bijdrage tot godsdienstig inzicht, 1974; Trevor Ling,Boeddha,
1976; B.J. Terwiel,Boeddhisme in de praktijk, 1977; Eva Rudy Jansen,Het
Boeddha-boekje. Boeddha’s, godheden en rituele symbolen, 1990; W. Rahula,
Wat de Boeddha onderwees, 1990; M.A.G.T. Kloppenberg, Boeddhisme, in:
RBN, 23, 1991, p. 99-120; Jan Slomp (red.),Wereldgodsdiensten in Nederland.
Christenen in gesprek met moslims, hindoes en boeddhisten, 1991; Hermann
Beckh,Boeddha en zijn leer, 19923; Marcel Messing,Met Boeddha onder de
vijgeboom. Boeddhisme-christendom-gnosis, 1992; T. Vetter e.a.,Levende
godsdiensten 2. Inleiding in het boeddhisme, Open Theologisch Onderwijs,
Levende godsdiensten 2, cursusdeel 1, 1992.
(Tibetaans boeddhisme): H.F. de Wit, Vajrayana-boeddhisme. Een schets van
haar ontwikkeling in Tibet en in het Westen, in:RBN, 7, 1983, p. 39-65.
(lamaïsme): T. Gyatso,De veertiende dalai lama. Tibetaans boeddhisme en de
sleutel tot de weg van het midden, z.j.; Tibetaans boeddhisme, Een verzameling
studies uitgegeven door de Theosofische Vereniging Amsterdam, 1975.



(zen-boeddhisme): H.M. Enomiya Lasalle,Inleiding tot zen-meditatie, z.j.; Erik
Bruijn, De weg van zazen, 1975; D.T. Suzuki,Inleiding tot het zen-boeddhisme,
1975; A. Bancroft,Zen. Wegwijzer naar de toekomst, 1979; N. Tijdeman,
Zitten. De praktijk van zen, 1980; E. Fromm en D. Teitaro,Zen-boeddhisme en
het Westen, 1982.
(Nederland): H.C. Stoffels, Wegwijzer in boeddhistisch Nederland, in:RBN, 7,
1983, p. 73-98; V.J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990; R.
Kranenborg, Boeddhisme in Nederland: een overzicht, in:RBN, 23, 1991, p.
121-140.

Adres: Vrienden van het Boeddhisme (SVB), Kerkhoflaan 4, 2585 JB Den
Haag; tel. 070-3505194.



Boeddhistisch Meditatiecentrum, Stichting, in 1979 gestart door Jildy en Eric
Hoogcarspel als plaats voor lezingen, workshops, meditatiecursussen en -
avonden, te geven door leraren uit de verschillende *boeddhistische tradities.
Hoewel de Stichting niet gebonden is aan een specifieke boeddhistische
stroming heeft zij wel speciale aandacht voor de Tibetaanse-boeddhistische
tantristische praktijk. Oorspronkelijk waren in haar verenigd: de vipassana-medi-
tatie-groep (vanaf 1988 zelfstandig onder de Stichting *Vipassana Meditatie);
een zen-groep en een dharma-studiegroep. De Stichting onderhoudt
verschillende contacten met boeddhistische centra in binnen- en buitenland.

Period.:Nieuwsbrief.

Lit. (uit eigen kring): Ole Nydahl,Boeddha Bôppe, 1986; idem,Diamantweg,
1986; Lama Sogyal Rinpoche,Boeddhistische meditatie, 1986; idem,De
beoefening van meditatie, 1986.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 101-
103; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 125.

Adres: p.a. Jolanda Hennekam, Schoolholm 25f, 9711 JE Groningen; tel. 050-
3144885.



Boeddhistisch Meditatie Centrum Ling Shen Jen Foo Chung (Jen Hui
T’ang) Nederland, Stichting, als internationale organisatie gesticht door Lu
Sheng Yen (geb. 1945 in Taiwan). De toevoeging Jen Hui T’ang heeft
betrekking op de tempel, waarvoor men in Nederland nog een plaats zoekt en
betekent ‘de stichting van waarheid en wijsheid.’ De Nederlandse stichting
dateert van 1987. Lu Sheng Yen wordt door zijn volgelingen als een levende
Boeddha beschouwd. Zijn boeddhistische visie berust op het Tibetaanse
*boeddhisme en *taoïsme. Zijn voornaamste doel is de bevrijding van zoveel
mogelijk mensen van het rad van wedergeboorte (samsara) en van de zes
bestaanstoestanden, waarin levende wezens kunnen verkeren zolang zij aan de
wedergeboorte zijn onderworpen. Het aantal volgelingen bedraagt wereldwijd
ca. 200.000. De ca. 50 volgelingen (1993) in Nederland zijn over het algemeen
afkomstig uit Hong Kong, Maleisië, Singapore en uit de Chinese Volksrepu-
bliek.
Tijdens de diensten wordt veel aandacht besteed aan meditatie, gebed en ritueel
(mantra’s, mudra’s en mandala’s).

Lit. (uit eigen kring): Lu Sheng Yen,The flying carpet of the East, 1984.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 125-
128; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 125.

Adres: Rolderstraat 59, 9401 AP Assen; tel. 0592-310941.



Boeddhistische Unie van Nederland, in 1979 door mevr. T. Kurpershoek-Scherft
opgericht, als platform voor de verschillende boeddhistische centra, verenigingen
en groepen in Nederland. De Unie vertegenwoordigt de Nederlandse boeddhisten
in de Boeddhistische Unie van Europa, in 1975 opgericht.

Period.:Le Courier.

Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.
87-89; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 121-122.

Adres: 2e Oosterparkstraat 318, 1092 BV Amsterdam; tel. 020-6947835.



Brahma Kumaris, Spirituele Akademie, de Nederlandse afdeling van de
Brahma Kumaris World Spiritual University, in 1937 in India gesticht door
Prajapita Brahma († 1969). Deze spirituele universiteit wordt geleid door
vrouwen en heeft volgens haar eigen opgave ca. 300.000 studenten in 65
landen. Zij wil ‘ongebonden aan een traditionele religie en politiek’ een
spirituele opleiding geven, waarin de totale ontplooiing van de mens centraal
staat.
OPVATTINGEN. De basis is het geloof dat de mens van oorsprong een
geestelijk wezen is, waarbij het echte ‘zelf’ een bewuste en eeuwige entiteit is.
Als een onvergankelijke energie met verschillende vermogens en functies, die
geest, intellect en persoonlijkheid worden genoemd, maakt de ziel gebruik van
het stoffelijke lichaam, de zintuigen, hersenen en het zenuwstelsel om zich te
manifesteren: om gedachten en persoonlijkheid uit te drukken. Door in deze
staat van zelfbewustzijn te leven, worden natuurlijke vrede en geluk ervaren.
Ook kan de ziel deze positieve eigenschappen naar anderen uitstralen. De kracht
die voor deze zelf- en wereldverandering nodig is, wordt verkregen door een
geestelijke verbinding met de ‘Allerhoogste Ziel’, die ook als God, Allah,
Jehova of Shiva wordt aangeduid. Via Raja-Yoga-meditatie (zie: *Yoga) kan
deze relatie met deze Ziel weer opnieuw tot stand worden gebracht. Hierbij is
het van belang dat wordt teruggegaan naar de oorsprong van de religie in de
echte betekenis van het woord, staande voor een ‘bewustzijnsstaat van vrede’.
De Nieuwe Tijd is gefundeerd op spiritueel bewustzijn en zal worden
gekenmerkt door liefde, zuiverheid en vrede op elk gebied.
ORGANISATIE. Naast meditatie besteedt de Akademie aandacht aan spirituele
kennis, karaktervorming en dienstbaarheid. Vanuit de gedachte dat spirituele
kennis voor een ieder bereikbaar moet zijn, zijn alle lessen principieel gratis.
Iedere derde zondag van de maand wordt er over heel de wereld op hetzelfde
tijdstip een Wereld Meditatie Uur gehouden dat voor een ieder toegankelijk is.
In verschillende landen worden cursussen Positief Denken gegeven. In
Nederland gebeurt dit in verschillende ziekenhuizen en voor ondermeer de
Amsterdamse politie en de delinquenten van de Bijlmerbajes.
De Brahma Kumaris World Spiritual University (BKWSU) is sinds 1981 als
niet-regeringsgebonden organisatie aangesloten bij het departement van Publieke
Informatie van de Verenigde Naties (VN). In 1983 kreeg ze een adviserende
status bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN. Na haar
project ‘Million minutes for peace’ van 1986 en waarvoor zij van de VN de
Peace Messenger Award kreeg, organiseerde de BKWSU voor de VN opnieuw
een groot vredesproject, de Global co-operation for a better world, hetwelk
uiteindelijk 190 landen bereikte.
De BKWSU heeft naast haar hoofdcentrum in India (Mount Abu) o.a. centra
in Nederland, Engeland, België, Spanje, Duitsland, Suriname, Rusland, Polen
en Brazilië.
NEDERLAND. De BKWSU werd in ons land in 1981 gevestigd en telt hier ca.
150 ‘ochtend’ studenten en ca. 250 avondstudenten, die in negen gemeenten
mediteren en studeren. De meditatie- en studiebijeenkomsten vinden elke dag
plaats: ’s ochtends van 5.45 uur tot 7.30 uur en ’s avonds van 18.00 uur tot
19.30 uur.

Period.:Purity; World Renewal.



Lit. (uit eigen kring):Inzicht in verslavingen... en uitzicht?, z.j.; De ziekte van
de ziel, z.j.; Raja Yoga meditatie, z.j.
Lit. (van anderen): P.J. Reinders,De Brahma Kumari’s, in: RBN, 19, 1989, p.
95-134.

Adres: Haarlemmerdijk 137, 1013 KG Amsterdam; tel. 020-6240205.



Branhamvolgelingen, groep Klaas de Jong, onafhankelijk van de *Vrije
Zendingshulp maar wel volgens de leringen van William Marrion Branham
actief in Utrecht.



Branhamvolgelingen, groep Jaap Noordhuis, onafhankelijk van de *Vrije
Zendingshulp en de *Branhamvolgelingen, groep Klaas de Jong, tot 1981 in
Dokkum actief. De groep is nu ontbonden.



Broeders in Christus (Christadelphians), ontstaan rond het maandbladThe
Herald of the Future Age, in 1844 door de arts John Thomas (1805-1871) in
Richmond (VS) opgericht. Hij was in 1832 vanuit Engeland naar de VS
geëmigreerd en had zich aangesloten bij de Christian Church van Alexander
Campbell. Al in 1844 was het tot een breuk gekomen, aangezien hij op grond
van bijbelstudies tot een aantal andere inzichten was gekomen. Ten tijde van
de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) ontstond de noodzaak tot
herkenbaarheid van de groepjes die zich rond Thomas hadden gegroepeerd. In
verband met hun principiële afwijzing van de militaire dienst, kozen zij een
eigen naam voor hun richting. De predikactiviteiten van Thomas vonden
afwisselend in de VS en in Engeland plaats.
Vanaf 1957 begonnen vanuit Engeland de evangelisatieactiviteiten in Nederland.
Hierdoor ontstonden enkele plaatselijke gemeenten, die autonoom zijn. Elke
gemeente komt op zondag bijeen voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Daarnaast zijn er door de week openbare lezingen en zogenamde ekklesiale
bijeenkomsten.
Gezamenlijk organiseren de Broeders bijbelstudiekringen, terwijl zij verder een
schriftelijke bijbelstudiecursus en een bijbelstudieblad uitgeven. In Nederland
komen de Broeders bijeen in gehuurde zalen en in huiselijke kring. Het aantal
aanhangers in ons land is beperkt. Wereldwijd zijn er ca. 55.000 gelovigen
(1993).
OPVATTINGEN. Centrale geloofspunten voor de Broeders zijn: het geloof in
de Bijbel als Gods openbaring en daarom volkomen betrouwbaar en
gezaghebbend als grondslag van geloof in het evangelie in zijn geheel; geloof
in de God van de Bijbel, d.w.z. in de God van Israël, die als gevolg van de
wonderbaarlijke verwekking van Jezus Christus, ‘de God en Vader van onze
Here Jezus Christus’ is geworden. Dit is in tegenstelling met de latere
bisschoppelijke formuleringen zoals die van Nicea en Chalcedon; geloof in de
Here Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon op grond van zijn goddelijke
verwekking en zijn geboorte uit de maagd Maria, die een menselijke natuur en
wil heeft vanwege Zijn geboorte uit een mens en een goddelijke gezindheid als
de eniggeboren zoon van God; geloof dat alle mensen sterfelijk van natuur zijn
en in de doodstoestand niets weten, en dat de enige hoop op behoudenis en
leven verkregen wordt door het persoonlijk geloof in Christus Jezus, beleden
als een daad van gehoorzaamheid in de (volwassen)doop door onderdompeling;
geloof in de komst van Gods Koninkrijk op aarde met de komst van Christus
Jezus als Wereldkoning met Jeruzalem als de zetel van zijn heerschappij en van
goddelijke wetgeving.

Period.:Met de Bijbel in de hand.

Lit. (uit eigen kring): D.A. Hale,De duivel en satan, z.j.; A. Hale en G.
Jackman,Wie is Jezus Christus?, z.j.

Adres: Postbus 520, 3800 AM Amersfoort.



Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland, de organisatievorm van
33 (april 1995) niet bij de *Unie van Baptistengemeenten aangesloten
Baptistengemeenten, in 1982 ontstaan. Het aantal belijdende leden bedraagt
2512 en inclusief de kinderen ruim 3500 (1993). Volgens de Broederschap zijn
‘zij door eenheid in geloof en liefde voor elkaar tesamen gebracht’, uit
verlangen naar ontmoeting en contact met gelijkgezinde gemeenten. Eenmaal
per jaar houden zij hun ontmoetingsdag. De aangesloten gemeenten dragen
verschillende namen, zoals Aenon, Baptistengemeente, Evangelische Baptisten
Gemeente, Gemeente van Gedoopte Christenen, Onafhankelijke Baptistenge-
meente, De Vluchtheuvel, Vrije Baptistengemeente. De meeste gemeenten
houden ’s zondags tweemaal hun diensten. Ca. dertig zendelingen – werkzaam
in Afrika, Latijns-Amerika, Thailand, op de Philippijnen, in Israël, Frankrijk,
Spanje, Portugal en België – worden geheel of gedeeltelijk financieel gesteund
door de aangesloten gemeenten.
OPVATTINGEN. Heel belangrijk voor de gemeenten van de Broederschap is
dat de leden belijden persoonlijk de Heer Jezus als hun Redder en Heer
aanvaard te hebben en op dit geloof door onderdompeling gedoopt zijn. Verder
gaan de gemeenten uit van het onfeilbaar Woord van God.

Period.:De Band.

Adres: Hobbemastraat 16, 2391 XD Hazerswoude; tel. 0172-587191.



Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland, heeft haar oorsprong in
de inspiratie die G.R. Polman heeft opgedaan in de Amerikaanse *pinksterbewe-
ging en de opwekkingsbeweging in Wales van 1904-1905. Polman begon in
1906 samenkomsten te organiseren, waarin hij ernaar streefde een herleving van
het enthousiasme van de eerste christengemeenten te bewerkstelligen. Polman
doopte op belijdenis door middel van onderdompeling; verder behoorden de
charismata, de gaven van de Heilige Geest, tot het normale geloofsleven
(tongentaal, profetie, genezing, e.d.). In 1941 werd het Genootschap Verenigde
Pinkstergemeenten in Nederland opgericht. Deze naam werd in 1952 veranderd
in Broederschap van Volle Evangeliegemeenten. Alleen voorgangers en leiders
konden hiervan lid zijn. De wekelijkse radio-uitzendingen via IBRA
(International Broadcasting Radio Association), een initiatief van de Zweedse
pinkstergemeenten, leverden vele nieuwe contacten, vooral in Brabant en
Limburg op. Hieruit ontstonden gemeenten in Breda, Eindhoven en Treebeek.
De campagnes van de Amerikaanse evangelist Tommy L. Osborn in 1958 in
Den Haag en Groningen gaven de Nederlandse pinksterbeweging een geweldige
impuls. De Zuid-Afrikaan J. du Plessis wist de Broederschap te inspireren om
een bijbelschool te openen, waardoor de noodzaak ontstond om rechtspersoon-
lijkheid te verkrijgen. Dit leidde in 1960 tot de oprichting van het kerkgenoot-
schap Broederschap van Pinkstergemeenten. Het project van de bijbelschool
mislukte en werd in 1964 opgeheven. Ten behoeve van een nieuwe bijbelschool
zocht men steun bij de Amerikaanse Assemblies of God, waardoor de
Broederschap zijn statuten en met name zijn geloofsbelijdenis diende af te
stemmen op het Amerikaanse model. Februari 1966 werden de plannen
aanvaard en koos de Broederschap voor een hecht verband van gemeenten met
een duidelijke identiteit. In deFundamentele Waarhedenheeft de Broederschap
haar geloofsbelijdenis vastgelegd. In 1967 werd de Centrale Pinkster
Bijbelschool geopend.
Na D. Voordewind (1967-1969) en Joh. J. Frinsel (1969-1975) is H.N. van
Ameron sinds 1975 voorzitter van de Broederschap. In 1993 telde men 57
aangesloten gemeenten met ruim 9000 leden. Daarnaast zijn er nog 24 niet-
aangesloten gemeenten met ca. 2400 leden. De voorgangers van deze gemeenten
zijn op persoonlijke titel lid van de Broederschap. Daarnaast kent de
Broederschap het persoonlijk lidmaatschap voor evangelisten, zendelingen,
leraren en pastorale medewerkers (totaal 180 in 1993).
Een deel van de voorgangers van de gemeenten worden aan de Centrale
Pinkster Bijbelschool te Lunteren opgeleid, waar ook het landelijk centrum is
gevestigd. In de loop der jaren zijn er meer dan 300 personen afgestudeerd die
in allerlei takken van het geestelijk werk actief zijn. Het Teen-Challenge werk
vangt de drugsverslaafden op, terwijl Uitgeverij Ezra de publicaties verzorgt.
Twaalf zendingsechtparen worden door de aangesloten gemeenten ondersteund.
De meesten van hen zijn uitgezonden door de zendingsvereniging Kleine
Kracht, die ook een eigen blad uitgeeft met een oplage van 5000 exemplaren.
Het Internationaal Correspondentie Instituut verschaft materiaal voor
evangelisatiewerkzaamheden en voor verdere geestelijke ontwikkeling. De
Broederschap kent in de Pinkster Jeugd Beweging een landelijke jeugdbeweging
(ca. 3000 leden) en in de Nederlandse Vrouwen Zendings Raad een landelijke
vrouwenbeweging.
Het hoogste orgaan van de Broederschap is de Algemene Vergadering, die



tweemaal per jaar bijeenkomt. De Uitvoerende Raad voert het beleid van de
Algemene Vergadering uit. Nederland is verdeeld in zes regio’s met elk een
eigen regiobestuur. De Broederschap wil een vrijwillig samenwerkingsverband
zijn van autonome gemeenten. Zij belast zich slechts met die taken, welke niet
of nauwelijks door plaatselijke gemeenten kunnen worden uitgevoerd.

Period.:Christina; C.P.B. Nieuws(10.000);De Kleine Kracht; De Parakleet
(1.500);Oogsttijd Magazine(5.000);PJB. Info; Outfit (4.500).

Lit.: C. en P.J. van der Laan,Pinksteren in beweging. Vijfenzeventig jaar
pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen, 1982; C. van der Laan,De
Spade Regen. Geboorte en groei van de pinksterbeweging in Nederland 1907-
1930, 1989; Pinksteren, speciaal nummer vanRBN, 20, 1990.

Adres: Bergeweg 1, 3941 RA Doorn; tel. 0343-416426, fax 0343-416684.



Broederschap van Christus de Redder, in 1978 in Nederland ontstaan onder
de naam Holy Order of MANS en sinds 1988 aangesloten bij de Grieks-
Orthodoxe Kerk (zie *Oosterse kerken). Zij is zeer nauw verbonden met de
Christ the Saviour Brotherhood in San Francisco. De 5 volwassen leden en 4
kinderen (1993) richten hun leven op gebed, vasten en hulp aan mensen in
nood. De Broederschap houdt haar diensten op zaterdag 19.30 en zondag 10.00
uur, de eerste zaterdag en zondag van de maand uitgesloten, in haar kapel aan
de Wilgenweg t.o. 1 in Amsterdam.

Period.:Epihany Journal; Tree of Life.

Adres: Wilgenweg t.o. 1, 1031 HV Amsterdam; tel. 020-6371250.



Buddhavihara, Stichting, (verblijfplaats van de Verlichte) in 1986 opgericht
en nauw verbonden met de Thaise monnik Mettavihari (Phra Khru
Kraisaravilasa, geb. 1944), die eerst in Waalwijk een tempel had gesticht (zie:
*Boeddharama Stichting en Tempel) en nu woont in Den Ilp. Verder is hij sinds
1980 de inspirator van het *Boeddhistisch Meditatiecentrum in Groningen.
Mettavihari is de hoofdmonnik van de Thaise gemeenschap in Europa. De
Stichting zelf onderhoudt nauwe relaties met de Stichting *Jonge Boeddhisten
in Nederland.
In de opvattingen staat de therevada-traditie van het *boeddhisme centraal.
Mettavihari beschouwt het boeddhisme als een zinvolle aanvulling op de
westerse cultuur, met als gevolg dat hij geen pogingen onderneemt om het
Westen te bekeren tot het boeddhisme. Buddhavihara onderwijst verder de
vipassana-meditatie (inzichts-meditatie) en organiseert enkele malen per jaar
een intensieve vipassana-retraite. Verder heeft zij een cursus waarin de
basisbegrippen van het boeddhisme in psychologisch/filosofisch opzicht worden
behandeld.

Period.:Vipassana-Sara.

Lit. (uit eigen kring): P.M.T. Mettaviharee,Boeddhisme in het kort, 1983; idem,
Vipassana-meditation and its knowledge, 1983.
Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1991, p.
149-152; R. Kranenborg, Boedhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 127.

Adressen: Stichting Buddhavihara, Den Ilp 37/38, 1127 PC Den Ilp; tel. 020-
4826883; Buddhavihar Vipassana meditatiecentrum, St. Pieterspoortsteeg 29,
1012 HM Amsterdam; tel. 020-6264984.



Buddhist Contemplatives, Order ofof Zen-gemeenschap OBC-Nederland,
vanaf rond 1980 in Nederland actief en vanaf ca. 1985 met haar meditatiecen-
trum in Groningen. Grondlegster is Jiyu-Kennett Roshi (geb. 1924 in Engeland).
In de beginperiode oriënteerde zij zich op het theravada-boeddhisme en kwam
later via D.T. Suzuki in contact met het zen-boeddhisme. Zij werd in 1962
toegelaten tot een orde van de Chinese Rinzai-Orde. Vervolgens studeerde zij
in de tempel van Dai Hon Zan Sojiji, waar zij de persoonlijke leerling werd van
de abt Keido Chisan Koho Zenji. Zij ontving van hem de dharma-transmissie
en in 1968 het certificaat om sanzen (spirituele counceling) te geven. Zij richtte
in 1970 het klooster Shasta Abbey, Mount Shasta, in Californië op, van waaruit
dochterkloosters ontstonden in de VS zelf, in Canada en Engeland. De
Nederlandse gemeenschap is nauw verbonden met de Throssel Hole Priory,
Carrshield, Hexham in Engeland, opgericht in 1972. De abt van dit klooster
Daishin Morgan kreeg van de stichtster zijn training en werd gekwalificeerd tot
het inwijden van monniken, het geven van trainingen en sanzen.
OPVATTINGEN. Voor de soto-zen boeddhistische is na de Boeddha
Shakyamoeni de figuur van Bodhiddharma zeer belangrijk. Hij bracht in de
zesde eeuw het boeddhisme naar China waar het een aparte school werd. Zijn
twee belangrijkste leerlingen Sozan en Tozan benadrukten een direkt en intuïtief
begrijpen van het boeddhisme, waarbij zuivere en sobere meditatievormen de
voornaamste wegen zijn tot dieper inzicht. Soto (een combinatie van de twee
namen)-zen werd in de dertiende eeuw naar Japan gebracht. Het embleem van
OBC, een schip met daarboven drie trommels en het geheel door een cirkel
omgeven, geeft kort haar opvattingen weer: het teken is gebaseerd op het
Chinese karaktershin, dat betekent: hart/geest of boeddha-natuur. De drie
trommels verwijzen naar de Boeddha, de dharma en de sangha en het schip (het
grote voertuig, mahayana) draagt alle mensen naar de verlichting.
NEDERLAND. OBC-Nederland beschikt in Groningen over een meditatieruimte.
Nederland heeft geen sangha in de beperkte betekenis van het woord. OBC-
Nederland beschouwt zich in de brede zin als sangha. De belangstellenden
ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen.

Period.:The Journal of the Order of Buddhist Contemplatives(Shasta Abbey);
The Journal of Throssel Hole Priory.

Lit. (uit eigen kring): Jiyu Kennett,Zen is eternal life, 1976; idem,The wild,
white Goose, 2 dln., 1977-1978; idem,An introduction to the tradition of serene
reflection meditation (Soto Zen), 1990.
Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.
267-272.

Adres: Godekenheerd 133, 9737 MC Groningen; tel. 050-5423907.



Calvinisme, een belangrijke stroming in het *protestantisme, ontstaan uit de
leer van Johannes Calvijn (1509-1564). Calvijn (oorspronkelijk Jean Caulvin),
geboren in het Franse Noyon, gaf in 1536 zijn standaardwerk uit:Christianae
religionis Institutio. Het was een apologie tegen de revolutionaire anabaptisten.
Het zwaartepunt van de activiteiten van Calvijn lag vooral in Genève. Daar
stichtte hij een theocratie. In het bijzonder bleek de Geneefse universiteit
belangrijk voor de uitbreiding van het calvinisme, omdat daar vele studenten
uit alle delen van Europa studeerden. Hoewel het calvinisme soms ook als het
*gereformeerd protestantisme wordt aangeduid, valt het er echter toch niet mee
samen, omdat hierin ook de invloeden zichtbaar zijn van de Zwitserse
kerkhervormer Huldrych Zwingli (1484-1531), Heinrich Bullinger (1504-1575),
Martin Bucer (1491-1551) en anderen.
Het calvinisme sprak vooral de stedengebieden aan. Zijn invloed is vooral te
vinden in Zwitserland, Frankrijk - na de godsdienstoorlogen van de zestiende
en zeventiende eeuw nog een kleine minderheid -, Nederland, Duitsland,
Hongarije, Engeland, Schotland, de VS en Zuid-Afrika. Het aantal calvinisten
wordt op ca. 50 miljoen geschat (1992).
OPVATTINGEN. Vanuit de Geneefse theocratische gedachte is het calvinisme
niet alleen een theologisch en kerkelijk systeem, maar vooral ook een wereld-
en een levensbeschouwing. Vele punten die de aard van het protestantisme
bepalen, zijn duidelijk in het calvinisme terug te vinden, hoewel vaak
geaccentueerd.
Typerend voor het calvinisme zijn: 1. Alleen de Bijbel heeft absoluut gezag
t.a.v. alle levensvragen; 2. Door velen wordt het dogma van de predestinatie
of voorbeschikking als het hoofdbeginsel van het calvinisme gezien; 3. De
soevereiniteit van God over alle aspecten van het leven en de daarbij horende
noodzaak Hem te dienen en te verheerlijken op alle terreinen des levens. Alle
schepselen zijn afhankelijk van Gods raad en bestel, maar ook van het
volstrekte bederf als gevolg van de zonde, waardoor de mens niet in staat is
om het zedelijk goede te doen. Daarom is Gods verkiezende genade een
volstrekte noodzaak voor ieders zieleheil; 4. De heiligmaking baseert zich
weliswaar op de rechtvaardiging door het geloof alleen, maar wel met de
noodzaak van goede werken als de ‘vruchten van het geloof’. Daarom ook is
de gehoorzaamheid aan God op alle terreinen van het leven vereist. Het
calvinisme oefent dan ook strenge tucht uit op het leven van zijn aanhangers;
5. De democratische mentaliteit vindt niet alleen toepassing in het bestuur van
de eigen kerkelijke gemeente, waarin ouderlingen - waartoe ook de predikanten
behoren - en diakenen door de belijdende leden worden gekozen, maar ook in
de staat; 6. De ere Gods is belangrijk. De schepping moet dienen tot
verheerlijking van Gods naam. Daarom ook is het calvinisme bereid geweest
om de wereld te aanvaarden. Alle arbeid wordt ervaren als een goddelijke
roeping. Het uitlenen van geld tegen een rentevergoeding was toegestaan,
hetgeen de ontwikkeling van het handelskapitalisme heeft bevorderd; 7. De
sacramenten (Doop en Heilig Avondmaal) zijn de zichtbare tekens van Gods
genade, niet de bewerkers ervan; 8. De overheid is de dienaresse Gods. Zij kan
en moet door iedereen aanvaard worden, indien zij handelt in overeenstemming
met Gods geboden. In de beginfase van het calvinisme bestond de opvatting -
in sommige kringen bestaat deze nog - dat de overheid de ware leer moet
beschermen, hetgeen leidde tot de theocratische opvatting.



Lit. (uitg. en vert.): (Calvijn):Corpus reformatorum, dln. 29-87, 1863-1900;
Opera selecta, 5 dln., 1926-1952;Institutie, vert. A. Sizoo, 1931-1932;
Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst, vert. B. Wielenga,
19582.
(Calvijn): D. Nauta,Calvijn, leidsman en voorbeeld, 1956; W.F. Dankbaar,
Calvijn, zijn weg en werk, 1957; R. Schippers,Johannes Calvijn. Zijn leven en
werk, 1959; D. Nauta e.a.,Zicht op Calvijn, 1965.
(calvinisme): A.A. van Schelven,Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd, 3
dln., 1943-1956; D. Nauta,Het calvinisme in Nederland, 1949; H. Meeter,Het
calvinisme, 1975.



Charismatische Vernieuwing, een stroming binnen een aantal kerken van de
*Reformatie, de *Oud-Katholieke Kerk en de *Rooms-Katholieke Kerk, die
zich vaak manifesteert als een religieuze vernieuwingsbeweging met als doel
de verstarringen in het geestelijke leven in de kerk te doorbreken. De beweging
gaat uit van de grote kracht en invloed van de Heilige Geest en Zijn
genadegaven (Grieks:charismata): men ervaart hier en nu het pinkstergebeu-
ren. De charismatische vernieuwing onderscheidt zich met name van de
*Pinksterbeweging, doordat zij binnen de traditionele kerken actief is, terwijl
de verschillende pinkstergroeperingen zelfstandige kerkelijke gemeenschappen
vormden, die zich vaak afzetten tegen de gevestigde kerken. De traditionele
kerken hebben jarenlang afgegeven op bovengenoemde groeperingen, mede op
grond van de opvatting dat deze te veel het accent legden op slechts één van
de vele heilsaspecten van het *christendom. De laatste decennia is de relatie
tussen de kerken en de pinkstergroeperingen in Nederland verbeterd, mede
tengevolge van het herderlijk schrijvenDe kerk en de pinkstergroepen(1960)
van de *Nederlandse Hervormde Kerk en van de internationale dialoograppor-
ten tussen de Pauselijke Raad voor de Eenheid en vertegenwoordigers van de
Pinksterbeweging (1976, 1982, 1989). De charismatische vernieuwing is mede
voortgekomen uit de optredens van David du Plessis in Latijns-Amerika, de VS
en ook Nederland. Ook de Belgische kardinaal L.J. Suenens heeft veel gedaan
om de charismatische vernieuwing binnen de kerk te evolueren. In Nederland
kwam op initiatief van de *Charismatische Werkgemeenschap Nederland in
mei 1976 de eerste charismatische conventie bijeen met een duidelijke
samenwerking en inbreng van rooms-katholieken, verschillende reformatorische
kerken en groeperingen en enkele traditionele pinkstergemeenten. Laatstge-
noemden stapten echter weer vrij snel uit de Charismatische Werkgemeenschap
Nederland.
OPVATTINGEN. De charismatische vernieuwing baseert zich op de
nieuwtestamentische opvatting van de vestiging van het koninkrijk van God in
deze wereld. In tegenstelling tot de Pinksterbeweging overheerst daarbij niet
het piëtistisch en fundamentalistisch geloofspatroon. Volgens de beweging dient
de juridische boventoon van de kerkstructuur afgezwakt te worden, aangezien
de persoonlijke geloofsovergave samen met de openheid voor de charismata
centraal staan.
De Charismatische Werkgemeenschap Nederland voegt daarbij een totale
openheid in oecumenische sfeer. Zo kan een samenleven ontstaan van en met
allen die vanuit de Heilige Geest wensen te leven.
ORGANISATIES. De charismatische vernieuwing in Nederland kent enkele
organisaties: *Charismatische Werkgemeenschap Nederland (interkerkelijk met
vooral hervormde, gereformeerde en oud-katholieke christenen); *Bouwen aan
de nieuwe aarde (binnenkerkelijk rooms-katholiek) en het Kanacomité (met
vooral christenen uit de *Evangelische en *Pinksterbeweging). Op bepaalde
onderdelen werken de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en Bouwen
aan de nieuwe aarde nauw samen.

Lit.: W. Smet, Ik maak alles nieuw. Charismatische beweging in de kerk,
19742; L.J. kardinaal Suenens,Een nieuw Pinksteren?, 1974; W.W. Verhoef,
Er waait weer wat, 1974; J.E. van den Brink,Charismatische beweging,
waarheen?, 1975; W. Smet,Ik maak mij een nieuw volk. Getuigenissen over
charismatisch gemeenschapsleven, 1975; F. Rutke (red.),Charismatisch



Nederland. Overzicht van de ontwikkeling van de pinksterbeweging, 1977;
Siegfried Grossmann,Genadegaven in evenwicht. Van charismatische beweging
tot charismatische gemeentevernieuwing, 1980; W.W. Verhoef, Enkele ‘main
questions’ in verband met de charismatische vernieuwing van de kerk, in:
Bulletin voor charismatische theologie, 4, 1981, nr. 7, p. 18-21; Deputaten voor
Contact met de C.W.N. van de Gereformeerde kerken in Nederland,Vurig van
Geest, 1984; J. Verburg,Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging
in theologie en kerkelijk leven, 1990; Deputaten voor Contact met de C.W.N.
van de Gereformeerde Kerken in Nederland,De kerk als helende gemeenschap,
1992; R.A. van Kooij,Charismatische vernieuwing(AO-reeks nr. 2447), 1992;
Jean-Jacques Suurmond,‘Och ware het gehele volk profeten!’ Charismatische
theologische teksten, gekozen, vertaald en ingeleid, 1992.



Charismatische Werkgemeenschap Nederland, in 1972 opgericht, wil als
interkerkelijke organisatie binnen de bestaande kerken het gedachtengoed van
de *charismatische vernieuwing belijden, beleven en uitdragen. Zij functioneert
als overkoepeling van charismatische gelovigen van verschillende voornamelijk
reformatorische kerken. Zij onderhoudt nauwe contacten met de Katholieke
Charismatische Vernieuwing *Bouwen aan de nieuwe aarde, die in haar bestuur
vertegenwoordigd is en met enkele voorgangers van de *Broederschap van
Pinkstergemeenten.
De Charismatische Werkgemeenschap verenigt de organisaties: 1. Stichting
Vuur, welke zich speciaal bezighoudt met de organisatie van meerdaagse
conventies (waar tweemaal per jaar ca. 1000 mensen komen) en bezinningsdagen
e.d., de verspreiding van charismatische literatuur en aspecten van het
ontwikkelingswerk. Hierbij is het uitgangspunt dat de Heilige Geest in grote
kracht de overheersende invloed heeft in het leven van een ieder; 2. Werkgroep
SPE (Sociaal en politiek engagement); 3. Regionale charismatische werkgroepen
in de provincies; 4. Charismatisch pastoraat, een landelijke 3-jarige cursus voor
gemeenteleden; 5. De theologische cursus voor charismatisch pastoraat; 6.
Jeugdwerk tijdens de conventies en zomerkampen; 7. Het bestuur van de
bijzondere leerstoel aan de VU te Amsterdam voor de theologie van de
charismatische vernieuwing, samen met Bouwen aan de nieuwe aarde. Deze
leerstoel wordt bezet door de oud-katholieke theoloog M.F.G. Parmentier; 8.
Uitgever van hetBulletin voor charismatische theologie.

Period.: Bulletin voor charismatische theologie(650); Charismatische
Informatie (brochurereeks);Vuur (5.000).

Lit. (uit eigen kring): Dennis Bennet,In het spoor van de Geest, z.j.; Merlin
R. Carothers,Van kramp naar kracht, z.j.; E.A. Francken-Duparc,Bidden, z.j.;
G. Gerkema,Ziekenzalving als helend sacrament, z.j.; Herbert Mühler,Een weg
naar godservaring. Een charismatische katechese, z.j.; Barbara Lealy Shlemon,
Doordringend heil, z.j.; Sadhoe Svendar Singh,Hij zag de hemel, z.j.; F. Rutke
(red.), Charismatisch Nederland. Overzicht van de ontwikkeling van de
pinkstervernieuwing, 1977; J. Verburg,Wat wil dat alles zeggen? De
charismatische beweging in theologie en kerkelijk leven, 1990; J.J. Suurmond,
‘Och ware het gehele volk profeten!’ Charismatische theologische teksten,
gekozen, vertaald en ingeleid, 1992.

Adres: Kerstant van de Bergelaan 55a, 3054 EP Rotterdam; tel. 010-4181755.



Christelijke Gemeenschap ‘De Pinksterbeweging’, in 1923 door Johann
Thiessen gesticht. Hij werd in 1869 in de Oekraïne geboren, waar zijn
Mennonitische voorouders zich ongeveer driehonderd jaar ervoor vanuit
Witmarsum via Polen hadden gevestigd. Zij hadden zich echter niet met de
Russische bevolking vermengd en spraken een Duits-Hollands dialect. In 1884
vertrok Thiessen naar Zwitserland, waar hij in Bazel een theologische opleiding
ontving. Verder volgde hij in Rotterdam een korte medische opleiding, terwijl
hij zich ook bekwaamde in de taal van de Bataks, aangezien hij zich geroepen
wist voor dit gebied. In 1901 vertrok hij als zendeling van de Doopsgezinde
Kerk naar de Bataklanden. Tijdens een verlof kwam hij in aanraking met de
*pinksterbeweging, waarna hij zich liet dopen met de Heilige Geest. In 1922
werd hij actief op Java, waar hij in 1923 te Bandoeng ‘De Pinksterbeweging’
stichtte, die zich snel uitbreidde over West- en Midden-Java en Celebes. Nadat
‘vader’ Thiessen in 1953 was overleden, zette zijn zoon H. Thiessen diens werk
voort. Toen hij in 1958 naar Nederland moest terugkeren als gevolg van de
politieke situatie in Indonesië, stichtte hij ook hier de Christelijke Gemeenschap
‘De Pinkstergemeente’. De moederkerk in Indonesië (Gereja Gerakan
Pentekosta) wordt sindsdien door Indonesische gelovigen geleid.
In Nederland zijn er vier aangesloten gemeenten (Amsterdam, Apeldoorn,
Arnhem en Den Haag) met daarnaast door-de-weekse samenkomsten in Leiden
en Utrecht. De gemeenschap telt 325 leden (1993). Voorzitter E.A. Cornfield
is tevens voorganger van de gemeente in Den Haag.

Period.:Mannakorrels.

Adres: Rousseaustraat 134, 2037 ED Haarlem; tel. 023-5339534.



Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, beschouwen zich als de
voortzetting van de Christelijke Gereformeerde Kerk, die in 1869 is ontstaan
uit een samengaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeer-
de Kerk onder het Kruis, die beide ontstaan zijn uit de Afscheiding uit de
*Nederlandse Hervormde Kerk van 1834. Al in 1892 ging het grootste deel van
de Christelijke Gereformeerde Kerk, onder de naam *Gereformeerde Kerken
in Nederland, een fusie aan met de Nederduits Gereformeerde Kerken, ontstaan
door de Doleantie, een afscheidingsbeweging uit de Nederlandse Hervormde
Kerk van 1886. Vier gemeenten en een niet gering aantal leden hadden al op
de synode van Amsterdam in 1892 bezwaarschriften ingediend tegen de
voorgenomen vereniging, doch deze werden toen afgewezen. Onder leiding van
de predikanten F.P.L.C. van Lingen en J. Wisse verenigden zij zich in de
Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, die in 1947 op de synode van
Utrecht haar tegenwoordige naam kreeg. De redenen die geleid hebben tot de
afzonderlijke stichting, waren vooral van kerkrechtelijke en confessionele aard.
Met name ten aanzien van de doop, het genadeverbond en de te geringe
zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente bestonden er afwijkende
opvattingen. Al in 1894 stichtte men een eigen theologische opleiding, die eerst
in Den Haag en Rijswijk en vanaf 1917 in Apeldoorn is gevestigd.
OPVATTINGEN. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland baseren
zich in hun leer op de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God en op de
onverkorte handhaving van de Drie Formulieren van Enigheid als de
belijdenisgeschriften. Kerkrechtelijk volgen zij het presbyteriaal- synodale
stelsel, waarbij aan de plaatselijke gemeenten grote bevoegdheden zijn
toegekend. Zij verwerpen het neocalvinisme van Abraham Kuyper, met name
de zogenaamde wedergeboorte als grond voor de doop van de kinderen der
gemeente. In de leer van de uitverkiezing valt bij de Christelijke Gereformeer-
den de nadruk op het persoonlijke, bevindelijke leven. Hier leeft de geest van
de Nadere Reformatie voort.
Er was en is onder de Christelijke Gereformeerden een zekere reserve tegenover
de nieuwe bijbelvertaling en een aarzeling tegenover de nieuwe psalmberijming.
In beide gevallen besloot de synode dat de plaatselijke gemeenten in hun keuze
vrij waren. In 1980 heeft men in principe besloten voor de gezangen ruimte te
scheppen in de eredienst.
ORGANISATIE. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland tellen in
totaal 185 plaatselijke gemeenten, verdeeld over dertien classes en over vier
particuliere synodale ressorten. Het aantal dienstdoende predikanten bedraagt
183; het aantal belijdende leden bedraagt 44.339 en het aantal doopleden
31.426, totaal 75.194 (1994). De zendingsgebieden zijn Celebes (nu Salawesi)
en enkele terreinen in Zuid-Afrika: Vendaland, Kwandebele en Botswana.
De kerken staan in correspondentie (aanvaarding van elkaars lidmaatschap,
preekconsent, enz.) met de Free Reformed Churches of North America, de
Reformed Churches of Australia, de Reformed Churches of New Zealand, Die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, de Igreja Evangélica Reformada no Brasil,
de Geraja Toraja Mamasa, Sulawesi, Indonesia en de Dutch Reformed Church
of Botswana. Behalve op de laatste kerk heeft de immigratiegolf van
Nederlanders van de jaren vijftig veel invloed gehad op het ontstaan van
bovengenoemde kerken.
EREDIENST. De Christelijke Gereformeerden houden elke zondag tweemaal



hun erediensten. Deze passen naar de vorm geheel in de sfeer van het
gereformeerd protestantisme.
OECUMENE. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn lid van
het Contact Orgaan van de Gereformeerde Gezindte, in 1965 opgericht en
waarin zij een middenpositie innemen. Verder namen zij tot 1989 deel aan het
werk van de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR of RCC), de vroegere
GOS. Zij zijn niet aangesloten bij de *Wereldraad van Kerken en de
Nederlandse *Raad van Kerken. Van 1950 tot 1977 waren zij aangesloten bij
de ICCC, de *Internationale Raad van Christelijke Kerken.
RECENTE ONTWIKKELINGEN. Gedurende de honderd jaren van hun bestaan
hebben zich binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland een
aantal veranderingen voorgedaan, die voor een deel samenhangen met de plaats
die de kerken innamen tussen de *Gereformeerde Kerken in Nederland en de
verschillende kerken van de *gereformeerde gezindte. In de prediking nam de
verkondiging van de beloften van het evangelie vroeger een ruimere plaats in
dan nu. Vrees voor een aantal liturgische vernieuwingen leidde tot de vorming
van de Stichting ‘Bewaar het Pand’, die de wacht wil betrekken bij de erfenis
van de Nadere Reformatie.
Een meer op de moderne tijd gerichte stroming laat zich bij de jongere
predikanten waarnemen. In de jaren tachtig was de zogenaamde Amersfoortse
groep actief in deze richting. Enkele predikanten verlieten de kerk en kozen
voor de Nederlandse Hervormde Kerk.
Een andere bron van verschil is een vorm van kerkelijk samenleven die in
enkele gemeenten op plaatselijk niveau tot stand kwam met de *Nederlands
Gereformeerde Kerken. Het Christelijke Gereformeerde kerkverband als geheel
maakt deze vorm van eenheid niet mee. Verder zijn er vrij intensieve contacten
met de *Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). Maar de
problematiek van kerkelijke eenheid naar buiten levert spanningen op voor de
eenheid binnen het eigen kerkverband. De synoden proberen zó leiding te
geven, dat zowel aan de plaatselijke situatie als aan kwesties van het
kerkverband recht gedaan wordt.

Period.: Ambtelijk Contact(2.600); Bewaar het Pand(3.500); De Wekker
(6.500);Licht en Waarheid.

Lit. (uit eigen kring):Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland; J.H. Velema,Wat is Christelijk Gereformeerd ?, 1947;Kerkorde
van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1967; M. Drayer e.a.,
En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde
Kerken sinds 1892, 1982;Schriftberijmingen. Proefbundel voor de Christelijke
Gereformeerde Kerken, 1987; D. Koole en W.H. Velema (red.),Zichtbare liefde
van Christus. Het diakonaat in de gemeente, 1991; W. van ’t Spijker e.a. (red.),
Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke
Gereformeerde Kerken, 1992.
(van anderen): J. van Putten,Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalweten-
schappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden
en Christelijke Gereformeerden, 1968; G. Dekker en J. Peters,Gereformeerden
in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de
verschillende gereformeerde stromingen, 1989.
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Christelijke Wetenschap(officiële naam:The First Church of Christ, Scientist;
De Eerste Kerk van Christus, Wetenschapper; ook wel Christian Science
genoemd), in 1879 door de Amerikaanse Mary Baker-Eddy (1821-1910)
gesticht. Zij kwam uit een familie met streng calvinistische, congregationalisti-
sche opvattingen en had te kampen met een slechte gezondheid. Vooral na de
dood van haar eerste man George Washington Glover in 1843 leed zij aan
nerveuze aandoeningen, waarvoor zij in 1862 hulp zocht bij de magnetiseur en
natuurgenezer Ph. Pankhurst Quimby. Voornamelijk door haar eigen geloof trad
in haar toestand verbetering op. Na de dood van Quimby in 1866 kwam zij
door een ongeval aan de rand van de dood. Door het lezen van het gedeelte van
Mattheüs 9 dat handelt over de genezing van een verlamde, kwam zij tot de
ontdekking ‘dat genezing van lichamelijke ziekten, ook van de zonden, alleen
maar mogelijk is door geestelijke middelen’.
Mary Baker-Eddy publiceerde in 1875 haar denkbeelden inScience and Health
with Key to the Scriptures(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift), welk boek - tezamen met de Bijbel - is aangewezen als
‘prediker’ van deze kerk. In datzelfde jaar organiseerde zij de eerste
bijeenkomsten voor haar aanhangers, terwijl zij in 1876 de Christian Scientists
Association stichtte. In 1879 verhuisde zij naar Boston, waar zij de Church of
Christ, Scientist stichtte, die in 1892 haar definitieve vorm en naam kreeg. De
stichtster werd in 1881 geordineerd tot het predikantsambt. In 1908 begon zij
met de uitgave vanThe Christian Science Monitor, thans een van de
gezaghebbende dagbladen, welke buiten Noord-Amerika in een weekeditie
(130.000 exemplaren) verschijnt, gedrukt in Londen.
OPVATTINGEN. De Christelijke Wetenschap beschouwt zich als een godsdienst,
gebaseerd op de Bijbel, en met name op de woorden en werken van Christus.
De leer gaat uit van een zestal ‘Grondstellingen’: ‘1. Als aanhangers van
Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze
genoegzame gids voor het eeuwig Leven. 2. Wij erkennen en aanbidden één
oppermachtige en oneindige God. Wij erkennen Zijn Zoon, de ene Christus; de
Heilige Geest of goddelijke Trooster; en de mens naar Gods beeld en gelijkenis.
3. Wij erkennen, dat Gods vergiffenis van zonde bestaat in de vernietiging van
zonde en in het geestelijk begrijpen, dat het kwaad als onwerkelijk uitwerpt.
Maar het geloof aan zonde wordt gestraft, zolang het geloof voortduurt. 4. Wij
erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van de goddelijke, werkdadige
Liefde, die de eenheid van de mens met God ontvouwt door Jezus Christus, de
Wegwijzer; en wij erkennen, dat de mens wordt verlost door Christus, door
Waarheid, Leven en Liefde, zoals gedemonstreerd werd door de Profeet van
Galilea in het genezen van zieken en in het overwinnen van zonde en dood. 5.
Wij erkennen, dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden om het
geloof op te heffen tot een begrijpen van het eeuwige Leven, van de alheid van
de Ziel, Geest, en de nietsheid van de stof. 6. En wij beloven plechtig, dat wij
zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Jezus Christus
was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en
barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.’
De Christelijke Wetenschap gaat ervan uit, dat God het oneindige, het
goddelijke Gemoed en Geest is. Verder is Hij Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid
en Liefde. Omdat God Alles-in-alles en het oneindige goede is, is ook Zijn
weten in alles geestelijk en goed. Het hoofddoel van de Christelijke Wetenschap



is de verlossing van de mensheid van al datgene dat de volmaaktheid van de
mens naar het evenbeeld en de gelijkenis van God ontkent. Deze verlossing kan
echter slechts gerealiseerd worden door het begrijpen, zoals Jezus dat deed, dat
zonde en ziekte noch door God gemaakt, noch door God toegestaan worden en
daarom geen goddelijke werkelijkheid hebben. De mens kan uit zijn slavernij
worden bevrijd door een geestelijk wetenschappelijk begrijpen van God en van
de ware aard van de mens als Zijn beeld en gelijkenis. Hierbij speelt het bidden
een belangrijke rol: het is vooral een luisteren naar de stem van God, een zich
wenden tot Hem en een zich bewust worden van Zijn scheppingswerk.
Speciale aandacht wordt geschonken aan de genezingen door Jezus Christus.
Deze zijn ‘niet-bovennatuurlijk, doch in hoge mate natuurlijk’. De practitioners
vestigen hierop de aandacht en brengen deze opvattingen ook in de praktijk.
Hierbij is een belangrijk gegeven dat, omdat - behoudens enkele uitzonderings-
gevallen - de Christelijke Wetenschap erop gericht is een mentale en morele
verandering tot stand te brengen haar genezingswerk niet gecombineerd kan
worden met de ‘gewone’ medische hulp, omdat deze handelt vanuit een fysieke
en chemische grondslag. Genezingen, die zorgvuldig op hun betrouwbaarheid
worden onderzocht, worden gepubliceerd in de periodieken van de Christelijke
Wetenschap. Tijdens de woendagavondbijeenkomsten worden spontane
getuigenissen gegeven.
ORGANISATIE. De bestuursvorm van De Moederkerk is vastgelegd in de
kerkhandleiding van de stichtster. Een Raad van Directeuren, bestaande uit vijf
leden, behartigt de aangelegenheden van de Kerk. Elke tak van de Kerk van
Christus, Wetenschapper heeft haar eigen democratische structuur en is niet
onderworpen aan een algemeen toezicht van De Moederkerk. Vertakkingen van
de Christelijke Wetenschap in een stad voeren de naam: Eerste Kerk van
Christus, Wetenschapper; Tweede kerk van..., enz. De Moederkerk heeft ruim
2.600 vertakkingen in ca. 68 landen en ongeveer 150.000 leden (1993).
In elke kerk wordt de dienst geleid door twee voorlezers. In De Moederkerk
worden deze benoemd door de Raad van Directeuren; in de dochterkerken
worden zij gekozen. Een heel belangrijke rol is weggelegd voor de practitioners,
die de praktijk van het genezingswerk uitoefenen. Zij worden als zodanig
erkend door de Raad van Directeuren, nadat zij het bewijs van hun
bekwaamheid om genezingen te verrichten hebben geleverd.
EREDIENST. In de zondagsdienst wordt er niet gepreekt, maar wordt een
lespreek voorgelezen. Deze is samengesteld uit bijbelaanhalingen en uit de
daarmee verband houdende delen uitWetenschap en Gezondheid, volgens een
vaststaand rooster van 26 onderwerpen. Verder kent men het stil gebed en het
bidden van het Onze Vader. De woensdagavonddienst is bestemd voor het
geven van getuigenissen.
NEDERLAND. In Nederland kent De Moederkerk negen vertakkingen, die te
onderscheiden zijn in grotere ofwel kerken (Amsterdam, Den Haag en Haarlem)
en in kleinere ofwel verenigingen of Societies (Amersfoort, Eindhoven,
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle). Leeskamers waar literatuur kan
worden geleend, gekocht en ter lezing ligt, zijn er in Amsterdam, Den Haag,
Haarlem en Utrecht.

Period.: De Heraut van de Christelijke Wetenschap; The Christian Science
Journal; The Christian Science Monitor; The Christian Science Sentinel.



Bronnen: Mary Baker Eddy,Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift, Ned. editie 1971;Christian Science. A sourcebook of
contemporary materials, 1990.
Lit. (uit eigen kring): John DeWitt,The Christian Science way of life, 1962;
Robert Peel,Mary Baker Eddy, trilogie, 1977;Vragen en antwoorden over
Christelijke Wetenschap, 1985;Christian Science. A report for the ‘90s, 1990.
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CHRISTENDOM , de godsdienst die door Jezus Christus (7 of 4 v. Chr. - 28
na Chr.) is gesticht. Het is de grootste en meest verbreide onder de
wereldgodsdiensten, met een geschat aantal van ruim 1870 miljoen gelovigen
(1994).
Het christendom onderscheidt zich van de andere wereldgodsdiensten doordat
Jezus van Nazareth als de Christus of de Messias (beide woorden betekenen ‘de
gezalfde’) niet alleen de stichter, maar zelf ook de inhoud van het geloof is.
Oorspronkelijk, na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest,
vormden de christenen een van de vele joodse godsdienstige groeperingen of
sekten die in Palestina rond het jaar 0 actief waren. In de beginperiode hielden
de eerste christenen dan ook vast aan de joodse tradities en spijswetten. Door
de zendingsreizen van vooral Paulus, zoals die onder meer beschreven staan in
het bijbelboek Handelingen der apostelen, kreeg het christendom ook aanhangers
onder de niet-joden. Het behield weliswaar de Tenach van het *jodendom, maar
nam al spoedig een aantal opvattingen van de hellenistische wereld over. De
kloof met het jodendom werd steeds groter en al snel onoverbrugbaar. Ook
ontstond toen in het Syrische Antiochië de benaming christenen, in de betekenis:
‘mensen die aan Christus toebehoren’.
PERIODISERING. Het christendom nam Christus’ zendingsopdracht ‘maak alle
volken tot mijn leerlingen’ zeer serieus. De verbreiding van het christendom
kan men over het algemeen in vier hoofdperioden onderverdelen: 1.Eerste tot
vierde eeuw: In de beginperiode nam het christendom in de meest uiteenlopende
gebieden van het Romeinse Rijk een minderheidspositie in, met de daaraan
verbonden hevige vervolgingen. Een van de gevolgen hiervan was, dat de
vroeg-christelijke kerk bestond uit een verzameling van afzonderlijke,
zelfstandige gemeenten. Vooral kleine handwerkslieden, vrouwen en onvrijen
waren de gelovigen van het eerste uur. De laatste grote algemene vervolgingen
vonden plaats onder keizer Diocletianus (303). Niet zozeer de inhoud van het
christelijk geloof was de reden voor deze vervolgingen, maar veeleer de
omstandigheid dat het de eenheid van het Romeinse Rijk ondermijnde: het wees
immers de keizerscultus principieel af. In 313 gaf keizer Constantijn de
christenen vrijheid van godsdienst omdat zij hem hadden geholpen in de strijd
tegen zijn tegenstanders. Na een vervolging door keizer Julianus de Afvallige
(361-363) werd het christendom door keizer Theodosius en zijn medekeizers
in 380 tot staatsgodsdienst verheven. In deze periode werden ook de eerste zgn.
oecumenische concilies (de eerste in Nicea, 325, de zevende en laatste in Nicea,
787) gehouden. Zij behandelden vragen en meningsverschillen over de leer en
formuleerden die in korte geloofsbelijdenissen. 2.Vierde tot veertiende eeuw:
De periode van de kerstening van de Keltische, Germaanse, Scandinavische en
Slavische volken. Tegelijkertijd gingen in deze periode bijna alle christelijke
gebieden in Oost-Europa, Klein-Azië, Noord-Afrika en Spanje aan de *islam
verloren. Europa werd vooral gekerstend vanuit een samenspel van zendings-,
militaire, politieke en economische krachten. Deze periode wordt ook
gekenmerkt door het Grote Schisma van 1054, waardoor het Griekse oosterse
orthodoxisme (zie: *Oosterse kerken) en het Latijnse westerse christendom
ontstonden. Beide richtingen stootten op elkaar in Midden-Europa, met als
gevolg dat Polen en het vroegere Tsjechoslowakije overgingen tot het Latijnse
christendom, terwijl de Balkanlanden en Rusland oosters-orthodox werden. 3.
Vijftiende tot achttiende eeuw: De periode van de grote ontdekkingsreizen,



waardoor Zuid- en West-Europa op politiek en economisch gebied een
geweldige expansie doormaakten. In grote delen van Azië, Afrika en Amerika
werd het Latijnse christendom verbreid. In dezelfde tijd kwamen bewegingen
op, die de kerk wilden hervormen (zie: *Reformatie) en werd Europa geteisterd
door een lange reeks van bloedige godsdienstoorlogen. Tegen het einde van
deze periode werden de christenen in China en Japan vervolgd. 4.Negentiende
eeuw tot heden: Amerika, Zuid-Afrika en Australië werden geëuropeaniseerd
en daardoor gekerstend. Als de moderne vorm van het westers kolonialisme
zorgde het modern imperialisme, begonnen in de tweede helft van de
negentiende eeuw, voor de verdere uitbreiding van het christendom in Azië en
vooral Afrika. Behalve de rooms-katholieke missie waren vooral protestantse
kerkgenootschappen met hun vele zendingsgenootschappen hierin zeer actief.
Gelijktijdig begon in het industriële West-Europa het secularisatieproces, dat
zich op de dag van vandaag, maar nu in verhevigde vorm, voortzet. Hiervoor
zijn vele oorzaken aan te wijzen: de scheiding tussen kerk en staat (met name
begonnen in de negentiende eeuw en voortgezet in de twintigste eeuw) maakte
de kerk niet meer onmisbaar in het staatkundige leven; intellectuelen kozen in
conflicten tussen geloof en wetenschap vooral de zijde van de wetenschap; door
de over het algemeen anti-sociale houding of door het te weinig geïnteresseerd
zijn in sociale vraagstukken van een groot deel van de negentiende-eeuwse
christelijke kerken keerde een groot deel van het industrieproletariaat zich af
van het geloof (zie: *atheïsme). Verder ontstond in Azië en Afrika na de
Tweede Wereldoorlog in een groot aantal gebieden een fel nationalisme dat
soms begeleid werd met een radicaal vijandige houding t.o.v. het christendom
(de godsdienst van de westerse onderdrukkers!) en soms ook door een herleving
van de traditionele godsdiensten van die continenten. Daarnaast ontstonden
echter in deze werelddelen zelfstandige, jonge christelijke kerken met een actief
geloofsleven, waarvan impulsen uitgaan naar het Westeuropese christendom.
Verder neemt de invloed van het christendom sterk toe op de maatschappij van
de vroegere communistische landen zoals Polen, Tsjechië, Hongarije, GOS, enz.
STROMINGEN. De oorspronkelijke eenheid van het christendom viel vooral
vanaf het Grote Schisma (1054) uiteen in een viertal hoofdstromingen, waarvan
de onderlinge grenzen niet altijd duidelijk zijn aan te geven: 1.Het oosterse
christendom, ontstaan in het Griekse deel van het Romeinse Rijk. Zijn
hoofdcentrum was vroeger Constantinopel (later Byzantium, nu Istanboel). Het
omvat een groot aantal van elkaar onafhankelijke oosterse kerken, die vooral
in Oost- en Zuidoost Europa voorkomen. Van deze is de *Russisch-Orthodoxe
Kerk nog steeds de grootste. Verder horen tot deze hoofdstroming nog een
aantal zelfstandige kerken, die met name in het Midden-Oosten hun aanhangers
hebben. 2.Het westerse christendom, nu vaak het katholicisme genoemd,
ontstaan in het Latijnse deel van het Romeinse Rijk. Van deze hoofdstroming
is de *Rooms-Katholieke Kerk (R.-K. Kerk) verreweg de grootste kerkorganisa-
tie. Haar gelovigen beschouwen de paus, de bisschop van Rome, als hun
geestelijk leidsman. Naast de R.-K. Kerk bestaan er andere kleinere katholieke
groeperingen, die ondermeer in het begin van de achttiende eeuw (conflicten
over het jansenisme) en rond 1870 (strijd om de problematiek van de pauselijke
onfeilbaarheid) zijn ontstaan. De *Oud-Katholieke Kerk behoort tot deze
stroming. Al in de zestiende eeuw maakte de Anglicaanse Kerk (zie:
*Anglicanisme) zich los van de R.-K. Kerk. Wat betreft haar eredienst en



organisatie is zij over het algemeen katholiek van aard, wat haar theologische
opvattingen betreft behoort zij tot de derde hoofdstroming. 3.De vele
groeperingen, voortgekomen uit de zestiende-eeuwse reformatie: het
*lutheranisme, het *calvinisme en de *doperse bewegingen. Vooral het
calvinisme splitste zich in vele kerkgenootschappen. Sommige zijn in de
zeventiende eeuw ontstaan, de meeste echter vanaf de negentiende eeuw. De
vele kerken van de *gereformeerde gezindte worden tot deze stroming
gerekend. In de zeventiende eeuw ontstond de groepering van de *baptisten,
met vooral veel gelovigen in de Angelsaksische landen. De verschillende kerken
van het *methodisme zijn in de negentiende eeuw voortgekomen vanuit de
Anglicaanse Kerk. Een aparte stroming is de beweging van het spiritualisme,
die uitgaat van het geloof dat de mens een directe, speciale relatie kan hebben
met de Heilige Geest, waardoor de zichtbare genademiddelen van de kerk voor
het persoonlijk geloof niet nodig zijn. De vele *opwekkingsbewegingen, vooral
na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, horen tot deze stroming. 4. De vele
*religieuze bewegingen of *sekten binnen het christendom. Zij zijn ontstaan
omdat groepen christenen zich niet meer thuis konden voelen in de officiële
kerken of omdat zij vonden dat deze te weinig aandacht schonken aan een van
de geloofspunten.
BIJBEL. De Bijbel (van het Grieksebiblia = boeken) is voor het christendom
de verzameling van 66 boeken waarin God zijn openbaring aan de mensen heeft
neergelegd. Deze zijn in twee zogenaamde Testamenten onderverdeeld: 1. Het
Oude Testament is de joodse Tenach, 39 boeken omvattend. Het wordt in
christelijke erediensten voorgelezen als de verkondiging en voorspelling van wat
in Jezus Christus is vervuld; 2. Het Nieuwe Testament, 27 boeken omvattend,
bevat enkele verhalen over Jezus’ leven en zijn prediking (de vier evangeliën),
de geschiedenis van de eerste christengemeenten en de geschriften van de
apostelen. Op het concilie van Nicea (325) werd de canon definitief vastgesteld.
Een aantal boeken, die niet in deze canon werden opgenomen, wordt de
zogenaamde apocriefe boeken genoemd.
OPVATTINGEN. De Apostolische Geloofsbelijdenis of het Symbolum
Apostolicum dat in zijn tegenwoordige vorm uit het midden van de vijfde eeuw
stamt, is een van de bekendste samenvattingen van het christelijk geloof.
Teruggaand op het oude Romeinse Credo van omstreeks 200 luidt de tekst: ‘Ik
geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus
Christus, zijn enige Zoon, onze heer, die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag
verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en
de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige, algemene kerk, de
gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van
het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.’
De Messias heeft zich na zijn opstanding alleen aan zijn volgelingen
geopenbaard. Daarom vindt het christendom dat alleen hij gelovig is die door
Gods toedoen het goddelijk woord over de mens en over diens geschiedenis
verneemt en Jezus beschouwt als de vervulling van Gods boodschap, zoals deze
gegeven is in de Tenach. God zelf schenkt dit geloof door middel van de
Heilige Geest. Op het Pinksterfeest waren de discipelen van Christus bijeen en



werden toen vervuld van de Heilige Geest. Volgens christelijke opvattingen
ontstond toen de kerk als het zichtbare lichaam van Christus op aarde en
werden de discipelen apostelen, de verkondigers van de blijde boodschap.
Doordat zij ervan overtuigd waren dat de gedachten van de Tenach vervuld
waren in de geboorte, dood en vooral de opstanding van de Messias, konden
zij intensief zending bedrijven. Voor hen was Gods boodschap aan Israël
voortaan bestemd voor alle volken: allen die geloven zijn erfgenamen van Gods
heil. De apostelen boden een alles omvattende levens- en wereldbeschouwing:
de mens is rechtvaardig voor God door zijn volstrekte gehoorzaamheid aan
diens geboden. Maar alleen Christus is de weg tot het eeuwige heil, omdat hij
door zijn kruisdood en opstanding de dood, de hel en de macht van de zonde
heeft overwonnen. Mede daardoor is de mens bevrijd uit de macht van de
zonde. In plaats van de vergankelijke stoffelijkheid van het lichaam kreeg nu
het onstoffelijke geestelijke, de ziel, het meest eigene van de mens, de centrale
plaats zonder dat hij zijn verantwoordelijkheid voor alles wat met de aarde te
maken heeft, mag verliezen.
Het geloof in het heilswerk van Christus lost de vele problemen van het bestaan
van kwaad in deze wereld, van het bestaan van het collectieve en individuele
lijden niet op, maar geeft wel uitzicht op de uiteindelijke verlossing daaruit.
Ondanks Christus’ verzoeningswerk blijft de mens zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid behouden. Verder moet de gelovige zijn naaste lief hebben
als zichzelf en zorgen voor diens vrede en heil.
SACRAMENTEN. In het christendom spelen sacramenten (van het Latijnse
sacramentum= borgsom, krijgseed, en in het christelijk Latijn: godsdienstig
geheimenis) een belangrijke rol. Terwijl de mens in zijn gebed en offer God
nadert, nadert door het sacrament God de mens. Sacramenten zijn erg belangrijk
in de liturgie, de kerkelijke eredienst. De gelovige viert in het sacrament het
heil dat hij ontvangen heeft door toedoen van Christus en hij belijdt in de
gemeenschap van zijn medegelovigen dat hij dit heil wil aanvaarden. Het aantal
sacramenten in de R.-K. Kerk en in de kerken van de oosterse orthodoxie is
zeven, dat van de reformatorische kerken twee. De basis-sacramenten zijn die
van de doop (het heilig doopsel) en het Heilig Avondmaal (de Heilige
Eucharistie). De doop is een inwijdingsrite, waarin de gelovige zijn geloof in
Christus belijdt, alles afzweert wat niet tot Christus behoort, waarna hij wordt
opgenomen in de kerk, de gemeenschap der gelovigen. Het water waarmee
gedoopt wordt, symboliseert de reiniging van de zonde. Het Heilig Avondmaal
is het sacrament van de dood en opstanding van Christus. De gelovige heeft
daaraan deel door het nuttigen van brood en wijn, de symbolen voor het
lichaam en bloed van Christus.
GEDENKDAGEN. Verdeeld over het gehele jaar viert (gedenkt) de gelovige
in het zogenaamde liturgisch jaar het heil, dat hij van God ontvangen heeft.
Wekelijks wordt op de zondagen de dag des Heren gevierd. Het liturgisch jaar
begint met de Adventstijd, vier weken voor Kerstmis, waarin de komst van de
Heer wordt verwacht. Op 25 december viert men het Kerstfeest als herdenking
van de geboorte van Jezus. Zeven weken voor Pasen begint de Vastentijd, de
periode van boete en inkeer. Op Goede Vrijdag wordt de kruisdood van Jezus
herdacht en drie dagen daarna op Paaszondag zijn opstanding uit de dood.
Veertig dagen erna herdenkt men de hemelvaart van Jezus en 50 dagen na
Pasen, op het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. De



afzonderlijke kerkgenootschappen kennen soms nog aanvullende gedenkdagen.
EREDIENST. De christelijke erediensten zijn samenkomsten van de gelovigen
waar het woord van God wordt gelezen en besproken, waar psalmen en
gezangen worden gezongen en wordt gebeden, de sacramenten uitgedeeld en
ontvangen. Elke eredienst is in feite een dialoog tussen God en de gelovige. In
de gehele christenheid is de basisvorm dezelfde. De verschillen liggen in de
sfeer van de accentuering. In de reformatorische kerken ligt vooral het
zwaartepunt op de preek en in de R.-K. Kerk en de oosterse kerken vooral op
de viering van de Heilige Eucharistie.
HEDENDAAGSE PROBLEMEN EN ONTWIKKELINGEN. Het christendom van
na de Tweede Wereldoorlog kent drie categorieën van problemen: organisatori-
sche, theologische en ethische. Een deel van deze bestond al veel eerder, maar
zijn juist in de tegenwoordige tijd manifest geworden. De drie categorieën zijn
van oudsher zeer nauw met elkaar verbonden. De christenen hebben behoefte
aan organisatorische verbanden, de boodschap van God in Christus roept
theologische vragen op, terwijl de navolging van Christus op ethisch terrein
aanleiding is geworden tot velerlei interpretatie.
ORGANISATORISCHE PROBLEMEN. Het christendom is verdeeld over een
groot aantal kerkgenootschappen, religieuze groeperingen en bewegingen.
Vooral door de toegenomen secularisatie is men de problematiek van deze
enorme verscheidenheid gaan inzien. Bovendien rees ondermeer de vraag of de
traditionele structuur nog wel kon passen in een tijd waarin de mondigheid van
elk individu, vrouw en man, centraal wordt gesteld met de daaraan verbonden
persoonlijke betrokkenheid van de gelovige bij alles wat zijn kerkgenootschap
wil. Paus Johannes XXIII kondigde, vanuit de noodzaak om ‘de kerk weer bij
deze tijd te brengen’, in 1962 het Tweede Vaticaans Concilie af. In de vele
bijeenkomsten van 1962-1965 werden traditionele opvattingen over het
pausschap, over de collegialiteit en de macht van de bisschoppen, over de
geestelijkheid en de plaats van de leken ter discussie gesteld. Op een aantal
terreinen kwam men tot andere opvattingen. In diezelfde tijd bezonnen ook veel
reformatorische kerken zich over traditioneel belangrijke geloofspunten. Over
het algemeen kenden de oosterse kerken deze problemen niet.
In de R.-K. Kerk heeft deze herbezinning tot vele problemen geleid, maar ook
in de reformatorische kerken. Terwijl de verschillende stromingen binnen de
R.-K. Kerk bleven, leidde deze herbezinning in de reformatorische kerken tot
een aantal afsplitsingen.
Een van de belangrijkste problemen was die van de grote onderlinge
verdeeldheid. Eerdere aanzetten om hieraan een eind te maken, vooral bij de
zendings- en de jongerenorganisaties, hebben na de Tweede Wereldoorlog
geleid tot de oecumenische beweging en internationaal tot de stichting van de
*Wereldraad van Kerken en nationaal tot de *Raad van Kerken in Nederland.
OECUMENISCHE BEWEGING. Oecumene (van het Griekseoikumenè= gehele
wereld) is het streven om de vroegere eenheid van de christenheid te herstellen.
Hoewel er al eerder veel pogingen daartoe geweest zijn, begon het oecumenisch
denken pas vanaf de negentiende eeuw meer gestalte te krijgen. Verschillende
groepen hebben hieraan bijgedragen. Door vroomheidsbewegingen als het
*piëtisme en *methodisme onstonden buiten de kerkgenootschappen om
zendingsgenootschappen, die met name in Azië en Afrika actief waren.
Teneinde onderlinge concurrentie in de zendingsgebieden uit te sluiten en tot



bevordering van de samenwerking werd in 1910 te Edinburgh o.l.v. John Mott
een internationale zendingsconferentie gehouden. In het vervolg ervan werd in
1921 de International Missionary Council opgericht. Vanaf die tijd organiseerde
zij vele zendingsconferenties. Ook een aantal jeugd- en studentenverenigingen
op interconfessionele basis, zoals de Young Men Christian Association, de
Young Women Christian Association, de World’s Students Christian Federation,
de World Council of Christian Education and Sunday School Association,
speelden bij de groei van het oecumenisch denken een belangrijke rol. De
pioniers, uit deze organisaties voortgekomen, verzetten zich tegen de barrières
die tegen de hereniging werden opgeworpen, aangezien deze meestal
kerkrechtelijk van aard waren.
Maatgevend voor de organisatorische zijde van de oecumene werden de
Wereldconferentie voor praktisch christendom (For life and work), in 1925 in
Stockholm bijeen, en de conferentie, gericht op Geloof en Kerkorde (For faith
and order), in 1927 te Lausanne. De tweede conferentie For life and work
kwam in 1937 te Oxford bijeen, die van Faith and order in hetzelfde jaar te
Edinburgh. Toen al ontstond een intensieve samenwerking tussen verschillende
kerken, die echter door de Tweede Wereldoorlog niet verder uitgebouwd kon
worden. De oecumenische beweging kreeg in 1948 in de Wereldraad van
Kerken haar feitelijke organisatievorm. De R.-K. Kerk is tot op heden geen lid,
aangezien zij de opvatting heeft dat de ene, oecumenische kerk in haar al
bestaat. Vooral de positie van de paus, in rooms-katholieke opvattingen het
zichtbare hoofd van de gehele christenheid, is een van de vele struikelblokken
voor de hereniging. Wel kent de R.-K. Kerk vanaf 1960 het Secretariaat voor
de eenheid van de christenen. De betrekkingen tot de kerken van de reformatie
zijn redelijk goed, hoewel die onder paus Paulus VI en vooral onder paus
Johannes Paulus II veel koeler zijn geworden. Ook bijna alle orthodox
gereformeerde kerkformaties in Nederland en elders zijn geen lid. Bijna
gelijktijdig richtten zij de *International Council of Christian Churches (ICCC)
op, die uitgaat van de onvoorwaardelijke erkenning van de letterlijke, onfeilbare
waarheid van de Bijbel.
THEOLOGISCHE PROBLEMEN. Lange tijd stond de ontwikkeling van het
christelijk dogma en van de christelijke ethiek stil. Daarentegen maakte de
maatschappij in al haar aspecten een stormachtige ontwikkeling door. Vooral
de industriële revolutie, begonnen in de achtiende eeuw met haar voortzettingen
in de negentiende tot en met onze tijd, zorgde voor veel veranderingen op elk
terrein. Vele kerken verloren de aanhang van verschillende groepen in de
maatschappij, begonnen met het vrij massale vertrek van de arbeidende klasse
in de negentiende eeuw. Het grote breukpunt in de traditionele leerstellige
houding van de kerken werd de Tweede Wereldoorlog en de tijd direct daarna.
Door de problematiek die ontstond door de nieuwe massavernietigingswapens,
de gebeurtenissen van de holocaust, kernenergie e.d., werden voor velen de
traditionele geloofszekerheden omvergeworpen. Velen zagen de noodzaak van
een herijking van de inhoud van hun geloof in.
De zogenaamde nieuwe theologie met haar vele aspecten speelt daarom in het
naoorlogse christendom een belangrijke rol. Zij richt zich vooral op de vele
vragen van ethische aard en roept daardoor een scheiding op tussen de
zogenaamde traditionalisten en de aanhangers van het nieuwe. Hoewel de
nieuwe opvattingen over geloofswaarheden nog steeds een zeer eminente rol



spelen bij belangrijke groepen gelovigen, is er echter duidelijk de laatste
decennia sprake van een tendens om terug te keren naar het geloof in de aloude
vertrouwde opvattingen, zeker in de officiële opvattingen van een aantal kerken.
Het meest duidelijk zichtbaar is deze ontwikkeling in de R.-K. Kerk. Aan de
andere kant bespeurt men de tendens om een bewuste keuze te maken,
waardoor het aantal zogenaamde kerkverlaters stijgend is. In het begin van de
jaren negentig maakt het christendom een verschillende ontwikkeling door ten
aanzien van zijn invloed op de bevolking. Terwijl het christendom in de
westerse wereld aan invloed verliest, neemt die in de Oosteuropese wereld toe:
daar nemen de kerken hun oorspronkelijke plaats in de gemeenschap in, nu het
officiële communistisch denken in vele landen geen factor meer is van enig
belang. Een belangrijke reden voor deze ontwikkeling was dat de kerken tijdens
het bewind van de verschillende communistische partijen in feite de enige
organisatievormen waren die gelegenheid boden om tegen het officiële regiem
te protesteren, hoewel in verschillende vroegere communistische landen zoals
Hongarije, Roemenië en de Sowjet-Unie de kerken zich verbonden hebben aan
het bestaande regiem.
In de nieuwe theologie kan men een aantal stromingen onderscheiden, die soms
elkaar beïnvloeden en soms ook in elkaars verlengde liggen. Sommige
stromingen dateren van direct na de Tweede Wereldoorlog en zijn daardoor
vaak zo gedateerd dat ze daardoor geen rol van grote betekenis meer spelen.
Wel hebben zij hun doorwerking gehad op andere stromingen binnen de nieuwe
theologie. Andere zijn van de laatste decennia en bepalen in ruime mate het
geloof van belangrijke groepen christenen.
De belangrijkste stromingen binnen de nieuwe theologie zijn:a. Entmythologi-
sierung, vooral vertegenwoordigd door Rudolf Bultmann. De uitspraken van het
Nieuwe Testament zijn vooral bepaald door het wereldbeeld en de godsdienstige
verbeelding (mythe) van ongeveer 2000 jaar geleden. Daarom zijn de
nieuwtestamentische uitspraken verbonden met de toen gebruikelijke
voorstellingen, zoals hemel, hel, God en duivel. Nu is geloven geen
transcendente zaak meer, maar een zuiver door de aarde bepaalde: een zich vrij
voor de toekomst openen en alle zekerheid opgeven die uit de mens is. In het
verlengde van de entmythologisierung ligt.b. Niet-religieuze interpretatie van
de bijbelse begrippen, vooral vertegenwoordigd door Dietrich Bonhoeffer, in
1945 door de nazi’s vermoord. De kerk moet deelnemen aan de wereldse taken
van de maatschappij, niet als een heersende macht maar helpend en dienend.
Het evangelie is niet een antwoord op de laatste vragen, maar een oproep aan
de mens, die midden in de maatschappij staat en daarvoor verantwoording
draagt: het geloof is van deze wereld. Volgens Bonhoeffer is de grote
moeilijkheid, dat de weg naar de woorden van God en naar hun echte betekenis
voor de mens van vandaag versperd is door de betekenissen die zij in de loop
van de eeuwen hebben gekregen.c. Theologie van de geschiedenis en de hoop,
vertegenwoordigd door ondermeer Jürgen Moltmann. God is niet meer de
eeuwige, die in onbeweeglijke hoogheid, onveranderlijk troont boven dit
tijdelijke aardse leven. God is de God, die de mensen vrijmaakt van de machten
die hem bedreigen. Hierdoor leert God de mensen dat zij mogen hopen.
Het christelijk theologisch en het ethisch denken van de laatste decennia wordt
beheerst door nieuwe varianten binnen de nieuwe theologie. De aanzet daartoe
werd gegeven door de zwarte Amerikaanse theoloog James H. Cone met zijn



Black theology of liberation(1970) en later uitgewerkt in zijnGod of the
oppressed(1975).d. De zwarte theologiegaat uit van de scheiding der rassen.
die mede door het traditionele christelijke denken is ontstaan. De verhalen van
de slavernij van de joden in Egypte, die van hun uittocht en de boodschap van
Jezus aan de verdrukten staan centraal.e. Theologie van de bevrijding, onder
andere vertegenwoordigd door de rooms-katholieke theoloog Gustavo Gutiérrez
met zijn klassiek geworden boekTheologie van de bevrijding(1971) en later
door Leonardo Boff met zijn vele werken. Vooral vanaf de laatste decennia is
zij erg belangrijk en inspireert zij vele christenen zowel nationaal als
internationaal. Zij is mede de aanzet geweest voor het ontstaan van vele
zogenaamde *basisbewegingen van kritische groepen. Deze theologie van de
bevrijding heeft als uitgangspunt dat er een groots bevrijdingsproces in Latijns-
Amerika nodig is gezien de bijna niet overbrugbare kloof tussen de kleine groep
zeer rijken en de zeer grote groep van totaal-armen. Aan dit bevrijdingsproces
neemt een steeds groeiend aantal christenen actief deel. Principieel heeft men
gekozen voor een marxistische analyse van de Latijns-Amerikaanse toestand.
Elke overweging over de universaliteit van de liefde en eenheid van de kerk
moet uitgaan van twee basis-constateringen: de klassenstrijd is een feit en
neutraliteit op dit punt is onmogelijk. Door de bevrijdingstheologie is tevens
afscheid genomen van het universele theologische denken: theologische
opvattingen zijn in feite geconditioneerd door culturele tradities, historische
ervaringen en de maatschappelijke belangen van de westerse wereld. Niet alleen
in Latijns-Amerika speelt de bevrijdingstheologie een belangrijke rol, maar ook
op het Afrikaanse continent en in Azië. In Afrika speelt de problematiek van
de vraag naar de waarde van de cultureel-religieuze tradities van de Afrikaanse
mens in relatie tot de bijbelse boodschap. In Zuid-Afrika leidde dit tot de
opkomst van de Zwarte Bewustzijnsbeweging, in de jaren zeventig belichaamd
door ondermeer Steve Biko en nu door Manas Buthelezi, Desmond Tutu en
Allan Boesak. In Azië speelt een rol dat de christenen bijna overal een kleine
minderheid vormen en dat ze daarom hun westers georiënteerde positie moeten
verlaten en dan kunnen deelnemen aan de opbouw van de post-koloniale
maatschappij. Daartoe hecht het Aziatische nieuwe christelijk denken grote
waarde aan de verschillende vormen van volksreligiositeit, volksverhalen, e.d.
In het verlengde van de (algemene) bevrijdingstheologie liggen de theologie van
het feminisme em die van de homoseksualiteit, omdat zij ook hoop geven op
een bevrijding uit een duidelijke achterstelling.f. Theologie van het feminisme.
Vóór 1950 hadden vrouwen in hun kerkbeleven weinig mogelijkheden. Er is
zelfs wel eens gesteld dat in het verleden het christendom zou hebben
bijgedragen tot de onderdrukking van de vrouw. Het feminisme, als een van de
emancipatiebewegingen, stelt vooral kritische vragen aan de Bijbel, de
kerkelijke geboden (ondermeer over de onmogelijkheid van het priesterschap
voor de vrouw in de R.-K. Kerk) en aan het traditioneel godsdienstig beleven.
Dorothee Sölle heeft internationaal grote betekenis voor de feministische
theologie en mevr. Cath.J.M. Halkes, maar ook andere vrouwelijke theologen
in Nederland.g. Lesbische of homotheologiewil de verdoemenis van de
traditionele kerk over een afwijkend seksueel gedrag doen verdwijnen en andere
levenssituaties doen accepteren.
ETHISCHE PROBLEMEN. Mede door de opvattingen van de nieuwe theologie
en vooral door de inspiratie die is uitgegaan van de basisopvattingen van de



bevrijdingstheologie, stellen verschillende kerken zich ten opzichte van de vele
ethische problemen anders op dan voorheen. Vele christenen beseffen nu dat
het tot hun taak behoort de wereld de weg naar de gerechtigheid te wijzen.
Vooral de beoefening van de medemenselijkheid staat nu duidelijk centraal. Op
grond van de boodschap van Christus heeft ieder mens recht op een
menswaardig bestaan. Daarom staat een steeds groter deel van de christenheid
meer dan voorheen kritisch tegenover de hedendaagse maatschappij en met
name tegenover de politiek. In vele ethische problemen, zoals oorlog en vrede,
rassenverhoudingen, maar ook in kwesties van seksualiteit (waaronder
geboortenbeperking) en in die van de euthanasie, nemen christenen nu een
ander (ruimer) standpunt in dan vroeger, hoewel dit lang niet door alle kerken
wordt gedeeld. Mede hierdoor is in een aantal kerken de kloof ontstaan tussen
de kerkleiding en de kerkleden.
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Christengemeenschap, De, Beweging tot religieuze vernieuwing, op 16
september 1922 in Dornach (Zwitserland) gesticht door een groep jonge mannen
en vrouwen, die al in 1921 in het totaal in elkaar gestorte Duitsland van na de
Eerste Wereldoorlog over hun functioneren in geloofszaken advies hadden
gevraagd aan Rudolf Steiner (1861-1925), de stichter van de *antroposofie. De
eerste Erzoberlenker (leider) van de gemeenschap werd de Berlijnse predikant
Friedrich Rittelmeyer (1872-1938). Hij werd opgevolgd door Emil Bock en
Rudolf Frieling. Sinds 1986 is Taco Bay Erzoberlenker. De Christengemeen-
schap verbreidde zich snel: behalve in Duitsland ontstonden er gemeenten in
Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije, Frankrijk, België, Nederland, de
Scandinavische landen en Finland, Zwitserland, de VS, Canada, landen in
Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Regelmatig worden
er landelijke en internationale synodes gehouden. Het priesterschap staat open
voor zowel mannen als vrouwen. Priesters worden opgeleid aan het
priesterseminarie (Freie Hochschule der Christengemeinschaft) in Stuttgart.
OPVATTINGEN. In de Christengemeenschap staat in alle consequenties het
beginsel van leer- en geloofsvrijheid centraal. Zij kent geen episcopaat met een
apostolische successie, echter wel een hiërarchische structuur, die echter
priester-intern is.
In de Christengemeenschap staan centraal de zeven vernieuwde sacramenten,
die de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven begeleiden: doop,
jeugdwijding (rond het veertiende levensjaar), biechtgesprek, heilig maal,
huwelijkswijding, stervenswijding en priesterwijding. In de eredienst, de
Mensenwijdingsdienst, kan het sacrament van het heilig maal worden
ontvangen.
Christus zelf speelt de hoofdrol in het overwinnen van de zondeval; de
medewerking van de mens zelf daarin is noodzakelijk. De dood en de
opstanding van Christus (als overwinning van de dood) heeft voor de mens
uiterst belangrijke gevolgen: de noodzakelijke geestesvonk in het Ik van de
mens kan daardoor weer actief gemaakt worden, zodat van binnenuit de hogere,
wedergeboren, geestelijke mens kan ontstaan (de Verwandeling).
EREDIENST. De zin van de Mensenwijdingsdienst is om het offer van Christus
in mensen tot leven te laten komen. De vorm die de eucharistieviering in de
Mensenwijdingsdienst heeft gekregen, is ontstaan omdat wij nog geen ‘mensen’
zijn, in door de godheid bedoelde zin als ‘beeld en gelijkenis’. Hij wordt in
beginsel elke dag gehouden. De vaste onderdelen zijn: de Evangelielezing, het
Offertorium, de Verwandeling en de Communie onder twee gestalten. Het brood
wordt als het lichaam van Christus ontvangen en houdt de macht van de
‘zondekrankheid’ waaraan wij lijden, binnen de grenzen, terwijl de wijn, het
bloed van Christus, de gelovige in de ziel sterkt, die zich wil ontworstelen aan
het tijdelijke bestaan.
NEDERLAND. In Nederland is de Christengemeenschap sinds 1926 actief. Zij
telt nu zestien gemeenten in Nederland en twee in België met 27 geestelijken.
Het aantal leden en belangstellenden bedraagt ca. 2500 (1993). De
Mensenwijdingsdiensten en overige lithurgische diensten worden in eigen
kerken ’s-zondags en door de week gehouden.

Period.:Gemeentebrief van de Christengemeenschap in Nederland en België
(4.000).



Bron: Het Nieuwe Testamentin de vertaling van H. Ogilvie, 19925.
Lit.(uit eigen kring): R. Frieling,De zeven sacramenten in de geschiedenis van
de christenheid, 1985; Emil Bock,Wat wil De Christengemeenschap?, 19802;
Evelyn Francis,De zeven sacramenten in De Christengemeenschap, 19814; Arie
Boogert,De Christengemeenschap. Beweging tot religieuze vernieuwing - Een
monografie-, 1981; idem,Altijd scheiding. Altijd weer begroeten, 1989.
(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985;
Ellen Huidekoper, De Christengemeenschap. Een korte schets, in:RBN, 17,
1988, p. 31-40.

Adres: Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag; tel. 070-3451506; fax 070-
3451506;
Uitgeverij Christofoor, Postbus 234, 3700 AE Zeist.



Church of God International , een afsplitsing van de *Worldwide Church of
God onder leiding van Garner Ted Armstrong, zoon van Herbert W. Armstrong.
Garner Ted Armstrong was sinds de jaren vijftig vice-president van de
Worldwide Church of God. Vanaf 1969 ontstonden er steeds grotere conflicten
met zijn vader, o.a. over de tienden, waardoor hij in 1978 met enkele andere
leden werd buitengesloten. Zij stichtten daarop de Church of God International,
met haar hoofdkwartier in Tyler, Texas. Sinds begin 1980 is Garner Ted
Armstrong ook in Europa, inclusief Nederland, werkzaam. De Church of God
International heeft ca. 3600 aanhangers in Amerika en Canada en 2000 in
andere landen (1993).
De Church of God International kende vanaf 1974 vele afsplitsingen, die nog
actief zijn onder de namen: Twentieth Century of God; Associate Churches of
God; The Church of God, the Eternal; Foundation for Biblical Research; A
Candle; Congregation of Yah; Fountain of Life Fellowship en World Insight
International.

Period.:The International News; Twentieth Century Watch.

Lit. (uit eigen kring): Garner Ted Armstrong,Sunday-saturday, 1982; idem,
Where is the true church, 1982.

Adres: Box 2525, Tyler, TX 75710, USA.



Church of the Nations (COTN) is in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
begin 1980 ontstaan uit de arbeid van de Amerikaanse gospelzanger Bill
Davidson. Zij heeft gemeenten over de gehele wereld die doorgaans tussen de
100 en 200 leden groot zijn. De leiding is in handen van een driemanschap,
waarbij Tony Fitzgerald is aangesteld als rondreizende apostel. In Nederland
is sinds 1989 H. Godschalk actief. Hij heeft in Boskoop een Makarios-gemeente
gesticht met ca. 10 leden (1993). De gemeente komt iedere zondag om 9.30 uur
bijeen in gebouw Ons Paradijsje, A.P. van Neslaan 4, 2770 AG Boskoop.

Period.: Informatieblad (50).

Adres: Haagwinde 22, 2771 LE Boskoop; tel. 0172-214260; fax 0172-214260.



Confucianisme, een godsdienstig-wijsgerige stroming, die in de vijfde eeuw
v. Chr. door Confucius (de gelatiniseerde versie van K’oeng Foe-tse= Meester
K’oeng) (551-479 v. Chr.) en zijn school is ingeluid. Zijn eigenlijke namen zijn
K’oeng Tsj’ioe en Tjoeng-ni. Daarbij is het een duidelijk ethisch-maatschappe-
lijk stelsel, dat het denken in China vanaf de tweede eeuw v. Chr. tot het begin
van de twintigste eeuw volledig heeft beheerst. Centraal staan de aanbidding
van de hemel en de nagedachtenis der voorouders die in huistempels worden
vereerd. In tegenstelling tot het intuïtieve *taoisme legde het confucianisme de
nadruk op het redelijk-zakelijk denken.
GESCHIEDENIS. In de loop van zijn lange geschiedenis heeft het confuciani-
sme een aantal veranderingen ondergaan: aanvankelijk begeleidde het de
overgang van een archaïsche maatschappij naar een nieuwe. In de zogenaamde
‘Honderd Scholen’ (vijfde tot derde eeuw v. Chr.) werden deze gedachten nader
uitgewerkt. Latere kennis werd in de tweede eeuw gecanoniceerd in de
zogenaamde ‘Vijf klassieken’. In de loop van de derde tot de zevende eeuw n.
Chr. onderging het de nodige invloeden van het *boeddhisme en het taoïsme.
In de twaalfde en dertiende eeuw ontstond het zogenaamde neoconfucianisme
als gevolg van de vermenging met de boeddhistische en taoïstische metafysische
opvattingen en psychologische inzichten. Het officiële einde als staatsideologie
brak aan tijdens de grote communistische culturele revolutie (1966-1971),
hoewel al eerder als gevolg van de politieke en sociaal-economische
veranderingen de maatschappelijke basis aan het confucianisme was ontnomen.
Toch wordt het aantal aanhangers op ruim 300 miljoen geschat (1993), van wie
een deel trouwens ook het boeddhisme of het taoïsme aanhangt.
OPVATTINGEN. De kern van het confucianisme vormen de vijf relaties in het
leven en de daarbij horende houdingen: 1. Liefde bij de vader en eerbied bij
de zoon; 2. Goedheid (zorgzaamheid) bij de oudere broer en gehoorzaamheid
bij de jongere broer; 3. Rechtvaardigheid bij de man en gehoorzaamheid bij de
vrouw; 4. Wijze menselijkheid bij de ouderen en dankbare erkentelijkheid bij
de jongeren; 5. Welwillendheid bij de regeerders en trouw bij de onderdanen.
De uiterlijke verhoudingen berusten op de innerlijke deugden, zoals oprechtheid
(tsjoeng), altruïsme (sjoe), medemenselijkheid (jen), rechtvaardigheid (i),
wellevendheid (li), onderscheidingsvermogen (tsje) en trouw (sin). Verder is de
grondgedachte dat aarde en hemel, mens en natuur een kosmische eenheid
vormen. Indien één van deze vier elementen wordt aangetast, valt het hele
kosmische gebouw ineen. Deze eenheid wordt beheerst door tao (de weg), de
weg van de ondefinieerbare kosmische orde en harmonie. Door tao regeren de
goden, leven de mensen en bestaat de wereld. Rampen in hemel en op aarde
ontstaan doordat men tegen de tao ingaat. Volgens het confucianisme is het
mogelijk dat het aloude yang- (het positieve, mannelijke beginsel) en het aloude
yin-principe (het negatieve en vrouwelijke beginsel) door tao in volstrekte
harmonie samenwerken; daaruit leeft al het levende, waarbij het een eenheid
der tegendelen, een harmonie der tegenstellingen is.
NEDERLAND. In Nederland wordt het confucianisme met name beleden onder
de ca. 30.000 Chinezen die hier verblijven. Het aantal of het percentage van
hen, die aanhangers van het confucianisme zijn, is echter onbekend. Bij Chinese
christenen is het confucianisme meer een levensstijl dan een religie.

Lit.: Confucius, De gesprekken van Confucius (Loen-Ju), z.j.; H. von



Glasenapp,Het Chinese universalisme, z.j.; L. Vannicelli,De godsdiensten van
China, 1957; J. Last,Confucius, 1961; Confucius,Wijsheid uit het Oosten,
1977;Chinese woorden van wijsheid, 1978; H.T. Sie Dhian Ho, Positieve- en
negatieve functies van de confuciaanse agogie, in: H.A. Wage, R.M. Nepveu
en A.D. Fokker (red.),Voor open vensters, 1986, p. 76-89; Karel van der
Leeuw, Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in
hoofdlijnen, 1994.



Crossroads International Church, in 1987 gesticht, is vooral op sociaal gebied
actief onder de in Amsterdam wonende Amerikanen. Zij wil de groei en de
ontwikkeling van het christelijk leven bevorderen. Zij beschouwt Nederland als
uitvalsbasis voor haar activiteiten in Europa. De kerk telt 140 leden en heeft
bindingen met het Fuller Theologisch Seminarie. Voorganger is D. McConnell.
De diensten worden iedere zondag om 10.00 en 10.30 uur (engelstalig)
gehouden in de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, De Cuserstraat
3.

Adres: Amsterdamseweg 283, 1182 GZ Amstelveen, tel. 020-6418812, fax 020-
6459861.



Cursillo de Cristiandad (Spaans, letterlijk: kleine cursus van het christen-zijn),
voor het eerst gegeven van 7 tot 10 januari 1949 op Mallorca en nu in vele
landen, met een deelnemersaantal van ca. 6 miljoen (1993). In Nederland wordt
Cursillo vanaf 1984 gehouden. Cursillo wil geen organisatie, vereniging of
beweging binnen de *R.-K. Kerk zijn, doch slechts een hulp om de ‘grote
rijkdom van het geloof dieper te verstaan en te ervaren’. Daarom organiseert
een groep geëngageerde christenen, die niet aan een richting binnen de kerk
gebonden is, meerdaagse cursussen geleid door een team van enkele leken en
priesters over ondermeer de thema’s ‘Wie ben ik eigenlijk?’, ‘Wie is Christus
voor mij?’ en ‘Als christen in de wereld leven’. Hier en daar zijn er groepjes
mensen gevormd, die Cursillo gevolgd hebben en als vervolg hun ervaringen
wensen uit te wisselen.

Adres: Polderstraat 2, 5367 AT Macharen; tel. 0412-492379.



Dageraadeiland, Stichting ter bevordering van geestelijke vernieuwing en
verdieping, begonnen op 27 februari 1975 op initiatief van de emeritus-priester
Th. van Rossum o.s.f.s., die echter niet in kerkelijk verband werkt. Volgens de
Stichting duidt de naam ‘Dageraadeiland’ op een bepaalde groep van mensen
(eiland) die samen al het morgenrood van het eeuwig Licht (Dageraad) zien
gloren in de hemel van hun hart. De Stichting wil mensen de weg wijzen naar
het Rijk van God in hen, naar Christus in hen. De Christusliefde, zoals deze
verwoord is in de Bergrede, staat volstrekt centraal. Verder legt de Stichting
grote nadruk op geweldloosheid wat de gedachten betreft, waardoor men de
anderen niet oordeelt of veroordeelt. De activiteiten strekken zich uit over
geheel Nederland, waarbij vooral individuele personen worden benaderd. De
ca. 500 abonnees op het periodiek komen om de maand bijeen in vaste
bezinningsgroepen en in een vijftal meditatie-groepen.

Period.:De Godsvonk.

Lit. (uit eigen kring): Eenheidsbeleving, z.j.; Wie kan ervaren, z.j.; H.
Aartsengel Michael, 1988.

Adres: Oecumenisch Michaël-Centrum, Dr. Timmerslaan 9, 5741 XE Beek en
Donk; tel. 0492-464309.



Deutsche Evangelische Gemeinde, in 1862 ontstaan vanuit de behoefte om
geestelijke verzorging te bieden aan Rijnschippers en voor de opvang van
Duitse emigranten naar Amerika. De gemeente beschouwt zich als een kerk op
reformatorische grondslag, waarin *gereformeerden en *luthersen een ‘Samen-
op-Weg-gemeente’ vormen. Zij is in zuidelijk Zuid-Holland, Zeeland en Brabant
actief en werkt samen met de andere Duitse gemeenten in ons land en in het
zogenaamde (Rotterdamse) Laurensberaad. Zij staat in verbinding met de
Evangelische Kirche in Duitsland.
De ca. 200 belijdende leden en ca. 150 vrienden komen elke zondag om 10.00
uur en op feestdagen in hun Gemeindecentrum bijeen.

Period.:Der Gemeindebrief.

Adres: ’s-Gravendijkwal 65, 3021 EE Rotterdam; tel. 010-4772070.



Dhammavihari, Meditatiecentrum, in 1983 opgericht, houdt zich met name
bezig met het geven van cursussen in de vipassana-meditatie, een methode in
*yoga volgens de aanpak van B.K.S. Iyengar en diens leerlingen en met
psychologische begeleiding in de vorm van kortdurende therapieën. De
meditatiebeoefening is gebaseerd op de Birmese school van Mahasi Sayadaw.
Centraal staat de ontwikkeling van pure opmerkzaamheid door het nauwkeurig
observeren van het lichaam, de gevoelens, de gedachten en de gewoonten zoals
deze beschreven staan in de Satipatthana-soetra. Begonnen als woongemeen-
schap heeft het zich ontwikkeld tot een woon-werkgemeenschap. Het aantal
aanhangers is onbekend (1993).
Mettavihari, de hoofdmonnik van de Thaise gemeenschap in Europa, is ook hier
de geestelijk leider.

Period.:Vipassana-sara.

Lit. (uit eigen kring): Mahasi Sayadaw,Practical insight meditation. Basic and
progressive stages, 1980; Nyanaponika Thera,The heart of Buddhist meditation.
A handbook of mental training based on the Buddha’s way of mindfullness,
1980; Tarthang Tulku,Open bewustzijn, 1980; John Welwood (ed.),Awakening
the heart. East/West approaches to psychotherapy and the healing relationship,
1983; B.K.S. Iyengar,Light on yoga. Yoga Dipika, 1985.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 155-
157.

Adres: Hoefstraat 217, 5014 NL Tilburg; tel. 013-5366570/5359764.



Dharmadhatu, onderdeel van vajradhatu, een westerse tak van het Tibetaanse
vajrayana-*boeddhisme. Vajradhatu als internationale organisatie werd in 1970
in de VS opgericht. De eerste Nederlandse Dharmadhatu dateert van 1977. De
stichter is Chögyam Trungpa, Rinpoche, de elfde Trungpa tulku (1940-1987).
Als hoge tulku in Tibet werd hij opgeleid in zowel de kagyü- als de nyingma-
tradities en verwierf de graad van khenpo (doctor). Hij ontving de hoogste
wijdingen van deze scholen en werd zo erfgenaam van de tradities van de
leraren Milarepa en Padmasambhava. In Tibet stond hij aan het hoofd van
enkele kloosters. Nadat hij als gevolg van de Chinese machtsovername
gedwongen werd Tibet te verlaten, studeerde hij in Oxford westerse filosofie,
psychologie en godsdienstwetenschappen. In 1968 was hij in Schotland
medeoprichter van het Tibetaanse centrum Samye-Ling; in de VS richtte hij
naast de Vajradhatu-organisatie in 1977 ook Naropa Institute, een boeddhisti-
sche universiteit, op. Na zijn dood is zijn zoon Ösel Rangdrul Mukpo door de
hoofden van de kagyü- en nyingma-tradities tot leider van vajradhatu benoemd.
In Nederland telt de organisatie ongeveer 100 leden (1993). Er zijn twee
dharmadhatus (grotere centra), in Amsterdam en Leiden en (kleinere) dharma-
studiegroepen in Groningen, Utrecht en Arnhem. De leiding berust bij leraren
die door de Vidyadhara Chögyam Trungpa zijn opgeleid en geautoriseerd.
In overeenstemming met de klassieke Tibetaans boeddhistische traditie is het
pad dat wordt gepresenteerd achtereenvolgens verdeeld in hinayana, mahayana
en vajrayana. Op elk van deze niveaus is een programma van meditatie en
studie ontwikkeld, waarvan zitmeditatie de basis is. Er zijn openbaar
toegankelijke cursussen in de grondslagen van het boeddhisme, instructie in
zitmeditatie en de mogelijkheid deze dagelijks te beoefenen. Ook is het
mogelijk om langere programma’s van zitmeditatie te volgen, waarbij de
maaltijden in Japanse zen-stijl worden gebruikt: een hele (zon)dag, een
weekend, een week of een maand. Andere openbaar toegankelijke onderdelen
zijn tweemaal per maand de meditatierecitatie van Sadhana van Mahamudra,
een oorspronkelijke tekst van de Vidyadhara Chögyam Trungpa, in het
Nederlands vertaald; shambhala-training, de mogelijkheid om kennis te maken
op niet-boeddhistische grondslag; en het beoefenen van kunstzinnige activiteiten
zoals onder meer Japans bloemschikken en toneelspelen vanuit een meditatieve
visie.

Lit. (uit eigen kring): Chögyam Trungpa,Geestelijk materialisme, 1975; idem,
Shambhala, de weg van de krijger, 1986; idem,De mythe van de vrijheid, 1988.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 181-
186; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 129-130.

Adres: 1e Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE Amsterdam; tel. 020-6794753.



Divine Life Society, The, in 1936 door de Indische arts Swami Sivananda
Sarasvati (P.V. Kuppuswamy Iyer, 1887-1963) opgericht als steunorganisatie
voor zijn medisch werk en als missionaire organisatie. Op dit ogenblik is het
een wereldwijde organisatie die zowel op het verspreiden van spirituele kennis
als op onzelfzuchtige dienst aan de mensheid gericht is. Met hulp van zijn
toegewijden en leerlingen ontstonden er verschillende afdelingen zoals een
ziekenhuis, oogkliniek, een drukkerij, een muziek-akademie en de Yoga-
Vedanta Forest Academy.
Swami Sivananda werd geboren in een orthodox Brahmaans gezin en werd
opgevoed in de klassieke traditie van het *hindoeïsme en de vedanta. Hij werd
opgenomen in de orde van Sankaracarya, welke ervan uitgaat dat alles in
essentie ‘één’ is. Hoewel de ‘eenheid’ door de schijn van het menselijk bestaan
verstoord wordt, gaat het erom zich te onthechten aan de wereld van de
dualiteit en deze ‘eenheid’ te realiseren, terwijl men deel neemt aan het
maatschappelijk leven.
The Divine Life Society heeft in Rishikesh (India) een van de grootste ashrams
met wereldwijd vestigingen. Het werk van Sivananda wordt voortgezet door
diens leerlingen Swami Chidananda als algemeen voorzitter en Swami
Krishnananda als algemeen secretaris, speciaal belast met het beheer van de
Yoga-Vedanta Forest Academy Press.
Sinds 1972 is er ook in Nederland een afdeling in Den Haag.
OPVATTINGEN. Swami Sivananda beschouwde alle religies als paden die
leiden tot één en dezelfde God. Hij was er een voorstander van dat alle
godsdiensten zouden samenwerken en samen de eenheid van liefde, goedheid,
verering en dienstbaarheid uitdragen. Hij praktiseerde alle vormen van yoga en
zijn persoonlijkheid, zijn sociale bewogenheid en zijn beroep als arts hebben
doorgewerkt in de traditie die hij voortbracht en is kenmerkend geworden voor
de Sivananda Ashram. Hij beschouwde het leven als een leerschool voor de
ziel en het leven zelf als yoga. Hij verbond alle aspecten van het leven met
yoga en inspireerde zijn leerlingen deze weg te vervolgen (Yoga van de
synthese genoemd). Swami Sivananda deed alles vanuit ‘bewustzijn’: ‘Offer
zowel de handeling als de gedachte op aan God’, maar verder ook: ‘keer je blik
naar binnen en richt het op het innerlijk, op het Zelf, op God dat ook buiten
is en realiseer je dat we uiteindelijk één zijn.’

Period.:Licht van Sivananda - Yoga Magazine; The Divine Life.

Lit. (uit eigen kring): van Sivananda (een beperkte keuze):Yoga voor u, z.j.;
Het zonnegebed. Een serie yoga-oefeningen voor iedereen, 1985; van
volgelingen: Narayan Kiekens,Sivananda: ‘Onthoud-vergeet’. Portret van een
yogi, 1974; Swami Chidananda,De uitweg, 1987.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 66-68.

Adres: Fultonstraat 68, 2562 XJ Den Haag; tel. 010-4585405.



Doopsgezinden, de naam die in de loop van de achttiende eeuw is aangenomen
door een aantal groeperingen die uit de doperse of anabaptistische beweging
tijdens de *Reformatie zijn voortgekomen. Met name in Nederland gebruikt
men de naam doopsgezinden; elders heten zij over het algemeenmennonieten
(ook wel:mennonistenof menisten), naar de prediker Menno Simonsz. (1496-
1561).
ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS. De doopsgezinden hebben hun oorsprong in
een aantal zestiende-eeuwse groeperingen, die leefden in een sterk gespannen
verwachting van het spoedige wereldeinde en van het daarop volgende Rijk van
God. Aangezien zij van mening waren dat de doop de reiniging was van alle
aardse zonden, verwierpen zij de kinderdoop. Zij eisten van hun volgelingen
de wederdoop; vandaar hun vroegere naam anabaptisten of wederdopers.
Melchior Hoffman (ca. 1495-1543), een lekeprediker uit het Duitse Schwaben,
bracht deze ideeën naar Nederland. Hij verkondigde in zijnOrdonnantie Gods
(1530) dat Gods alomvattende liefde alle mensen uitnodigt en in staat stelt om
een gemeente te vormen met nieuwe mensen. De mensen kunnen alleen nieuw
zijn als hun levenswandel in overeenstemming is met de hoge normen, die
Christus zelf heeft gesteld. De volwassendoop is dan het begin van deze nieuwe
levenswandel: een leven in navolging van Christus. Dit bondgenootschap met
Christus, leidend tot een leven vol beproeving en afsterving, van volharding en
groeiende volkomenheid, wordt in de gemeente gevierd bij de viering van het
Avondmaal als gedachtenismaal aan het verzoenend lijden en sterven van
Christus. De ware broederschap dient er voor te zorgen dat iedere gelovige leeft
volgens strenge ethische normen. De consequentie van deze opvatting is dat de
gelovigen onderworpen zijn aan strenge tuchtmaatregelen die kunnen leiden tot
een uitstoting uit de ware gemeente.
Al in de zestiende eeuw kan men binnen de anabaptistische beweging twee
hoofdgroepen onderscheiden: 1. De groep die op vreedzame wijze de kerkelijke
gemeenschap naar apostolisch voorbeeld wilde hervormen en 2. De groep die
desnoods met geweld het Koninkrijk Gods op aarde wilde vestigen (Münster
1533). Door toedoen van deze laatste groep, eerst onder leiding van Jan
Matthijsz. († 1534), later onder Jan van Leyden († 1536), ontstonden er veel
spanningsvelden. Nadat de bisschop van Münster zijn gezag over de stad had
hersteld, stierven velen de marteldood. Al spoedig viel de anabaptistische
beweging uiteen in groepjes, die elkaar fel bestreden. Daarnaast werden ook
velen aanhangers van de beweging, die op vreedzame wijze wilden
functioneren. Zij worden meestal aangeduid als de zogenaamde ‘stille vromen’.
Vooral Menno Simonsz. had op deze groep zeer veel invloed. Hij wordt dan
ook beschouwd als een van de grondleggers van het Noordelijke doperdom.
Later gingen van deze stroming velen op in de doopsgezinden.
Het belangrijkste boek van Menno Simonsz. werdDat Fundament des
christelycken leers(1539-1540, en sindsdien vele malen herdrukt), waarin hij
een gids bood voor een christelijk leven. De basis is de opvatting dat men moet
leven volgens de apostolische beginselen, zijn geloof in het openbaar moet
belijden en in afzondering dient te leven. Naast Menno Simonsz. heeft ook Dirk
Philips (1504-1568) veel invloed gekregen. Vooral diens boekEnchiridion of
Handboecxken van de christelijcke leere(1564) werd tot de dogmatiek van de
doopsgezinde opvattingen van de eerste tijd.
Lange tijd werden de doopsgezinden vanwege hun afwijkende opvattingen



zowel door de *rooms-katholieken, *lutheranen als *calvinisten vervolgd.
Verschillende martelaarsboeken getuigen hiervan, zoals het ontroerendeHet
offer des Heeren(1562, en vele malen herdrukt), samengesteld uit ‘Belijdingen,
Sendtbrieven ende Testamenten’, aangevuld met hetLietboeckxkenals essentieel
onderdeel.
De doopsgezinden in Nederland kenden een lange reeks van conflicten en
scheuringen, waaraan bij de oprichting in 1811 van de *Algemene
Doopsgezinde Sociëteit een definitief einde kwam.
OPVATTINGEN. Niettegenstaande het feit dat het doopsgezinde denken met
name in Nederland een ondogmatisch *christendom voorstaat, waarbij men elke
precieze formulering van de leer afwijst, heeft men wel een aantal duidelijke
uitgangspunten. De doop aan volwassenen speelt een essentiële rol. Deze geldt
als symbool nadat de dopeling de persoonlijke geschreven geloofsbelijdenis
heeft afgelegd. Deze belijdenis geldt als het onder woorden brengen van
iemands geloof op het moment van het opschrijven. Gerechtvaardigd wordt men
door de genade van God in Christus; de heiliging is het noodzakelijke en
vanzelfsprekende gevolg van de aanvaarding van de heilsboodschap. Het
persoonlijk geloof moet blijken uit een praktisch christendom en in de ernst van
de navolging van Christus. De heilige gemeente is als lichaam van Christus de
gemeenschap van wedergeborenen naar apostolisch voorbeeld. Het Heilig
Avondmaal is het symbool van de innerlijke eenheid van de gemeente ondanks
haar veelvormigheid van opvattingen. Het staat open voor een ieder die de
gemeenschap met Christus wil zoeken. De doopsgezinden gaan verder uit van
het priesterschap van alle gelovigen. Het ambt heeft geen sacrale betekenis,
maar is een teken van het vertrouwen dat de broeders en zusters van de
gemeente aan de ambtsdrager hebben geschonken.
Het verlangen naar de afgescheidenheid van de wereld was lang een essentiële
zaak. Voorbeelden hiervan zijn: het zogenaamde ‘verbod van buitentrouw’, het
verbod om te trouwen met iemand buiten de gemeente evenals het gebruik om
geen functie te aanvaarden bij de overheid. Ook legt men op grond van
schriftuurlijke bezwaren de eed niet af. Van oudsher zijn de eschatologische
verwachtingen in de doopsgezinde stroming sterk.
VERSPREIDING. De vele vervolgingen waaraan de dopersen en later de
doopsgezinden in hun beginperiode waren blootgesteld waren de oorzaak van
hun vestiging in Zwitserland, de Elzas, Duitsland, Polen, het GOS, de VS,
Canada en Latijns-Amerika. Vooral door de gevolgen van de Russische
Revolutie van 1917 zijn velen geëmigreerd naar de drie laatst genoemde
gebieden. De doopsgezinden in de VS leven in een grote verscheidenheid van
groeperingen. De Oud-Mennonieten, de Mennonistische Broedergemeenten en
vooral de Amise- en de Hutterse Mennonieten leven onder invloed van het
*piëtisme onder een strenge gemeentelijke tucht. Verder houden deze groepen
vast aan het geloof van hun voorouders, de goddelijke autoriteit van de Bijbel,
de persoonlijke heiliging en de gehoorzaamheid aan het Woord. Afgezonderd
van hun omgeving kleden zij zich nog steeds in zestiende-eeuwse kledij. Over
het algemeen kennen deze groeperingen alleen zogenaamde lekepredikers als
voorgangers. De Algemene Conferentie van Mennonieten (ca. 45.000 gelovigen
in 1993) is over het algemeen veel vooruitstrevender en vrijzinniger. Haar
kerktype, met wetenschappelijk opgeleide predikanten, staat dicht bij het
Nederlandse van de *Algemene Doopsgezinde Sociëteit. In Azië en Afrika



leggen de doopsgezinden zich actief op de zending toe, waartoe zij zich hebben
verenigd in het Mennonite Central Comittee (1920). Van de ca. 700.000 (1993)
gedoopte leden over de hele wereld verspreid, is ruim een kwart Afrikaan of
Aziaat.
De doopsgezinden komen regelmatig in wereldconferenties bijeen, zonder dat
er evenwel een vaste organisatievorm bestaat. Het Mennonite World Conference
(Doopsgezind Wereldcongres), voor de eerste maal in 1935 samengekomen, was
het begin van de groei naar een meer intensieve samenwerking van alle
doopsgezinden. Naast wereldcongressen worden regelmatig in Azië, Afrika,
Midden- en Zuid-Amerika en Europa regionale conferenties gehouden.

Lit.: Chr. Hege, Chr. Neff e.a. (red.),Mennonitisches Lexikon, 4 dln., 1913-
1967; H.W. Meihuizen,Doopsgezinde kenmerken en eigenaardigheden, 1948;
idem, Menno Simons. IJveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische
gemeente 1496-1561, 1961; J. ten Doornkaat-Koolman,Dirk Philips, vriend en
medewerker van Menno Simons, 1506-1568, 1964; C. Krahn, M. Gingerich en
O. Harms (ed.),The Mennonite Encyclopedia, 5 dln., 1969-19732; H.B. Kossen,
H.W. Meihuizen en H.P.H. Plevier,Doopsgezind-zijn, 1969; L.G. Jansma, De
wederdopers in de Nederlanden en Noord West Duitsland (1530-1535), in: L.G.
Jansma en P.G.G.M. Schulten (red.),Religieuze Bewegingen, 1981, p. 111-128;
S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus (red.),Wederdopers, menisten,
doopsgezinden in Nederland 1530-1980, 19933.



Döphan-Ling, Instituut voor Intuïtieve Heelwording , in 1981 opgericht door
Boudewijn Leliveld, die contact had met enkele Tibetaanse boeddhistische
leraren zoals Geshe Konchog Lhandup (Gelupa-school), spiritueel leider van
het *Maitreya-Instituut te Emst. Het Instituut Döphan-Ling (letterlijk: plaats om
mensen te helpen) wil de mensen in staat stellen om ‘heel’ te worden en wijst
daarbij ondermeer op de weg die het *boeddhisme biedt. De verschillende
therapeutische vormen worden verbonden met dharma-aspecten, zoals het
belang van het bewustzijn, van meditatie, van het reciteren van mantra’s. Verder
ontplooit het Instituut vele niet-boeddhistische activiteiten, zoals: aura-reading,
gezinstherapie, regressietherapie, voetzoolreflex-therapie, spiritual healing, enz.

Lit.: Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.197-190; R.
Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23, 1991, p.
130.

Adres: Kloostertuin 23, 6584 GD Molenhoek; tel. 024-3584109.



Dzogchen, Stichting, in 1987 opgericht door de leerlingen van de spirituele
leraar Namkhai Norbu Rinpoche (geb. 1938 in Oost-Tibet). Hij wordt
beschouwd als een geïncarneerde lama (leraar). Chang Chub Dorje (1926-1978),
arts en hoofd van een klein dorp, bestaande uit lekenbeoefenaars van het
Tibetaanse *boeddhisme, was zijn voornaamste leraar. Sinds 1960 woont
Namkhai Norbu in Italië, waar hij aan de universiteit oosterse taal- en
letterkunde doceert en daarnaast boeddhistisch onderricht en retraites geeft.
Vanaf 1979 geeft hij ook onderricht in de VS en vele andere landen en
gebieden, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaiï, Brazilië, Argentinië en het
GOS.
Zijn leerlingen vormen de Dzogchen gemeenschap in hun eigen land en
onderhouden contacten met andere landen.
De Nederlandse groep beoefent elke maandagavond meditatie te Amsterdam
en organiseert regelmatig meditatie-weekends en/of retraites. Er bestaat ook
gelegenheid tot beoefening van yantra-*yoga.
OPVATTINGEN. In de beoefening van Dzogchen onderzoekt het individu zijn
eigen zowel innerlijke als uiterlijke condities en past hij methoden toe die bij
deze voorwaarden passen. Er bestaat geen voorkeur voor een bepaalde traditie
of methode: ze kunnen bij de mahayana, tantrisch boeddhisme als bij de
Dzogchen-traditie behoren. Karakteristiek bij het Dzogchen-onderricht is dat
men begint om bij het individu direkt de totale staat van bewustzijn te
betrekken. Aan de hand van deze ervaring beslist de leerling welke leeraspecten
voor hem het meest geschikt zijn. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van het
bewustzijn, waarin alle beperkingen en conditioneringen oplossen met als doel
dit diepere bewustzijn in alle levenssituaties te integreren.

Period.:Dzogchen Nieuwsbrief Holland; Merigan Letter; Merigan Review.

Lit. (uit eigen kring):The mirror. Advice onpresence and awareness, 1983;
Dzogchen and zen, 1984; The cycle of day and night. Where one proceeds
along the path of the premordial yoga. A basic text on the practise of
Dzogchen, 1984.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 191-
196; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 130.

Adres: Postbus 11119, 1001 GC Amsterdam; tel. 020-6623723.



Eckankar, een Amerikaanse kerkgenootschap, in 1965 door Paul Twichell
(1922-1971) opgericht. De stichter heeft lange tijd onder invloed gestaan van
Radha Soami Satsang, de leider van een neo-hindoeïstische stroming. Verder
heeft hij volgens Eckankar zijn gehele leven de verloren en verwaarloosde
kennis van het ‘Licht en Geluid van God’ verzameld.
Vanaf 1981 staat Eckankar onder de spirituele leiding van Sri Harold Klemp.
Hij wordt beschouwd als de Mahanta, de Levende Eck Meester. De
hoofdvestiging bevindt zich in de Tempel van Eck in Chanhassen, Minnesota
(VS), in 1990 voltooid. Eckankar telt in de VS 127 centra en wereldwijd 284
centra in 100 landen (1993).
OPVATTINGEN. Eckankar leert dat een spirituele essentie, het Licht en Geluid,
een ieder verbindt met het Hart van God. Dit Licht en Geluid is de ECK of
Heilige Geest. Het begrip Eckankar refereert aan de kennis van en ervaring met
God en betekent ‘Medewerker met God’. Als een medewerker met God is het
individu een bewuste schepper van zijn of haar eigen spirituele levenservaring
en een voertuig voor de liefde van God. Elk menselijk wezen is een individuele
ziel: een goddelijke vonk van God die door de eeuwigheid heen leeft. Via vele
levens groeit een ieder toe naar een volledige verwezenlijking en uiting van zijn
aangeboren goddelijke eigenschappen. De levende ECK Meester is de spirituele
gids, die de weg wijst. Als enige opdracht moet hij de Zielen verzamelen, die
klaar zijn en hen op het pad terug naar God zenden. Zijn persoonlijke spirituele
begeleiding geschiedt via droomstudie, zielereizen en spirituele oefeningen van
ECK.
Hoewel het heilige boek van Eckankar deShariyat-Ki-Sugmadis als verzameling
van religieuze geschriften, die de essentie van de leer bevatten, beschouwt
Eckankar zich als een levende religie doordat zij een levende spirituele meester
en gids volgt, de levende ECK Meester van dit ogenblik.
De drie basis principes van Eckankar zijn: 1. Ziel is eeuwig, zonder begin of
einde; 2. Degene, die het hoge pad van ECK volgt, bevindt zich altijd in de
spirituele vlakken; 3. Ziel leeft in het tegenwoordige. Zij leeft altijd in het
tegenwoordige, zonder verleden en toekomst. Deze drie principes zijn gebaseerd
op een vierde: Ziel bestaat vanwege Gods liefde voor Ziel.
De eredienst is een bijeenkomst van een uur en bestaat uit een korte lezing uit
een van de ECK boeken, het zingen van de HU (een zeer oude en heilige naam
van God en een liefdeslied voor God), een stille contemplatie en een open
discussie over een spiritueel onderwerp. Dagelijks verrichten de leden zo’n 20
tot 30 minuten hun spirituele oefeningen: via stille contemplatie bouwt een
individu een spirituele fundering die op persoonlijke ervaring is gebaseerd. De
aanhangers beschouwen zielereizen als een ander hulpmiddel bij het ervaren van
de ‘Goddelijke Geest’. Door de zielereizen kan een algemene verruiming ontstaan
van het bewustzijn, of kennis of een bewuste ervaring van de hemelse werelden.
Verder hechten de aanhangers veel waarde aan dromen omdat deze spirituele
inzichten kunnen vergaren.

Period.:Eckankar Journal.

Lit. (uit eigen kring): Darwin Gross,Eckankar, een levenswijze, z.j.; Harold
Klemp,How to find God, z.j.; idem,The eternal dreamer, z.j.; idem,The golden
heart, z.j.; Paul Twichell,Spirituele aantekeningen, z.j.; idem,Eckankar. The



key to secret worlds, 1969; idem,The Shariyat-Ki-Sugmad, 1971-1972; Harold
Klemp, Soul travellers of the far country, 1987.
(van anderen): Hyme Stoffels, Eckankar, de aloude wetenschap van het
zielereizen, in:RBN, 3, 1981, p. 98-100; David C. Lane,The making of a
spiritual movement, 1983; J.L. van Baaren,Eckankar in het licht van de Bijbel,
1988; Robert S. Ellwood and Harry B. Partin,Religious and spiritual groups
in Modern America, 19882.

Adres: Postbus 458, 1000 AL Amsterdam; tel. 015-2565412.



Eeuw van Christus(officieel:Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap
De Eeuw van Christus), opgericht in 1946, beheert de geestelijke nalatenschap
van de metafysische schrijver-schilder-genezer Jozef Rulof (1898-1952). Haar
doel is bekendheid te geven aan de ‘leer van de universiteit van Christus’, die
door Rulof ontvangen is van ‘kosmisch bewuste mensen van gene zijde’. Volgens
de Eeuw van Christus is deze wijsheid van gene zijde weliswaar langs occulte
wijze ontvangen, maar moedigt ze toch het bedrijven van occultisme niet aan.
Zij staat verder geen ledenwerving toe.
OPVATTINGEN. Christus heeft de mensen van zijn tijd niet volledig kunnen
bereiken, omdat de ‘heidense volken’ toen overheersten. Pas na vele oorlogen
zou de mensheid ontwaken voor de heilige wetten, zoals deze voor alle
levenspaden en ruimten door God waren geschapen. Christus heeft zijn leven
geofferd opdat de mensheid bewust een halt kon toeroepen aan haar hartstochten.
Nu gaat de mensheid de eeuw van Christus binnen en zoekt naar het hoger
bewustzijn. De meesters van gene zijde, de engelen uit het leven na de dood,
voeren de mensheid in dit hogere bewustzijn.

Lit.(uit eigen kring): Jozef Rulof,Een blik in het hiernamaals, z.j.; idem,
Geestelijke gaven, z.j.; idem,Het ontstaan van het heelal, z.j.; idem,Kringloop
der ziel, z.j.; idem,Tussen leven en dood, z.j.; idem,Zij, die terugkeerden uit
de dood, z.j.; idem,De kosmologie, 5 dln., 1984- .

Adres: Postbus 65855, 2506 EP ’s-Gravenhage; tel. 070-3684531.



Eglise Evangelique, eind 1987 opgericht teneinde een geestelijk onderdak te
bieden aan de Franstalige Afrikanen in de regio Amsterdam. Leider is Sita
Luemba, voormalig hoogleraar scheikunde aan de universiteit van Kinshasa in
Zaïre. De gemeente bestaat uit studenten, vluchtelingen en zakenlieden, afkomstig
uit Afrikaanse landen en Frankrijk. Om principiële redenen wenste de gemeente
geen aansluiting met de Waalse Gemeente (zie: Nederlandse Hervormde Kerk).
De bijeenkomsten worden iedere zondag om 10.00 uur gehouden in ‘Het Pand’
aan de Frederik Hendrikstraat, Amsterdam.



Eindhovens Chinees Christelijk Kerkgenootschap, ontstaan vanuit een
Europese evangelisatiecampagne van de Chinese Overseas Christian Mission
in 1975. In Eindhoven ontstond daarop o.l.v. ds. Frank Cheung een
bijbelstudiegroep, waaruit in 1978 de Eindhoven Chinese Christian Fellowship
ontstond. Ze organiseerde behalve bijbelstudies en bidstonden ook Chinese lessen
voor de kinderen van de Chinese gemeenschap. Uit de Fellowship is in 1980
het kerkgenootschap ontstaan. Het kerkgenootschap werkt internationaal samen
met de Chinese Overseas Christian Mission in Londen en in Nederland met de
Chinese Christian Church. Voorganger is ds. C.M. Tang. Het kerkgenootschap
telt 10 belijdende en 48 doopleden en houdt iedere zondag van 9.00 tot 10.30
uur zijn eredienst, van 11.00 tot 12.00 uur zijn bijbelstudie of bidstond en vanaf
13.30 zijn bidstond en koorzang. De laatste vrijdagavond van de maand komt
een mandarijns sprekende bijbelstudiegroep bijeen. Het kerkgenootschap is buiten
Eindhoven ook actief in Geldrop, Helmond, Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en
Asten.
Belangrijke opvattingen zijn: Jezus is uit de dood opgestaan en zal spoedig
terugkeren; evangelieprediking is essentieel.

Period.:On-Shun.

Lit.(uit eigen kring):A seedling in the Netherlands, z.j.

Adres: Heezerweg 127, 5614 HC Eindhoven; tel. 040-2122663.



Elan Vital , ontstaan uit de Divine Light Mission, in 1960 opgericht door Shri
Hans Ji Maharaj († 1966). De Divine Light Mission was vooral in de loop van
de jaren zeventig actief. Na haar oorspronkelijke verbreiding van allerlei
wereldvrede-idealen, richtte zij zich onder leiding van Maharaj Ji (Prem Sal
Singh Rabat, geb. 1957) op de verbreiding van *hindoeïstische meditatie-
technieken en -gedachten. Tot ca. 1980 werd hij door zijn aanhangers, de
premi’s, met goddelijke eer omgeven omdat zij door hem de ‘Knowledge’
ontvangen hadden. Deze bestond uit een bepaalde vorm van meditatie, die alleen
aan ingewijden bekend mocht zijn. De volgelingen konden zonder de hulp van
Maharaj Ji niet mediteren en geen kennis ontvangen. Het goddelijke bevindt
zich in iedere mens. Dit moest in de vorm van het goddelijk licht aan de
volgelingen getoond worden. Vaak werd het goddelijk licht gelijk gesteld met
kennis (de ervaring van het bewustzijn, dat ieder mens in zich heeft). Door op
juiste wijze te mediteren kon men het gezicht van het hemelse licht ontvangen.
Ook kon men zo de eeuwige vrede verkrijgen, waardoor een harmonieus leven
kon worden bereikt waarin alle ziekten zijn verdwenen en alle problemen
opgelost. Tot ca. 1982 leefden de volgelingen in ashrams, waar aan de
volgelingen strenge eisen werden gesteld: seksuele onthouding, vegetarisch leven,
het zich onthouden van het gebruik van alcohol en nicotine, en een verregaande
mate van bezitsloosheid.
In 1980 was Divine Light over haar hoogtepunt heen zodat de Divine Light
Mission in 1983 door Maharaj Ji werd opgeheven. Hij beschouwt zich niet meer
als goeroe, maar brengt psychologische inzichten over en wijst op de eigen
mogelijkheden die een ieder heeft.
In Nederland heeft een kleine groep van zijn volgelingen zich verenigd in Elan
Vital.

Lit. (uit eigen kring): Shri Hans Ji Maharaj,Eternal is he, Eternal is His
Knowledge, 1970; Charles Cameron (ed.),Who is Guru Maharaj Li, 1973; Guru
Maharaj Ji,The living Master, 1978.
(van anderen): W. Haan, De missie van het goddelijk licht van goeroe Maharaj
Ji, in: RBN, 3, 1981, p. 33-65; R. Kranenborg,Oosterse geloofsbewegingen in
het Westen, 1982, p. 51-69; J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch
Nederland, in:RBN, 24, 1991, p.88.

Adres: alleen informatie via een bandje: tel. 020-6245668.



Esoterisch Genootschap van de Kring der Verbondenen, in 1985 ontstaan
rond het trance-medium en de paragnost D. Akkerman en in 1993 tot een
stichting geworden, richt zich als een esoterisch georiënteerde groepering op
de informatie die door middel van trance-sessies wordt gegeven. Het accent van
deze informatie ligt met name op het Aquarius-tijdperk. Het Esoterisch
Genootschap streeft naar de vorming van een universele broederschap van de
mensheid, waarin geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof, huidskleur,
sexe of maatschappelijke positie. Het streven is het één laten worden van alle
spirituele/esoterische stromingen, waar deze ter wereld ook voorkomen. Hiertoe
moedigt het de vergelijkende studie der verschillende godsdiensten en
wijsbegeerten zeer aan. Verder wil het de onverklaarde wetten der natuur en
de latente spirituele krachten in de mens onderzoeken.
Het Esoterisch Genootschap is verbonden aan de zogenaamde Tweede Straal
van de Witte Broederschap, een kosmische groep Meesters, die ooit
geïncarneerd worden, maar wel het rad van incarnatie en reïncarnatie hebben
verlaten. Zij hebben de taak op zich genomen om de mensheid intuïtief te
inspireren en deze het Aquarius-tijdperk binnen te leiden. De Witte
Broederschap straalt uit in zeven verschillende impuls-frequenties, die door de
Meesters ‘stralen’ worden genoemd. Deze zijn te vergelijken met het
lichtspectrum, dat weliswaar primair uit het witte licht bestaat, maar in beginsel
één toch uiteen vloeit in zeven verschillende kleuren. Eén van deze stralen is
de Tweede Straal van Liefde en Wijsheid. Het zijn juist de Tweede Straals
groeperingen die een uitgesproken taak hebben om informatie over te dragen
naar de mensheid over de overgang van het Vissen- naar het Aquarius-tijdperk.
Veel mensen uit het Esoterisch Genootschap beschouwen zich juist om die
reden nu geïncarneerd en kennen elkaar - op spiritueel niveau - ook van eerdere
gezamenlijke incarnaties. Het Esoterisch Genootschap gaat uit van het bestaan
van reïncarnatie. De informatie, die aan de mensheid moet worden overgedragen
is deels te vinden in de bekende heilige geschriften en in de *theosofische
boeken van Mevr. H.P. Blavatsky en mevr. A. Bailey van de Arcane-School
van *Wereld Goede Wil. De Meesters van de Tweede Straal geven via de
trance-sessies aanvullingen, uitleg en nieuwe informatie door. Inhoudelijk
verschaft deze informatie vooral inzicht in de verschijnselen achter de
verschijnselen, in het hoe en waarom van de gebeurtenissen en dat gezien
vanuit esoterisch perspectief.
Het Esoterisch Genootschap houdt regelmatig bijeenkomsten. In Grijpskerk
vinden iedere maand de trance-sessies plaats, waar een kleine vaste groep
mensen, aangevuld met één of twee gasten bijeenkomt met het trance-medium
D. Akkerman. In deze sessies geven de Meesters van de Tweede Straal van de
Witte Broederschap hun informatie door. In Balloo (bij Assen) worden
meditatie- en studiebijeenkomsten gehouden, waar de sessieverslagen worden
besproken. In Haren en Leeuwarden organiseert het Esoterisch Genootschap
lezingen over esoterische onderwerpen.
In de bijeenkomsten volgt men geen vast ritueel. Wel komen enkele elementen
in de meeste bijeenkomsten terug: de ‘grote aanroep’ en een openings- en
sluitingsmeditatie, waarvan men gelooft dat deze ooit vanuit de kosmos zijn
doorgegeven. De inhoud ervan is zodanig dat men zich bij de woorden een
voorstelling kan maken (visualisaties). Men gelooft dat tijdens de grote aanroep
en de meditaties een sterke onderlinge energieverbinding tussen de deelnemers



ontstaat, terwijl tevens een energieveld gemaakt wordt, waaraan de Meesters
zich kunnen verbinden en daardoor inspirerend aanwezig kunnen zijn.
Het Esoterisch Genootschap kent als stichting geen leden, wel ruim 170
donateurs (1994).

Lit. (uit eigen kring):Sessieverslagen.

Adres: Veenweg 24, 9678 TL Westerlee; tel. 0597-421204.



Esprit, Centrum voor geestelijke en spirituele bewustwording, in 1989
opgericht, wil mensen bewust maken van de kosmische krachten en wetten. Het
gaat, zonder dogma’s en los van een kerk, uit van het geloof in God, in een
eeuwig leven en van de geestelijke groei, verbonden met paranormale gaven,
zoals helderzien, horen, genezen, heldervoelen. Door het geestelijk groeien vindt
men de weg terug naar het ware zijn, groeit het goddelijk licht in de mens en
is men weer verbonden met de universele liefde en de goddelijke kracht.
Esprit is in Nederland alleen plaatselijk actief. Internationaal onderhoudt het
contacten met de International Spiritual Federation England. Esprit houdt voor
de ca. veertig donateurs elke woensdagavond zijn besloten bijeenkomsten en
verder maandelijks twee avonden: een avond voor de ontwikkeling van de
gaven zoals psychometrie, pendelen, genezen, inspiratie/automatisch tekenen
en schrijven, zandlezen, *tarot-kaartlezen, enz., en een avond rond een thema,
zoals meditatie, mediumschap.

Period.:Espiraal.

Adres: Kamp 28-06, 8225 GJ Lelystad; tel. 0320-254613.



Ethiopische Orthodoxe Kerk, een van de *oosterse kerken, in 350 ontstaan
toen koning Aizanas van Ethiopië het christendom tot staatsgodsdienst maakte.
Nog steeds behoort een belangrijk deel van de bevolking tot deze kerk. Sinds
de zesde eeuw is de kerk monofysitisch. Aan het hoofd van de kerk staat een
abba als patriarch, gekozen en gewijd door de Koptische patriarch van
Alexandrië. De kerk staat wat haar leer betreft grotendeels in de traditie van
de oosterse kerken.
NEDERLAND. De kerk houdt voor de in en rond Amsterdam wonende
Ethiopiërs en Eritreërs regelmatig diensten, die geleid worden door priesters
vanuit het buitenland, van wie dr. Mearawe uit Keulen een belangrijke rol
speelt. De gemeente komt bijeen in de R.-K. Kerk ‘De Liefde’, Bilderdijkstraat
23, Amsterdam.



Evangelisatiebewegingenwerden vooral na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland actief. Vanzelfsprekend waren en zijn de grotere, maar ook de
meeste kleinere kerken actief in het verkondigen van het evangelie aan niet-
gelovigen, maar deden dit wel vanuit de eigen kerkelijke organisatie. De
zogenaamde evangelisatiebewegingen willen meestal vanuit de geloofsopvattin-
gen zoals deze leven binnen de *evangelische beweging het evangelie óf onder
de gehele bevolking óf onder speciale ‘doelgroepen’ verbreiden. Ondanks het
feit dat de verschillende groepen aan de ene kant ieder naar hun eigen aard en
naar hun bijzondere opvattingen actief zijn, kennen zij aan de andere kant niet
de vorm van een afzonderlijke kerkelijke gemeente met de daaraan verbonden
aparte erediensten en kerkelijke organisatievormen. Veel van deze evangelisatie-
bewegingen zijn verder ook interkerkelijk van aard.
Hieronder volgen enkele van de vele evangelisatiebewegingen met een
specifieke organisatievorm, activiteit of ‘doelgroep’. Deze opgave maakt echter
geen enkele aanspraak op enigerlei vorm van volledigheid. Organisaties, die
zich speciaal bezig houden met radio-uitzendingen zijn: Trans World Radio
(Baarn), Trans World Radio Intracare (Hilversum) en de Stichting Radio FEBC
(Zeist). Organisaties, ‘gespecialiseerd’ in de verspreiding van Bijbels,
bijbelgedeelten en tractaten zijn ondermeer: Bijbel Kiosk Vereniging
(Amsterdam), Stichting Evangelische Traktaat Zending (Alblasserdam) en de
Vereniging Gospel for Guests (Doetinchem); Internationale Bijbelbond
(Culemborg). Organisaties die zich met name bezighouden met de organisatie
van uitvoeringen in de meest ruime zin van het woord en van de verspreiding
van geestelijke muziek zijn: Stichting Continental Sound (Rotterdam), Stichting
Bijbel Media en Samenleving (Amerongen) en Gospel Recordings (Apeldoorn).
Het Comité Christen Zakenlieden Nederland (Alphen aan de Rijn) houdt zich
speciaal bezig met de verspreiding van het evangelie onder beroepsgenoten.
Organisaties als Near East Ministry (Voorthuizen), Open Doors (Ermelo),
Europese Evangelische Zending (Deventer) en de Stichting Operatie Mobilisatie
(Emmeloord) zijn vooral buiten onze landsgrenzen actief, terwijl Stichting Echo
(Harderwijk) en de Stichting Opwekking (Putten) zich speciaal richten op de
Nederlandse situatie. Tenslotte zijn Stichting Kinderwerk Timotheüs (Best) en
Tienertoekomst (Apeldoorn) actief onder de jongeren.
Naast bovengenoemde organisaties zijn er enkele, die of in het recente verleden
of ook nog in deze tijd grote landelijke bekendheid hebben. Zij zoeken daarbij
heel bewust de publiciteit, in het verleden meestal door groots opgezette rally’s,
tegenwoordig meer door wat meer gerichte activiteiten op veel kleinere schaal.
De voornaamste zijn:
1. Youth for Christ (YFC), werkzaam als jeugdevangeliebeweging op basis van
een interkerkelijke samenwerking. Zij is opgericht in 1944, naar aanleiding van
grote opwekkingsbewegingen onder leiding van Torrey Johnson en Billy
Graham e.a. Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte YFC in
de VS een tijd van grote bloei door. De ernstige gevolgen van een door de
oorlog ‘vaderloze cultuur’ waren hiervan de oorzaak. Jongeren wilden jongeren
over het evangelie vertellen en hen van daaruit helpen. Sindsdien is deze
methode in feite karakteristiek gebleven voor het werk van YFC. Verder werden
er direct na 1945 opwekkingsteams naar alle delen van de wereld uitgezonden.
Het werk van YFC kent in elk land een volstrekt eigen karakter, dat ook wordt
aangepast aan gewijzigde omstandigheden. In de beginperiode werkte men met



groots opgezette rally’s, die duidelijk een methodistisch karakter hadden. Omdat
het oorspronkelijke succes vanaf 1977 duidelijk stagneerde, heeft YFC
Nederland vanaf 1985 haar werk duidelijk gesplitst in de twee doelgroepen: de
kerkelijke en de niet-kerkelijke jeugd en verder haar activiteiten in globaal drie
categorieën onderverdeeld: 1. werk onder kerkelijke jongeren, vooral verricht
door de afdeling Basic, met ondermeer het project Start (1990); 2. het werk
onder niet-kerkelijke jongeren met de Stichtingen Switch en Project-Service,
op het gebied van onderwijs in achterstandsbuurten; 3. commerciële activiteiten
zoals georganiseerd door haar afdelingen Aktie, Crossroads en Pro-Acts, dat
ondermeer het zogenaamde Flevo-festival organiseert. Het werk van YFC
Nederland wordt verricht door ca. 2000 vrijwilligers met ca. 40 beroepskrachten
(1993).
2. Het Instituut voor Evangelisatie, sinds 1977 de naam voor Campus Crusade
for Christ, die in 1951 door William R. Bright was opgericht. Vanaf 1990 wordt
de naam Agapè (letterlijk: Gods Liefde) gebruikt. De doelstelling van Agapè
was en is, dat iedereen op een duidelijke wijze aangesproken dient te worden
door het evangelie van Christus en dat aan een ieder hulp wordt verleend om
te ‘groeien in het geloof’. Vier geestelijke wetten vormen de basisopvatting: 1.
God houdt van je en heeft een prachtige bedoeling met je; 2. De mens is zondig
en gescheiden van God, waardoor hij Gods liefde en bedoeling niet kan ervaren;
3. Alleen door Christus kun je Gods liefde kennen en ervaren; 4. We moeten
persoonlijk Christus aanvaarden als Heiland en Heer, waardoor we Gods liefde
met ons leven kunnen ervaren.
Verder wil zij internationaal de materiële noden van landen en volken lenigen
door de inzet en vakbekwaamheid van vele medewerkers, die op vrijwillige
basis door het thuisfront gesteund worden. Internationaal telt de organisatie ca.
16.000 medewerkers, die in ca. 100 landen actief zijn (1993). In Nederland telt
zij ca. 100 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers (1995). Als Instituut voor
Evangelisatie was zij zeer actief bij de organisatie van de ‘Er is hoop’-
campagnes, bedoeld om de bevolking van Nederland massaal in contact te
brengen met het evangelie (1982).
3. Ichtus ontstond in 1959 in Utrecht vanuit een bijbelkring van enkele
studenten. Vanaf 1965 breidde zij zich ook uit naar andere universiteiten. Ichtus
is het Griekse woord voor vis, het zeer bekende symbool uit de vroeg-
christelijke kerk, met als betekenis: Jezus Christus, zoon van God, redder. Bij
Ichtus ligt met name de nadruk op de geestelijke toerusting door middel van
bijbelstudie, zang en meditatie.
4. Jeugd met een Opdracht (Youth with a Mission) ontstond vanuit de
Assemblies of God, de grootste pinksterkerk in de VS. In 1960 maakte zij zich
los onder haar leider Loren Cunninham. In 1969 ontstond in Lausanne haar
eerste school voor evangelisatie. In Nederland is zij sinds 1972 actief. De leden,
in meer dan 140 landen werkzaam, houden zich met name bezig met de
bekering en hulp aan drugsverslaafden en prostituées, vertrouwend op de
redding door Jezus Christus en op de kracht van de Heilige Geest. Jeugd met
een Opdracht heeft in Nederland zelfstandige bases in Amsterdam, Heerde, Ede
en Arnhem, die vooral functioneren als opleidingscentra voor zendingsactivitei-
ten.
5. Navigators, in de VS opgericht in 1934 door Dawson E. Trotman (1906-
1956) en sinds 1948 in Nederland werkzaam, legt zich vooral toe op de



geestelijke opbouw en toerusting van bevolkingsgroepen die vervreemd zijn
geraakt van het christendom. Haar methode is met name gebaseerd op de
evangelisatie van persoon tot persoon (‘de geestelijke vermenigvuldiging’). Het
evangelisatiewerk wordt verricht op basis van bestaande of nog op te bouwen
relaties met familieleden, vrienden, studiegenoten, e.d. In de trainingen ligt
vooral de nadruk op bijbelkennis, persoonlijke begeleiding, gehoorzaamheid en
toewijding. Haar motto luidt daarom ook: ‘Christus kennen en Hem
bekendmaken.’ Navigators werkt in ruim 40 landen met ca. 2300 staffunctiona-
rissen (1993). In Nederland zijn veertien personen in volledige dienst van de
Navigators (1993). Er zijn drie takken van arbeid: a. Algemeen Navigatorwerk
(onder volwassenen); b. Studentenwerk en c. Captain’s Clubwerk voor jongeren
van 15 tot 19 jaar.

Period.: Agapè:Uitdaging (20.000); Jeugd met een Opdracht:Kwartaalbrief;
Navigators:Navigator Nieuwsbulletin; Raster; Youth for Christ:Aktie (5.500).

Lit. (uit eigen kring): Instituut voor Evangelisatie: L. Habets,Het onmogelijke
doen, een persoonlijk appèl, 1979; Jeugd met een Opdracht: F. McClung,Op
de vleugels van de wind, 1982; idem,Het vaderhart van God, 1984;
Navigators: G. Karssen,1 x 1 = veel. 35 jaar Navigatorwerk in Nederland,
1983; R.D. Foster,Pionieren uit Gods kracht. Het leven van Dawson Trotman,
stichter van de Navigators, 1988;
Youth for Christ: J. van Capelleveen, e.a.,De story van Youth for Christ, 1977.
(van anderen): algemeen: W.J. Bouw (red.),Evangelisatie. Wat verstaan wij
eronder?, 1981; idem,Evangelisatie in de tachtiger jaren, 1982; H.C. Stoffels,
Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van
Nederlandse evangelischen, 1990; Sipco J. Vellenga,Een ondernemende
beweging. De groei van de evangelische beweging in Nederland, 1991;
Navigators: H.C. Stoffels, De Navigators, werving en training bij een
evangelische beweging, in:RBN, 4, 1982, p. 3-25; Youth for Christ: G.J.
Blanken, G. Dammer en J. de Kleuver,Youth for Christ tegen het licht
gehouden. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van
socialisatie, mobilisatie, motivatie en religieuze opvattingen en organisatieken-
merken op de participatiebereidheid, 1988.

Enkele adressen:
Agapè: Postbus 271, 3940 AG Doorn; tel. 0343-415741.
Jeugd met een Opdracht: Prins Hendrikkade 50, 1012 AC Amsterdam; tel. 020-
6269233.
Navigators: Postbus 18, 3970 AA Driebergen; tel. 0343-520104.
Teen Challenge: Bergweg 1, 3941 RA Doorn; tel. 0343-146600.
Youth for Christ: Postbus 73, 3970 AB Driebergen; tel. 0343-515744.



Evangelische beweging, de overkoepelende benaming en organisatorische vorm
van de evangelischen (Engels:evangelicals; Duits: Evangelikalen). Zij is het
geheel van organisaties dat op basis van een bepaalde religieuze levensbeschou-
wing een verandering in individuen en/of de samenleving nastreeft. Zij gaat uit
van een vijftal basiskenmerken: 1. Het orthodox-protestantisme met diens
principieel verzet tegen alle vormen van vrijzinnigheid, zeker op die punten
waar het absolute gezag van de Bijbel wordt aangetast; 2. Een sterk gericht zijn
op de persoonlijke ervaring, waardoor de mogelijkheid en noodzaak van
individuele godservaring in de wedergeboorte, persoonlijke bekering en
levensheiliging centraal staan; 3. Een sterk gericht zijn op geestelijke
opwekking; 4. Een sterk missionair besef, gericht op de verkondiging van het
evangelie in woord en vooral daad; 5. Een sterk eschatologisch verlangen.
Evangelical was oorspronkelijk de benaming voor leden van de Low
Churchparty, die zich met kracht verzetten tegen de katholiserende tendensen
binnen hun *Anglicaanse Kerk. In de VS, waar de evangelische beweging in
deze tijd, mede in de zogenaamde elektronische kerk, zeer sterk vertegenwoor-
digd is, wordt hiermee de groep van fundamentalistische protestantse kerken
en groeperingen aangeduid met een duidelijk *piëtistische grondslag. Verder
speelt een essentiële rol dat vele leden zich aangetrokken voelen tot de
boodschap van de zogenaamde revival-prediking van zowel uit het verleden als
het heden. In Duitsland wordt sinds de jaren zeventig de benaming
Evangelikalen gebruikt voor christenen met een piëtistische of orthodox-
confessionele grondslag.
GESCHIEDENIS (ALGEMEEN). Het begrip evangelisch vernauwde zich van
de algemene betekenis van protestants, die het had ten tijde van de *Reformatie,
in de loop van vooral de negentiende eeuw tot de betekenis van protestantse
christenen die zich met name aangetrokken voelden tot de prediking en
geschriften van de bekende methodistische opwekkingspredikers als John
Benjamin Wesley (1703-1791), George Whitefield (1714-1770), Charles Finney
(1792-1875), Dwight L. Moody (1837-1899) en later Billy Graham (geboren
1918), die nog steeds actief is. In 1846 vond te Londen de oprichting plaats van
de Evangelical Alliance, een bundeling van protestanten uit de VS en Europa,
behorend tot ca. vijftig verschillende kerkgenootschappen. Alle groepen en
personen maakten deel uit van een brede internationale stroming binnen het
protestantisme, die in vele vormen en onder vele gedaanten sterk de nadruk
legden op persoonlijke vroomheid en levensheiliging: het Duitse *piëtisme (17e
en 18e eeuw), het Engelse puritanisme (17e eeuw) en *methodisme (18e eeuw),
de Nadere Reformatie (zie *Nederlandse Hervormde Kerk) in de 17e en 18e
eeuw, de Amerikaanse Awakenings and Revivals (18e en 19e eeuw), de
Europese Erweckung en réveilbeweging (19e eeuw). De Amerikaanse
evangelicals richtten vooral in de negentiende eeuw vele parakerkelijke
organisaties op, die niet aan één kerkgenootschap waren gebonden en die bijna
op elk charitatief en missionair gebied actief waren. Terwijl in de eerste helft
van de negentiende eeuw de begrippen evangelical en fundamentalist praktisch
synoniem waren. In de loop van de jaren twintig van deze eeuw veranderde dit:
de jonge evangelicals keerden zich af van het fundamentalisme en richtten in
1942 de National Association of Evangelicals op. Zij wensten een meer open
houding ten opzichte van maatschappij en cultuur dan de fundamentalisten, met
hun hang naar kerkelijke en maatschappelijke afscheiding.



De beweging van de evangelicals kreeg een wereldwijde uitbreiding doordat
met name de parakerkelijke organisaties hun zendelingen naar allerlei landen
stuurden, hetzij uit eigener beweging hetzij op verzoek van bepaalde groepen
in die landen zelf. Mede daardoor is ook de evangelische beweging in
Nederland ontstaan. Als opvolger van de internationale Evangelical Alliance
van 1846, die ten gevolge van vele interne spanningen en tegenstellingen tijdens
de interbellumperiode ten onder was gegaan, werd in 1951 in Zeist de World
Evangelical Fellowship (WEF) opgericht. Zijn belangrijkste doelstelling was
om als een organisatie van geestelijke eenheid wereldwijd de verdediging,
bevestiging en de gemeenschappelijke beleving van het evangelie te bevorderen.
Behalve het WEF is het Lausanne Committee for World Organisation (1975)
van groot belang. Zij is ontstaan uit het eerste congres in Lausanne (1974) van
de internationale evangelische beweging. Daar werd ook het zogenaamde
Lausanne Covenant aangenomen, dat als verklaring nog steeds geldt en door
de Nederlandse Evangelische Alliantie als een goede omschrijving van haar
uitgangspunt wordt beschouwd. De verschillende grote congressen over zending,
evangelisatie en gemeentevernieuwing versterkten de verbondenheid tussen de
evangelicalen uit de hele wereld, hoewel er grote verschillen bleven bestaan ten
aanzien van de verhouding tussen verkondiging van het Woord van God en de
sociale verantwoordelijkheid. Naast deze wereldoverkoepelende organisaties
speelt de Billy Graham Evangelistic Association een belangrijke rol. Behalve
dat zij enkele congressen van de Lausanne Committee for World Organisation
stimuleerde, organiseerde zij in Amsterdam in 1983 en 1986 congressen,
waaraan evangelisten uit de gehele wereld deelnamen. De European Missionary
Association (TEMA) organiseerde in Utrecht de zogenaamde (internationale)
toerustingsconferenties onder de namen Mission ’87 en Mission ’90.
GESCHIEDENIS (NEDERLAND). Hoewel de zelfbewuste evangelische
beweging zich pas vanaf ca. 1970 in Nederland manifesteerde en vooral vanaf
die tijd een relatieve grote vlucht heeft aangenomen, waren er voor die tijd al
vele sporen van deze evangelische beweging aan te wijzen. Toch was er toen
nog geen sprake van een echte samenbundeling: de samenwerking beperkte zich
tot het organiseren van grote evangelisatiecampagnes, terwijl er verder vooral
persoonlijke contacten en verdiensten een belangrijke rol speelden.
Pas in 1907 werd in Utrecht de Nederlandse afdeling van de Evangelical Alliance
opgericht, met als doel het organiseren van gebedsavonden en conferenties.
Verder bestonden er al enkele parakerkelijke organisaties zoals het *Leger des
Heils, Tot Heil des Volks, waaruit op enkele plaatsen in Overijssel en Friesland
de zogenaamde *Vrije Zendings Gemeenten zijn ontstaan en enkele zogenaamde
*vrije groepen. Verder moeten hier ondermeer genoemd worden de activiteiten
van Johannes de Heer (1866-1961) met zijn tentzendingen, Maranatha-
bijeenkomsten en de Vereniging Het Zoeklicht, de *pinksterbeweging, de
verschillende vrije of zelfstandige groepen binnen het *baptisme, de *Vrije
Evangelischen, de *Zevende Dags Adventisten, de *Vergadering der Gelovigen,
de *Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond, de Möttlinger-Beweging,
ontstaan in navolging van de Duitse ‘Rettungsarche’ te Möttlingen, met de
boodschap van opgewekt geloof, zielszorg en genezing, de Oxfordgroep
Beweging van Frank Buchman met haar campagne ‘Nieuw Nederland loopt van
stapel’ (1937), waarin de nadruk werd gelegd op persoonlijke bekering, op de
bevrijding van zonden door publieke belijdenis en naleving van de vier morele



eisen van eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde.
De periode van direct na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door de
vele zogenaamde opwekkingscampagnes die vanuit de VS in ons land
georganiseerd werden en die door tienduizenden werden bezocht, eerst
enthousiast begroet en begeleid door de geïnstitutionaliseerde kerken, maar
vanaf de jaren 50 ietwat minder geestdriftig, omdat velen van de bezoekers zich
richtten op de vrije groepen. De bekende voorbeelden zijn de oprichting van
verschillende *evangelisatiebewegingen, de massacampagnes van Billy Graham
(Olympisch Stadion, Amsterdam in 1954 en het Feyenoordstadion, Rotterdam
in 1955), Hermann Zaiss uit het Duitse Solingen met zijn campagnes van
genezing op gebed in 1952, 1953 en 1956 en Tommy Lee Osborn in 1958 in
Den Haag en Groningen. In het verlengde van deze campagnes organiseerde
Karel Hoekendijk met zijn Stromen van Kracht en Johan Maasbach met zijn
*Volle Evangelie Zending genezings- en opwekkingsbewegingen. Ook de
evangelist Jan Kits speelde in die tijd een belangrijke rol. Eerst was hij in dienst
van de Engelse Open Air Mission (vanaf 1928) en later zelfstandig evangelist
met vele verschillende evangelisatiecampagnes. Hij was betrokken bij de
oprichting van organisaties, die ieder op hun eigen wijze het evangelie moesten
verbreiden of de werkers daarin moesten toerusten. Enkele voorbeelden zijn
Jong Nederland voor Christus, de Evangelische Bijbelschool, Evangelische
Omroep, e.a.
In de jaren zestig ontstonden vanuit de gebedskringen en de bijbelstudiegroepen
de meeste van de onafhankelijke huisgemeenten en *Evangelie Gemeenten, die
over het algemeen een charismatisch karakter hebben. Algemene uiterlijke
kenmerken zijn ondermeer genezing op gebed, lofprijzing en volwassendoop.
Daarnaast ontstonden ook, meestal afkomstig uit de VS, de vele evangelische
jongerenorganisaties, zoals *Campus Crusade for Christ, *Navigators, *Jeugd
met een Opdracht, Teen Challenge (zie voor alle evangelisatiebewegingen), en
andere, die nog steeds een belangrijke rol spelen in evangelisch Nederland.
Andere organisaties zoals de Jesus People Groepen (in Nederland bijvoorbeeld:
Stichting Jezuskinderen en de Jezus beweging van het vroegere evangelisten
echtpaar Lucas en Jenny Goeree) verdwenen, na hun oorspronkelijke grote
aantrekkingskracht, relatief snel, terwijl de van oorsprong christelijke Children
of God zich zo radicaliseerden in opvattingen en methoden dat zij zich
losmaakten van de evangelische beweging. Daarnaast ontstonden vele andere
groepen en organisaties (soms verdwenen, soms ook nog bestaand), die zich
vanuit charismatische en andere opvattingen, inzetten voor bepaalde doelen.
In de beginperiode van hun bestaan functioneerden de vele organisaties
zelfstandig. Langzamerhand kwam in deze situatie verandering vooral ook door
hun zorg over de verdergaande secularisatie en de in hun ogen zedelijke
achteruitgang van de Nederlandse samenleving. Via verschillende lijnen werd
deze samenwerking bereikt. In 1967 werd de Vereniging Evangelische Omroep
opgericht, die in 1970 eerst als aspirant-omroep mocht uitzenden en in 1972
een volledige machtiging kreeg. De parakerkelijke zendingsgenootschappen
sloten zich in 1973 aaneen in de Evangelische Zendings Alliantie (EZA). In
1977 werd de Evangelische Hogeschool opgericht. In 1979 werd de
Evangelische Alliantie in Nederland opnieuw opgericht vanuit het initiatief in
1978 van enkele evangelische leiders en predikanten om meer missionair elan
te bewerkstelligen dan de Nederlandse kerken wilden en/of konden. De



Evangelische Alliantie werd direct een succes: ruim 90 organisaties en
honderden individuen sloten zich erbij aan (1993).
OPVATTINGEN. Ondanks onderlinge verschillen kent de evangelische beweging
een aantal gezamenlijke uitgangspunten. De meeste ervan zijn verwoord in de
beginselverklaring van de Evangelische Alliantie, onderdeel van haar
stichtingsakte van 1979: ‘a. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in
drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; b. De soevereiniteit van
God de Vader in schepping, voorzienigheid, Openbaring en voleinding; c. Onze
Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en
verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als
Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; d. De
goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen
dwaling in al wat zij verklaart; e. De universele en algehele zondigheid en
schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en
veroordeling; f. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van
Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken,
maar door het geloof in Hem; g. De lichamelijke opstanding van de doden; van
de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten
oordeel; h. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de
wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt
gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here
Jezus Christus; i. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de
universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd
is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld
te verkondigen.’
STROMINGEN. Een aantal organisaties binnen de Nederlandse evangelische
beweging kent geen zelfstandige gemeente- of kerkvorming. Zij zullen daarom
ook niet apart behandeld worden. Verder kent de evangelische beweging ook
een aantal afzonderlijke gemeenten, die geen lid zijn geworden van de
overkoepelende Evangelische Alliantie.
Hoewel bijna alle gemeenten, groepen en organisaties uitgaan van de
beginselverklaring van de Evangelische Alliantie zijn er toch onderlinge
verschillen als gevolg van accentueringen te herkennen. Hierdoor kent de
evangelische beweging een viertal stromingen. Daarbij zijn er enkele gemeenten
die in feite niet of zeer moeilijk onder een van deze stromingen te brengen zijn.
De vier stromingen zijn: 1. De grote fundamentalistische stroming met de drie
essentiële uitgangspunten: a. de Bijbel bevat niet het Woord van God, maar is
het Woord van God; b. het gezag van dit Woord van God staat in sterke
tegenstelling tegenover de schriftkritische manier van denken in theologie en
kerk, die uitgaat van het menselijk-feilbare karakter van de Bijbel; c. het streven
om te komen tot eigen groepsvorming met organisaties voor schriftgetrouwe
studie en getuigenis; 2. De grote charismatische stroming, die sterk de nadruk
legt op het belang van de Heilige Geest en met name de doop met de Heilige
Geest en diens gaven of charismata; 3. De kleine pre-millenialistische stroming,
waarbij essentieel is dat Christus niet op aarde zal terugkeren nádat, maar
vóórdat het duizendjarig vredesrijk zal aanbreken. Deze wederkomst zal vooraf
gegaan worden door een periode, waarin oorlogen, rampen, aardbevingen en



hongersnoden elkaar in een versneld tempo opvolgen. Als gevolg hiervan wordt
de Heilige Schrift telkens onderzocht op de zogenaamde tekenen der tijden; 4.
De kleine radicale stroming, die vindt dat niet alleen het individu maar ook de
maatschappij bekeerd moet worden. De grote vraagstukken van de maatschappij
vragen om een bijbelse doordenking en een daaruit voortvloeiende sociaal-
politieke inzet. In de praktische politiek nemen zij in hun engagement
progressieve standpunten in ten aanzien van de Derde Wereldproblematiek,
kwesties van oorlog en vrede en milieu.

Period.:Idea (1.600);Uitdaging (25.000).

Lit.: De Gele Gids(periodiek overzicht en adressen van de vele gemeenten en
organisaties, behorend tot de evangelische beweging); D. Bloesch,The
evangelical renaissance, 1973; W.J. Bouw (red.),Evangelisatie. Wat verstaan
wij er onder?, 1981; B. Kristensen, Iets over de sociale context van de
evangelische beweging in Nederland, in:Wapenveld, 2, 1981, p.56-63; W.J.
Bouw, Evangelisatie in de tachtiger jaren, 1982; J.D. Hunter,American
evangelicalism. Conservative religion and the quandery of modernity, 1983;
G.M. Marsden (red.),Evangelicals in modern America, 1984; G. Dekker,
Evangelischen in Nederland. Een eigen-aardige beweging?, in:RBN, 9, 1984,
p. 9-29; E.W. van der Poll, Evangelischen en de politiek, in:RBN, 9, 1984, p.
66-78; idem,Sociaal reveil. Evangelischen in de samenleving, vroeger en nu.
Tussen isolement en sociale aktie, 1984; H.C. Stoffels, Wegwijzer in
evangelisch Nederland, in:RBN, 9, 1984, p. 101-152; K. Runia,Evangelisch,
reformatorisch, gereformeerd, 1984; E.W. van der Poll en J. Stapert,Als het
water bitter is. Evangelisch denken en de milieucrisis, 1988; H. C. Stoffels,
Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van
Nederlandse evangelischen, 1990; Sipco J. Vellenga,Een ondernemende
beweging. De groei van de evangelische beweging in Nederland, 1991.



Plaatselijke gemeenten behorend tot de evangelische richting, vermeld in
een naar plaatsnaam alfabetische volgorde

Christen Gemeente te Aalsmeer, evangelisatiegemeente, ontstaan in 1985 toen
veel gelijkgezinde christenen in Aalsmeer, die voor die tijd diensten bijwoonden
in Haarlem, Uithoorn, Katwijk en Amsterdam, zich aaneensloten.
Voor de Gemeente is de Bijbel het volledig door de Heilige Geest geïnspireerde
Woord van God. Alleen Jezus Christus is als zoon van God de enige verlosser
en zaligmaker. De doop geschiedt door onderdompeling en uitsluitend aan
gelovigen. De Gemeente kent geen lidmaatschap maar aanvaardt iedereen als
broeder en zuster die door de Heilige Geest is wedergeboren. Bij de Gemeente
zijn 80 volwassenen en 70 kinderen aangesloten (1993). Voorgangers zijn o.a.
H. Binnendijk, W. de Knijff, H.G. Koekoek, A. Piet, W. Tamboer en F. ter
Velde. De bijeenkomsten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur in
restaurant De Groenstrook, J.P. Thijsselaan 18, Aalsmeer.

Period.:De Witte Steen.

Adres: Ten Pol 3, 1438 AG Oude Meer; tel. 020-6570015.



Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer, op 15 maart 1981 ontstaan vanuit
een visie op de lofprijzing en aanbidding en verder op het functioneren van de
gemeente als het ‘lichaam van Christus’. Binnen de gemeente is er veel ruimte
voor het werk van de Heilige Geest.
De gemeente telt 310 (volwassen) gedoopte leden, 195 kinderen en 100
belangstellenden (1993). Voorgangers zijn W. van Dam, C.G. Dekkers en M.
Piet. Zondagmorgen om 10.00 uur en iedere 2e en 4e zondagavond om 18.30
uur zijn er diensten in het Evangelisch Centrum, Kruisweg 55-57, Aalsmeerder-
brug.
De Stichting Life Line-Ministries is nauw verbonden met de Levend Evangelie
Gemeente.

Adres: Kruisweg 55, 1436 CA Aalsmeerderbrug; tel. 020-6533887.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap te Alphen a/d Rijn, in april 1993
opgericht vanuit de behoefte om de mensen te laten genieten van God de Vader,
Jezus Christus en de Heilige Geest. Hierdoor leren zij Hem beter kennen
teneinde Hem te delen met anderen in Alphen a/d Rijn en omgeving. De
Gemeenschap komt iedere zondag om 10.00 uur bijeen in het Skala College,
Jongkind Coninckstraat 102. De Gemeenschap telt ca. 100 leden (1994).

Period.:Levend Nieuws Info.

Adres: Postbus 2160, 2400 CD Alphen a/d Rijn; tel. 0172-435902.



Christengemeente ‘De Wijngaerdt’ te Amstelveen, als Volle Evangelie
Gemeente in 1980 vanuit een bijbelstudiekring ontstaan omdat de deelnemende
gezinnen graag ook op de zondagen in één geloofsgemeenschap samen wilden
komen. De gemeente is alleen plaatselijk actief. Zij werkt in evangelisatiever-
band samen met de *Parousiagemeente, de *Nederlands Gereformeerde Kerk
ter plaatse en de *Levend Evangelie Gemeente. De gemeente wordt geleid door
zes personen en telt 40 gedoopte leden en 35 ongedoopte kinderen.
Belangrijke geloofspunten zijn: de redding door het bloed van Jezus; de doop
van volwassenen door onderdompeling; vervulling door handoplegging met de
Heilige Geest; genezing door gebed; profeteren en spreken in tongen; de overige
gaven van de Heilige Geest volgens 1 Cor. 12:8-11.
De gemeente houdt elke zondag haar samenkomst om 10.00 uur in de aula van
het Keizer Karelcollege, Elegast 5, in Amstelveen en heeft op de woensdag haar
bijbelstudie.

Period.:Kwartaalblad.

Adres: L. Belgraver, Bors van Waverenstraat 59, 1181 SL Amstelveen; tel. 020-
6410975.



Christengemeente te Amsterdam, opgericht in 1976, als evangeliegemeente
ontstaan vanuit het werk van de Amsterdamse vereniging ‘Tot Heil des Volks’,
met name zeer actief in de opvang en begeleiding van jongeren. Deze jongeren,
uit verschillende landen en kerkgenootschappen afkomstig, zijn tot de stichting
van de eigen Christengemeente overgegaan omdat zij, tot een persoonlijk geloof
gekomen, zich wilden laten dopen en aan een gemeenteleven wilden deelnemen.
De Christengemeente gaat uit van de bijbelse boodschap dat alleen bekering en
het aannemen van Christus als het enig door God voorgestelde zoenoffer
verlossing bieden van persoonlijke schuld en de zonden vergeven. Verder dient
de doop door onderdompeling te geschieden, waarmee de dopeling aangeeft dat
hij met Christus wil sterven, met hem wil opstaan en deel wil hebben aan diens
opstandingsleven. De vervulling van de Heilige Geest en de ontplooiing van
de mens, zoals ze door God bedoeld is, zijn voor de gelovige nodig om God
en elkaar te dienen. Het discipelschap is het volgen van Christus in de relatie
tot God, de medemens en zijn werk.
De 290 volwassenen en 90 kinderen (1993) komen elke zondagmiddag om
15.30 uur bijeen in de Koningskerk, Van ’t Hoflaan 20, Amsterdam.
Voorganger is Joh. van der Sluis.

Period.:Gemeentenieuws.

Adres: Postbus 22924, 1100 DK Amsterdam.



Evangelie Gemeente ‘Pniël’ te Amsterdam, komt iedere zondag om 10.30 uur
bijeen. Zendelingen zijn actief in Canada, Cambodja en India. Zij richt zich
geheel op de geloofspunten van de *evangelische richting.

Period.:Zendingsblad.

Adres: Van Hilligaertstraat 33, 1072 JX Amsterdam; tel. 020-6767948.



Evangelische Gemeente te Assen, in 1988 vanuit een andere gemeente
ontstaan. De gemeente telt 120 leden en komt op zondag bijeen in de aula van
de Chr. LTS, Salland 4, Assen. Oudste is G. Verhaagen.

Period.:Info.

Adres: Postbus 462, 9400 AL Assen; tel. 050-5349570.



Evangelische Gemeenschap te Balkbrug, rond 1971 ontstaan vanuit
evangelisatieactiviteiten vanuit *’De Bron’ in Dalfsen en de behoefte aan
gemeentevorming.
De gemeenschap is regionaal actief in Nieuwleusen, IJhorst, Ommen en
Dedemsvaart, terwijl zij landelijk contacten onderhoudt met *Wereldwijde
Zending en *Open Doors. De gemeenschap kent geen lidmaatschap en geen
speciale voorgangers. In de wekelijkse dienst is er een vrije inbreng van alle
gelovigen. Zij wordt iedere zondag om 10.00 uur gehouden in het gebouw van
Vereniging De WIC (De Werkelijkheid in Christus), Coevorderweg 6a,
Balkbrug. De gemeenschap telt 30 volwassen gedoopte leden en 30 kinderen
(1993).

Adres: Kon. Wilhelminalaan 16, 7711 KM Nieuwleusen; tel. 0529-481908.



Christelijke Gemeenschap ‘De Schakel’ te Bergen op Zoom, in 1968
ontstaan vanuit het verlangen om wekelijks het Heilig Avondmaal te vieren en
terug te keren naar het nieuw-testamentisch christendom. De gemeenschap gaat
uit van de onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift. Verder
zijn van groot belang: de vleeswording, dood en opstanding van Christus.
Zaligmaking is alleen mogelijk door het geloof in Christus. Zij kent grote
waarde toe aan Christus’ zendingsbevel en zendt daarom ook zendelingen uit
via Operatie Mobilisatie en de Belgische Evangelische Zending.
De gemeenschap telt 50 leden (1993) en komt op zondag en op enkele door-de-
weekse avonden bijeen in de vroegere Joodse synagoge in de Koevoetstraat,
Bergen op Zoom. De heer J. de Keyzer is de eindverantwoordelijke in het
pastorale team.

Period.Gemeentenieuws.

Adres: Postbus 466, 4600 AL Bergen op Zoom; tel. 0166-672915 of 01640-
37734.



Evangelie Buitencentrum ‘Saron’ te Beuningen, als pastoraal centrum in
1970 door ds. M. de Jong opgericht vanuit de behoefte om mensen, die opvang
behoeven, te kunnen opvangen. Zijn naam is ontleend aan de bijbelteksten
Hooglied 2:1, Jesaja 35:2 en 65:10 en tenslotte aan Handelingen 9:35. Saron
(= weideplaats voor schapen) is de plaats waar elke christen of zoekende het
lichaam van de Heer kan dienen, zonder enige vorm van fanatisme. Saron
beschouwt de Bijbel als het enig geïnspireerd Woord van God. Saron komt
iedere zondag bijeen in de Lucaskapel te Beuningen.

Period.:Saron-nieuws.

Adres: Paandersdijk 2, 7588 PZ Beuningen; tel. 0541-353505.



Christengemeente ‘Bethel’ te Boskoop, in 1963 ontstaan vanuit de behoefte
om een nieuwe gemeente te stichten. In de loop der jaren zijn er verder
gemeenten gesticht in Oude Tonge, Zaandam en Oudewater. Verder is er een
jumelage met een pinkstergemeente in Hongarije. Voorganger is D. van Steenis.
Centrale geloofspunten zijn: lofprijzing en aanbidding, doop van gelovigen in
water, het kruis als Gods voorziening in al onze noden.
Iedere zondag om 9.30 uur en dinsdag om 19.45 uur komt de gemeente bijeen
op het adres Boomgaard 21, Boskoop. De gemeente telt 300 gelovigen (1993).

Period.:Kontaktblad.

Adres: Haagwinde 20, 2771 LE Boskoop; tel. 0172-212552.



Evangelische Gemeente ‘Koning Jezus’ te Bunschoten/Spakenburg, in 1990
ontstaan omdat er door velen gebeden werd voor een gemeente. Men wil een
gemeente zijn volgens het Nieuwe Testament, met lofprijzing en aanbidding en
strevend naar de gaven van de Heilige Geest. Zij wil tevens een aanmoediging
zijn voor gelovigen in de regio en geheel Nederland. Voorgangers zijn B. en
Margaret Boonstra. De gemeente telt 45 zielen (1992). Er is nationaal
samenwerking met het *Christelijk Centrum in Roermond, Het *Goed Nieuws
Centrum in Rotterdam en internationaal met het Living Waters Christian Centre
te Nelson, Engeland. Op zondagmorgen komt de gemeente bijeen in een zaal
van ‘De Botter’, Kuyperstraat 20, Bunschoten.

Period.:Gemeenteblaadje.

Adres: Gladioolstraat 16, 3742 TD Baarn; tel. 035-5417919.



Gemeente in Jezus Christus te Callantsoog, ontstaan vanuit de behoefte om
op evangelische basis het geloof te belijden. De gemeente komt iedere zondag
om 10.30 uur bijeen in het Evangelisch Hotel ‘Het Levende Water’ onder
leiding van de eigenaar S. Bootsma. In de zomermaanden worden de diensten
door ca. 100 gasten bijgewoond.

Adres: Evangelisch Hotel ‘Het Levende Water’, Dorpsplein, 1759 GN
Callantsoog.



Evangelische Gemeenschap ‘De Ambassade’ te Den Helder, ontstaan vanuit
een gemeenschap van jonge mensen, die zeer nauw was betrokken bij het
interkerkelijk bijbelclubwerk van de Bijbelclub te Den Helder. In het begin
werkte men naar de bestaande kerkgenootschappen toe. In 1984 besloot men
zelfstandig samen te komen omdat de Bijbelclub financieel en geestelijk
verantwoordelijkheid droeg voor een aantal zendelingen, voortgekomen uit de
bijbelclubs. Ook kreeg men moeite met de theologische ontwikkelingen binnen
de kerkgenootschappen. De Gemeenschap heeft geen bepaalde voorganger;
enkele broeders verzorgen beurtelings de woordverkondiging, terwijl anderen
de samenkomsten leiden. Het Heilig Avondmaal viert men wekelijks en is
toegankelijk voor jong en oud die zich het eigendom van Jezus Christus weet.
De Gemeenschap kent geen leden. Ongeveer 80 personen vanaf 16 jaar voelen
zich betrokken bij de Gemeenschap. Iedere zondagmorgen houdt men in het
eigen gebouw ‘De Ambassade’, Prins Hendriklaan 13-15, om 10.00 uur een
samenkomst en iedere dinsdagavond om 19.30 uur een bidstond.

Period.:De Millo.

Adres: Tuuntjesweg 42, 1783 AT Den Helder; tel. 0223-614444.



Evangeliecentrum ‘Het Anker’ te Den Helder, in 1978 opgericht als een
zelfstandige gemeente binnen de *pinksterbeweging. Men is alleen plaatselijk
actief en werkt in de werkgroep ‘Er is hoop’ samen met vele kerken in Den
Helder. Verder is men lid van het samenwerkingsverband Noord-Holland van
de *Volle Evangelie-Pinkstergemeenten. Het Evangeliecentrum kent geen leden.
De ca. 50 bezoekers (1993) komen elke woensdagavond om 20.00 aan de
Wagenstraat 7 te Den Helder bijeen voor bijbelstudie en bidstond en op elke
zondagmorgen om 10.00 uur in ‘De Draaikolk’ aan de Dollardlaan 202. De
diensten kennen over het algemeen een bepaalde regelmaat en omvatten een
zangdienst; een aanbiddingsdienst, waarin het een ieder vrij staat de Heer te
aanbidden, voorbede te doen, te spreken in nieuwe tongen, een profetie uit te
spreken of een gezicht door te geven; prediking, die meestal geschiedt door een
gastspreker. Verder zijn essentieel: voorbede voor zieken, bidden met zieken
en gebondenen en voor de doop in de Heilige Geest.

Period.:Nieuwsbrief.

Adres: Texelstroomlaan 39, 1784 EA Den Helder; tel. 0223-632165.



Evangelie Gemeente ‘De Ark’ te Dokkum, in maart 1983 gesticht vanuit de
behoefte aan een eigen evangelie gemeente in Dokkum. De gemeente wil een
plaats zijn waar zoekende mensen Christus kunnen vinden als hun persoonlijke
verlosser en heer en is plaatselijk en in de regio N.O.-Friesland actief. De
gemeente telt 102 zielen. Oudste is B. Buwalda. Er bestaan geen contacten met
andere geloofsgemeenschappen.
De Bijbel is Gods onfeilbaar Woord. Ieder mens is een zondaar, die tot
bekering moet komen. Gedoopt wordt via onderdompeling. De samenkomsten
worden elke zondag om 9.45 uur en elke woensdag om 19.45 uur gehouden in
het eigen gebouw aan de Koningstraat 21 te Dokkum.

Period.:De Ark Wegwijzer.

Adres: Elzenlaan 45, 9103 RC Dokkum; tel. 0519-295741.



Evangelische Leefgemeenschap ‘Elim’ te Doorn, in 1980 gevormd uit en
naast de huisgemeente, door enkele volwassenen die wilden leven zoals de
discipelen en de eerste christenen. De oorsprong ligt in het pastorale werk en
de gebedskring, die al vanaf 1975 bestonden. De Bijbel als het geïnspireerde
Woord van God en de gemeenschap der heiligen als een dagelijks beleefde
geloofsgemeenschap staan centraal. De leefgemeenschap telt zes volwassenen
en vijf kinderen, de huisgemeente 35 leden en enkele honderden vrienden in
het land (1992). Elim onderhoudt contacten met de New Creation Christian
Community in Engeland, de Hutterse Broederschap in Engeland en Amerika
en met autochtone gemeenschappen in India, zoals de Indian Evangelical
Mission. Elim organiseert over het hele land lezingen over het christen zijn in
India uit nauwe verbondenheid met de christenen in dat land. Elim doet mee
aan de jaarlijkse ontmoetingsdag met gelijkgezinde gemeenschappen. De
gemeente komt bijeen op dinsdag- en donderdagavond en zondagmorgen. G.
van den Brink is contactpersoon.

Period.:Elim Nieuws(80); Samenleven(3.000).

Adres: Bergweg 7, 3941 RA Doorn; tel. 0343-417064.



Evangelische Gemeente ‘Jozua’ te Dordrecht, in 1988 gegroeid vanuit een
huiskring. De gemeente onderhoudt vriendschapsbanden met *Rafaël Nederland
en met *St. Agapè, Doorn. De leiding van de gemeente wordt gevormd door
de broederraad, bestaande uit oudste/voorganger G. Krielaart, de oudsten E.G.
de Koff, T.C. Fonville en T. Brinkman en het bestuur. De gemeente telt 165
zielen (1992) en komt iedere zondag om 10.00 uur voor een eredienst bijeen
in de Koningsstraat 294, Dordrecht. Door de week organiseert zij vele
bijeenkomsten.

Period.:Infoblaadje.

Adres: Lariksstraat 33, 3329 AJ Dordrecht; tel. 078-6161665.



Evangelie Gemeente te Dronten, in 1978 ontstaan vanuit een interkerkelijke
bijbel- en gebedskring op charismatische grondslag. De gemeente telt 160
zielen, van wie 105 gedoopte volwassenen en 55 niet-gedoopten (1992).
Oudsten zijn A. Brouwer, A. de Maa en R. Nieuwenhuize. De gemeente is
zelfstandig, maar is wel waarnemer bij de *Volle Evangelie Gemeenschap
Nederland en België. Verder werkt zij samen met *Near East Ministry, *In de
Ruimte, *Jong en Vrij, en met *Jeugd met een Opdracht.
De gemeente gelooft in de doop in de Heilige Geest met de schriftuurlijke
Openbaring van uitings-, genade- en bedieningsgaven. Verder gelooft zij in de
noodzaak van de bediening van de bijbelse waterdoop door onderdompeling,
toegediend aan hen die bewust geloven. In de prediking staat de Bijbel centraal,
die tevens de bron is van het gesprokene als leefregel voor elke gelovige.
De gemeente houdt iedere zondag om 9.30 uur haar eredienst in Gebouw aan
Het Kamp, De Morinel in Dronten en door de week organiseert zij vele
activiteiten.

Period.:Mededelingenblad.

Adres: De Patrijs 48, 8251 MB Dronten; tel. 0321-313826.



Christengemeente te Gorinchem, in 1968 vanuit een opwekking ontstaan. De
gemeente heeft affiniteit met de *pinksterbeweging en is naast Gorinchem ook
actief in Hardinxveld-Giessendam, Waalwijk en Giessen-Rijswijk. Voorgangers
zijn D. Jongsma, S. de Haan en A. van Puffelen. De gemeente telt 150
belijdende leden, 50 doopleden en 150 kinderen. Zij komt iedere zondag om
10.00 uur bijeen in haar eigen gebouw (de vroegere gereformeerde
Rehobothkerk) aan de Driekoningenstraat 2, Gorinchem.
Belangrijke geloofspunten zijn: persoonlijke bekering, een leven volgens het
voorbeeld van Christus, wedergeboorte, handoplegging en opstanding der doden.

Period.:De Richter.

Adres: Kleine Haarsekade 30, 4205 VA Gorinchem; tel. 0183-621412.



Evangelische Gemeente te Hardenberg, in 1984 als gemeenschap ontstaan uit
een twee-jarige huissamenkomst van drie echtparen. Zij wil een gemeenschap
zijn van mensen die de relatie met Jezus Christus als het meest waardevolle in
hun leven beschouwen. Haar doel is de blijdschap van het geloof in Jezus
Christus te tonen. Zij wil functioneren als de eerste christengemeenten, die
onder de kracht en zalving van de Heilige Geest gesticht en geleid werden. Zij
aanvaardt de Bijbel als het gezaghebbende, geïnspireerde en betrouwbare Woord
van God als de enige richtsnoer van het leven. De traditie of de belijdenisge-
schriften worden slechts aanvaard als zij niet in tegenspraak met het Woord van
God zijn.
De Gemeente komt ieder zondagmorgen in het gebouw De Bloemenhof,
Floralaan 18 bijeen met veel gezang en gelegenheid tot het afleggen van
getuigenissen. In de prediking wordt God aan de gelovigen bekend gemaakt.
Iedere eerste zondag van de maand wordt het Avondmaal gebruikt, waaraan
iedere gelovige kan deelnemen. De doop geschiedt door onderdompeling. Verder
organiseert de Gemeente bijeenkomsten op elk gebied, zoals koffieochtenden,
bijbelstudiekringen, bidstonden en bijeenkomsten voor jongvolwassenen. De
Gemeente telt ca. 80 gelovigen (1993) en wordt bestuurd door oudsten in
samenwerking met een aantal broeders. Zij geeft steun aan ondermeer de Cama-
Parousiazending, Israël en de gemeente en aan het werk van de interkerkelijke
stichting Het Evangelisch Informatie Centrum. Verder onderhoudt zij contacten
met de baptistengemeente in Vroomshoop, de Christelijk Gereformeerde Kerk
te Lutten en de Evangelische Gemeenschap in Emmen.

Adres: Stationsstraat 37, 7772 CH Hardenberg; tel. 0523-267179.



Evangelische Gemeenschap te Harderwijk, in 1982 ontstaan uit huissamen-
komsten van mensen met diverse, deels kerkelijke achtergrond, voor
aanvullende bijbelstudie. Centraal staan: gastvrijheid, onderlinge gemeenschap,
bijbelstudie, evangelisatie en zending. Oudsten zijn J.A. van der Vegt en K.F.
Hoenderdos. De Gemeenschap telt 75 volwassen leden en 80 kinderen en komt
iedere zondag om 10.00 uur bijeen in de aula van de Groen van Prinsterer
Mavo, Verkeersweg 51, Harderwijk.

Period.:Loofblad.

Adres: Lijsterbeslaan 3, 3843 JJ Harderwijk; tel. 0341-421021.



Agapè te Hellevoetsluis, als evangelisatiegemeente ontstaan in 1987, omdat een
aantal christenen wilde leven vanuit de vervulling met de Heilige Geest. Apagè
gaat er vanuit dat alleen zo de vruchten van het christen-zijn zichtbaar worden.
Inclusief kinderen telt de gemeente 310 aangeslotenen (1993), die zondags om
10.30 uur bijeenkomen in de aula van de Jacob Esveldscholengemeenschap in
Hellevoetsluis. Verder zijn er door de week huiskringbijeenkomsten. De
gemeente kent een gedeeld leiderschap van L. Andries, A. van de Berg, R.
Kraay, D. Kruit en L. Veen.

Period.:Gemeentenieuws.

Adres: Poseidon 41, 3225 TH Hellevoetsluis; tel. 0181-310847.



Evangelie Gemeente ‘De Loofhut’ te Holten, in maart 1991 gesticht en alleen
plaatselijk actief. Centraal staat het evangelie als het Woord van God. De
gemeente telt 40 leden en verder vele ‘gasten’. Voorganger/oudste is J.
Heusinkveld.
De eredienst bestaat voor een belangrijk deel uit lofprijzing, aanbidding en
verkondiging van het Woord. Iedere zondag is er om 10.00 uur een samenkomst
en om 19.00 uur een bidstond in het gebouw aan de Geskesdijk 2, Holten. De
viering van het Heilig Avondmaal vindt een keer per maand plaats.

Adres: Geskesdijk 2, 7451 RL Holten; tel. 0548-363800.



Evangelische Gemeente ‘Immanuel’ te Hoogezand, opgericht in 1985 omdat
men zich niet kon herkennen in andere kerken in verband met de bijbelse
gemeentestructuur. Voorganger is W. Pothuis. De gemeente telt 25 personen
(1992). Iedere zondag om 10.00 uur en woensdag om 20.00 uur komt de
gemeente bijeen in de chr. basisschool ‘De Mare’, Winkelhoek 13 te
Hoogezand.

Period.:Maandblad.

Adres: Stationsweg 21, 9601 BH Hoogezand; tel. 0597-490693.



Evangelische Gemeente te Hoogkerk, in 1985 gesticht en alleen plaatselijk
actief. Zij noemt zich ‘Gemeente’ omdat zij vindt dat als de Bijbel spreekt over
de Gemeente te Efeze en die te Corinthe er ook gesproken mag worden over
de gemeente te Hoogkerk. De aanvulling ‘Evangelisch’ duidt aan dat de
Gemeente zich wil richten naar het evangelie.
Er bestaan contacten met de Stichting Sjofar en Het Morgenrood. Iedere zondag
is er om 10.00 uur een samenkomst in de sporthal aan de Zuiderweg, Hoogkerk.
Voorganger is A.J. Woudstra. Het ledental is onbekend.

Adres: Groningerweg 71, 9321 TB Peizermade; tel. 050-5251833.



Evangelische Gemeente te Hulst, in september 1990 ontstaan door
evangelisatieactiviteiten via een bijbelstudiegroep. De gemeente telt 45 leden,
waaronder 25 volwassenen. Voorgangers zijn J. Wulffraat en A.J. van der Meer.
Zij onderhoudt contacten met de zustergemeente in Terneuzen en is actief in
Oost-Zeeuwsvlaanderen. De bijeenkomsten worden iedere zondag om 10.00 uur
gehouden in het Kruisgebouw, Tabakstraat 26, Hulst.

Adres: Arnoutstraat 4, 4568 BC Nieuw Namen; tel. 0114-345544.



Bijbel Gemeente te Landgraaf, pasen 1988 ontstaan. Zij werkt samen met de
Evangelische Gemeenten te Geleen en Maastricht en met de Bijbel Gemeente
te Venlo. Samen tellen deze gemeenten 200 leden (1993), terwijl de gemeente
in Landgraaf 20 volwassenen en 14 kinderen telt (1993). Verder onderhoudt zij
internationale contacten met de Biblical Ministries Worldwide, die 300
medewerkers hebben en nationale contacten met de onafhankelijke *baptisten-
groeperingen en *Vergadering van gelovigen-groeperingen.
Het doel van de gemeente is: ‘Deel in de liefde van Jezus Christus!’ Straal het
uit! Jezus Christus staat centraal aangezien ‘Hij het hoofd van de gemeente is,
de Bron en het Doel van Gemeentegroei, en de Maatstaf waarmee alles en allen
gemeten worden.’
De eredienst bestaat uit gebed, zang, preek en één keer per maand de Tafel des
Heren.
W. van Reyn en J. Barentsen zijn de pastorale werkers.

Adres: Postbus 31201, 6370 AE Landgraaf; tel. 045-5310416.



Evangelische Gemeente te Leeuwarden, in 1978 ontstaan vanuit een
bijbelstudiegroep die verlangde naar zondagse diensten met mensen vanuit en
buiten de traditionele kerken. De gemeente is zelfstandig, maar er vindt wel
enige toenadering plaats tot de *Broederschap van Pinkstergemeenten. De
gemeente telt 140 leden en een totaal zielental van 360 (1992). Voorganger is
H.J. Keizer. Iedere zondag is er een bijeenkomst in het gebouw Esdoornstraat
36 te Leeuwarden.

Period.:Mededelingen.

Adres: Robinsonstraat 206, 8923 AZ Leeuwarden; tel. 058-2674842.



Evangelische Gemeenschap te Leiden, ontstaan in 1982. De oorsprong dateert
uit rond 1920 toen onafhankelijk van elkaar door de week in drie Leidse
woningen groepjes mensen bijeenkwamen om liederen uit de bundel van
Johannes de Heer te zingen. Joh. de Heer kwam regelmatig spreken en maakte
hen tot een eenheid. In 1923 ontstonden twee stadsevangelisatiekringen die op
de zondagen bijeenkwamen. De ene groep maakte van een paardestal op de
Middelste Gracht 3 een plaats van aanbidding en onderhield tot 1951 een
kinderhuis, waar schoolgaande kinderen konden eten en verzwakte kinderen
werden verpleegd. Uit deze groep is in 1982 de Stichting Evangelische
Gemeenschap Leiden voortgekomen. Uit de andere groep is de Leidse
*Baptisten Gemeente voortgekomen.
De Evangelische Gemeenschap belijdt de Heilige Geest als persoon in de
drieëenheid, maar stelt wel de persoon en het werk van Jezus Christus centraal.
Zij wijst streng de leerstelling af dat het spreken in tongen en lichamelijke
gezondheid voorwaarden zouden zijn voor de inwoning van of vervulling van
de Heilige Geest. De Evangelische Gemeenschap kent de doop van gelovigen,
aangezien de Schrift geen kinder- of volwassendoop kent. De doop door
onderdompeling is geen poort tot de Gemeenschap. De Gemeenschap hecht
grote waarde aan het profetisch woord maar veracht de opgave van exacte data
voor heilsgebeurtenissen en fanatisme. Zij kent geen lidmaten en dopelingen
worden niet in de administratie opgenomen. Het aantal ‘zielen’ bedraagt enkele
honderden. Sinds 1951 is evangelist Th. Dikkes voorganger. Ieder zondag om
9.00 uur en 10.30 uur zijn er bijeenkomsten in het pand Middelste Gracht 3 te
Leiden.

Adres: Middelste Gracht 3, 2312 TR Leiden; tel. 071-5140087.



Evangelische Gemeente te Nieuw-Vennep, in 1983 ontstaan vanuit onvrede
over het kerkelijke denken en het zoeken naar een positieve en actieve
geloofsbeleving. De gemeente telt 25 mensen (1992), van wie er tien gedoopt
zijn door onderdompeling. De overigen zijn als baby besprenkeld. H.M. Pot is
vaste voorganger. Iedere zondag om 10.00 uur is er een dienst in het gebouw
De Woelwater, Zwanenwater 58, Nieuw-Vennep.

Period.:Tutor.

Adres: Zwanenwater 58, 2152 BN Nieuw-Vennep.



Genade Bijbel Gemeente te Nieuwegein, in 1986 ontstaan vanuit de behoefte
aan een gemeenschap rond Gods genade-evangelie. De gemeente werkt landelijk
samen met de Genade Bijbel Stichting en internationaal met de Berean Bible
Society, Chicago, Ill., VS. Voorganger is D. Avnon, die met zijn gemeente
iedere zondagmorgen en woensdagavond bijeenkomt in ‘Het Ratelhonk’,
Ratelaar 93, Nieuwegein. Internationaal telt de beweging enkele duizenden
leden, nationaal is het aantal niet bekend.

Period.:Genade Bijbel Kompas; The Berean Searchlight.

Lit. (uit eigen kring): D. Avnon,Het lichaam van Christus. Waar begint het?,
z.j.; idem,Welke bijbelvertaling?, z.j.

Adres: Moerbeigaarde 17, 3436 GS Nieuwegein; tel. 030-6035305/6035806.



Evangelische Gemeente te Nieuwkoop, in 1983 ontstaan omdat er volgens
gelovigen in de traditionele kerken geen ruimte was voor een grotere werking
van de Heilige Geest. Voorgangers zijn A.F. Schuurman en A.W. Valk. De ca.
70 leden komen zondagmiddag van 12.00-16.00 uur bijeen in ‘De Rank’,
Regthuysplein te Nieuwkoop.

Adres: Lindelaan 31, 2421 VS Nieuwkoop; tel. 0172-571093.



Evangelische Gemeente ‘De Ark’ te Nijkerk, ontstaan vanuit een
bijbelstudiegroep van mensen die door opwekkingssamenkomsten tot bekering
en persoonlijk geloof waren gekomen. Vanaf najaar 1972 tot september 1977
kwam de groep alleen door de week bijeen. Sindsdien zijn er bijeenkomsten
op de zondagochtend om 10.00 uur, die vanaf 1982 in het eigen gebouw De
Ark, Gasthuisstraat 15 te Nijkerk worden gehouden. De gemeente van ruim 250
leden, van wie er 150 belijdend gedoopt zijn, is actief in de hele regio, op de
Eemhof, de campings en op de Doulos (het schip van Operatie Mobilisatie).
Oudsten zijn C. Spee, J.W.A. Bruins, E. Bruins, G. van Dasler, H. van Dasler,
H. van Hunnik en W. Jansen.

Period.:Leven vanuit ‘De Ark’; Ons Lijfblad.

Adres: Wittenburg 137, 3862 ED Nijkerk; tel. 033-2458220.



Christen Gemeenschap te Oisterwijk, in 1983 ontstaan vanuit de behoefte een
geestelijk tehuis te bieden aan gelovigen in Jezus Christus, die nergens anders
terecht kunnen. Voorganger is J. Zondag. De Gemeenschap komt op
verschillende adressen bijeen. Eén keer per maand is er een speciale
lofprijzings- en aanbiddingsdienst.
De Gemeenschap beschouwt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Deze
is in de oorspronkelijke vorm zonder fouten of vergissingen. Jezus is Heer voor
ons leven. Bekering wordt ingegeven en bewerkt door de Heilige Geest. Ten
aanzien van de eindtijd gelooft men dat de gelovige zich voor moet bereiden
om door de ‘grote verdrukking te gaan’ en nu al klaar moet zijn om God te
ontmoeten. De Gemeenschap kent geen schriftelijke geloofsbelijdenis.

Adres: Postbus 289, 5060 AG Oisterwijk; tel. 013-5283940.



Evangelische Gemeente te Ommen, in 1984 gesticht vanuit de wens om in
woord en daad vast te houden aan de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God.
De gemeente kent geen leden, wel ongeveer 70 bijbels gedoopte belijdende
christenen (1992). Zij houdt haar samenkomst op zondagmorgen 9.45 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum, Chevalleraustraat 8, Ommen.

Adres: Beukenlaan 33, 7707 BM Balkbrug; tel. 0523-656795.



Evangelie Gemeente ‘De Werkplaats’ te Oosterhout, in 1976 ontstaan vanuit
de behoefte om vanuit de Bijbel te leven, mensen in nood te helpen en
gezamenlijk de Bijbel te bestuderen. De gemeente voelt zich verbonden met een
ieder die van dezelfde beginselen uitgaat. Zij onderhoudt contact met de
Braziliëzending. J. van Doorn is voorganger. De gemeente telt 40 volwassen
leden en 25 kinderen en houdt iedere zondag om 10.00 uur dienst in de St.
Janstraat 3. Op de dinsdagavonden is er bijbelstudie.

Period.:De Werkplaats.

Adres: St. Janstraat 3, 4901 LR Oosterhout; tel. 0162-426664.



Evangelische Gemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland, in november
1973 gesticht uit onvrede over de toenemende Schriftkritiek in de gevestigde
kerken. Bovendien had men grote bezwaren tegen de ‘onbijbelse leer van de
kinderdoop’. Ongeveer 250 volwassenen en 100 kinderen voelen zich met de
gemeente verbonden (1992). Oudsten zijn K.B. van der Hoeven en L. de Geus.
De gemeente houdt iedere zondag om 10.00 uur haar diensten in De
Lindenhoeve, Steenenstraat 24, Oud-Beijerland.

Adres: Koninginneweg 52, 3262 JC Oud Beijerland; tel. 0186-612645.



Gemeente in Jezus Christus te Petten, in december 1977 ontstaan vanuit het
Evangelisch Centrum ‘Huis ter Duin’, dat als centrum zich ten dienste stelt ‘van
het lichaam van Christus’ voor geestelijke opbouwing op basis van het
onfeilbaar Woord van God en verder een evangelische leefgemeenschap van
40 bewoners (1992) huisvest. Het centrum functioneert daarnaast als
conferentie- en vakantieoord. De gemeente zelf telt ruim 80 leden (1992).
Oudsten zijn B.E. Zweverink en W.Th. Piepenbrock.
De gemeenschap komt dagelijks bijeen, de gemeente zondagmorgen om 10.30
uur. Een tweede evangelische gemeente is actief in de Egmonden.

Period.:Gemeentenieuws; Nieuwsbrief.

Adres: Evangelisch Centrum Huis ter Duin, Korfwaterweg 1, 1755 LB Petten;
tel. 0226-381296.



Jong en Vrij Evangelie Gemeente te Rockanje, Stichting, ontstaan vanuit de
drukkerij van Nico (eind 1993 plotseling overleden) en An van Biljouw te
Abbenes, toen nog gevestigd in een kippenhok, waarTegenstroom, een
uitdeelkrant voor jongeren werd geproduceerd. Hieruit ontstond Operatie
Schoolbel, in 1973 gevolgd door de Stichting Jong en Vrij. In 1976 werd
Vredeheim in Rockanje aangekocht, waar ook de Trainingsschool voor
Discipelschap werd gevestigd. Rond Vredeheim ontstond een gemeenschap van
gelovigen waaruit in 1977 de Evangelie Gemeente ‘Vredeheim’ ontstond met
Nico van Biljouw als voorganger. Na veel problemen werd in 1983 de
gemeente ontbonden en de Jong en Vrij Evangelie Gemeente opgericht. Deze
gemeente is nu de thuisbasis voor de werkers en zendelingen, die vanuit de
Evangelie Gemeente actief zijn in het werk van Jong en Vrij. Een deel van de
medewerkers voorziet in het zendingsveld in zijn eigen financiële behoeften.
Jong en Vrij richt zich met name op evangelisatie in de scholen. Behalve in
Nederland is de gemeente actief in België, Italië, Suriname en op Curaçao.
Iedere zondag om 14.30 uur is er een dienst op het adres Vleerdamsedijk 15
te Rockanje.

Period.:Jong en Vrij; Tegenstroom.

Adres: Vredeheim, Vleerdamsedijk 15, 3235 NV Rockanje; tel. 0181-401144.



‘Eben Haëzer’ te Roderesch, omstreeks 1930 opgericht vanuit evangelisatie-
werk in Drente. De vereniging kent de geloofsdoop en accepteert de volle
inhoud van de Bijbel. In de prediking staat bekering, getuigenis en opbouw van
het lichaam centraal. Voorganger is R.S. Heidema. Op zondagochtend om 9.30
uur komt de vereniging bijeen in een kapel, Hoofdweg 47, Roderesch. Eben
Haëzer telt 58 leden.

Adres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch.



Evangelische Gemeenschap te Roosendaal, in 1975 begonnen als een
huiselijke bijbelstudieclub binnen de plaatselijke protestantse kerk en in 1976
uitgegroeid tot een huissamenkomst, in 1977 tot een gemeente. In 1980
ontstond een Evangelische Gemeente in Kalmhout (België) en in 1986 de
Ichthus-Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. In 1988 wordt de Evangelische
Gemeenschap Reimerswaal en in 1989 de Evangelische Gemeenschap
Noordwesthoek gesticht. De Gemeenschap is aangesloten bij de *Evangelische
Alliantie in Nederland. De Gemeenschap van ruim 600 personen wordt geleid
door een raad van oudsten, gesteund door diakenen. Voorgaand oudste is H.
Dik (vanaf 1980); oudsten zijn J. Bezemer, A. Ruitenberg en C.W. Tinke. Het
gemeentecentrum is gevestigd in de St. Theresiastraat 21a, Roosendaal. Iedere
zondag om 10.00 uur zijn er bijeenkomsten in Roosendaal in de Levensschool,
Benedendonk en in Etten-Leur in de schouwburg De Nobelaer.

Period.:Gemeentenieuws.

Lit. (uit eigen kring):De Heilige Geest, z.j.; God’s plan voor de gemeente, z.j.;
Pastorale training, z.j.

Adres: Postbus 1050, 4700 BB Roosendaal; tel. 0165-556083.



‘Eben-Haëzer’ te Rotterdam, oorspronkelijk in 1907 door E. Plak als een
zondagsschool opgericht. Toen in de jaren zeventig de zondagsschoolactiviteiten
minder succes hadden, werd de aandacht verlegd naar de gezinnen en werden
op de vrijdagavonden gezinsdiensten gehouden. Daarna werden op initiatief van
dr. K. Kraan de gezinsdiensten op de zondagen gehouden. Uiteindelijk ontstond
in 1979 de gemeente Eben-Haëzer. Voorganger is C. van Hoeven, kleinzoon
van E. Plak. De gemeente telt ca. 800 leden en komt elke zondagmorgen bijeen
in de aula van de LBO-school, Gordelweg 120 in Rotterdam. Verder geeft zij
op de dinsdagavonden op zeven plaatsen bijbelstudies. In haar eigen gebouw
De Aker vinden haar andere activiteiten plaats.
Eben-Haëzer kent een vereniging en een gemeente. Het bestuur van de
vereniging beheert het kampcentrum in Maarn en organiseert en ondersteunt alle
gemeenteactiviteiten. Voor haar uitgaven is de Stichting Eben-Haëzer Depot
Nederland opgericht. De voorganger draagt de verantwoording voor de
gemeente, bijbelonderricht, pastoraal werk, enz. Vrijgestelde krachten kent de
gemeente niet. Gedurende enkele jaren heeft de gemeente onderdak geboden
aan de Nederlandse Vereniging van Ontgoochelden (NVO), een organisatie van
ex-*Jehovah’s Getuigen.
In Eben-Haëzer neemt de bestudering van het Woord Gods een belangrijke
plaats in, waarbij de concordante bijbelvertaling een centrale rol vervult: deze
vertaalt vanuit de grondtekst van het Nieuwe Testament hetzelfde Griekse
woord consequent op dezelfde wijze. Volgens de gemeente wordt zo ‘inleg’
uitgesloten. Verder speelt de bijbelse verzoening, ten onrechte vaak
‘alverzoening’ genoemd, een centrale rol: ‘de opname van hen, die in Christus
gestorven zijn en van de nog levende leden van de Gemeente, het lichaam van
Christus bij Zijn komst. Zij allen zullen veranderd worden en tezamen Hem
tegemoet gaan in wolken in de lucht, en zo altijd met de Here tezamen zijn...
dat rechtvaardige Joden zullen opstaan, 75 dagen na Zijn zichtbare wederkomst
op de Olijfberg en dat dan het Koninkrijk doorbreekt op aarde.’ En verder: ‘Wij
geloven in eeuwig leven als uiteindelijk het doel van het plan der eeuwigheden
bereikt wordt: als alles in hemel en op aarde en onder de aarde onderworpen
is aan de Messias, dat dan de Christus zich onderwerpt aan de Vader en God
alles in allen wordt, voor altijd.’

Period.:UR-Nederlands; UR. MA/gezin.

Bronnen:Konkordantes Neues Testaments mit Stichwort-Konkordanz, z.j.
Lit.(uit eigen kring): A.E. Knoch,Is satans val een ‘misser’?, 1981; C. van
Hoeven,Het geheimenis der eindtijd: De psalmen, 1988; A.E. Knoch,God doet
ons Zijn Woord verstaan, 1988.

Adres: Postbus 85111, 3009 MC Amsterdam.



Evangelisch Centrum ‘De Kandelaar’ te Rotterdam, in 1973 als volle
evangelie gemeente ontstaan vanuit een groeiende jeugdgroep, actief in een
koffiebar. De gemeente telt 700 leden van 15 jaar en ouder en 300 jongere
leden (1992). Voorganger is L.F. Lock. Op zondag komt de gemeente om 10.00
uur en 19.30 uur in de vroegere bioscoop aan de Nieuwe Binnenweg 326 te
Rotterdam bijeen. Daarnaast zijn er op vrijdag en zaterdag koffiebarbijeenkom-
sten en filmvoorstellingen.

Period.:Kandelaar Nieuws.

Adres: Nieuwe Binnenweg 326, 3021 GV Rotterdam; tel. 010-4761100.



Evangelische Gemeente ‘Ommoord’ te Rotterdam, in 1980 ontstaan omdat
de bijbelkring van enkele vrienden te groot werd. Voorganger is N.F.J. Zwarts.
De gemeente telt 350 leden (1992), van wie er 220 volwassen gedoopt zijn. De
gemeente komt op de zondagmorgen in de eigen gemeentezaal bijeen. Daarnaast
zijn er veel activiteiten door de week.

Period.:Gemeenteblaadje.

Adres: B. Russellplaats 3-5, 3069 GA Rotterdam; tel. 010-4561984/4562156.



Evangelische Christelijke Gemeente te Rijnsburg, in 1969 ontstaan omdat
enkele broeders en zusters in hun kerk van het Heilig Avondmaal werden
uitgesloten omdat zij zich volwassen lieten dopen. De gemeente telt 140 leden
en 13 buitengewone leden. Oudsten zijn T. van de Ree, P. Sarneel, J. Mimpen
en R. Valkema. Samenwerking bestaat er met de Stichting De Ark in Noordwijk
en met de Evangelie Gemeente te Lisse. Verder onderhoudt de gemeente
contacten met een gemeente in Roemenië. Iedere zondag komt de gemeente om
10.00 uur bijeen in de aula van de Chr. Mavo, Noordeinde 24, Rijnsburg. Door
de week organiseert zij vele activiteiten.

Period.:Gemeentebericht.

Adres: Oranjelaan 113, 2231 DG Rijnsburg; tel. 071-4031078.



Evangelische Gemeenschap te Sneek, in 1980 ontstaan vanuit een scheuring
binnen de Pinkstergemeente te Sneek. De Gemeenschap is een zelfstandige
groep gelovigen, die zich gered weet door het bloed van Christus en die samen
met alle gelovigen in Christus deel uitmaakt van het lichaam van Christus.
Oudsten zijn L.A. van der Pol en P. Speelman. De Gemeenschap telt in totaal
160 leden (1992) en komt zondag om 10.00 uur bijeen in De Spil, Molenkrite
170, Sneek.

Period.:EGS-Gemeentenieuws.

Adres: Postbus 348, 8600 AH Sneek; tel. 0515-415050.



Evangeliegemeente ‘In de Ruimte’ te Soest, ontstaan vanuit en door de
activiteiten van Herman en Els ter Welle. Van gereformeerde huize kwam Ter
Welle in aanraking met Anne van der Bijl, die hem ‘tot de Heer heeft geleid’.
Na een studie aan de Bijbelschool van de *Wereld Evangelisatie Kruistocht
(WEK) richtte Ter Welle in 1960 de Stichting ‘In de Ruimte’ op met als doel
‘het bereiken van kinderen met het reddend evangelie van Jezus Christus’.
Daartoe organiseerde hij kinderkampen, waaraan intussen ruim 40.000 kinderen
hebben deelgenomen (1992). Vanaf 1965 kreeg de stichting de beschikking over
een groot terrein in Soest. Hierop zijn gevestigd het Studiecentrum, de
Rehabilitatiecentra, de Bijbelschool en de Evangeliegemeente. Een school voor
evangelisch voortgezet onderwijs is in oprichting. De Evangeliegemeente werd
in 1969 gesticht, terwijl in 1978 de eerste oudsten werden ingezegend. Herman
ter Welle is senior-pastor en ds. A. van Sloten voorganger. Een conflict begin
jaren tachtig leidde tot het vertrek van enkele oudsten en bijna de helft van de
leden. Zij stichtten de *Christengemeente te Soest. Nu telt de Evangeliegemeen-
te ‘In de Ruimte’ weer ca. 500 leden (1992). Zij wordt financieel gesteund door
de deelnemers aan de verschillende activiteiten en door sympathisanten. Het
stichtingsbestuur is het hoogste orgaan met Herman ter Welle als predikant-
directeur, met een jaarlijks budget van ruim 3 miljoen gulden. De gemeente
heeft 40 betaalde medewerkers in dienst.
OPVATTINGEN. De identiteit van de gemeente wordt gevormd door de
evangelisch-charismatische wereld. Zij zoekt een evenwicht tussen de
soevereiniteit van God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. God
werkt de genade in ons door de Heilige Geest. In het bewerken van het heil
brengt Gods Geest de mens echter tot eigen keuzen. De vrije wil is door de
zondeval ‘beschadigd’.
Op de eerste en derde zondagmorgen van de maand zijn er om 10.00 uur
Charismatische Gemeenschapsdiensten met vieringen van het Heilig
Avondmaal. Iedere zondag te 15.30 uur zijn er open diensten voor iedereen in
De Schaapskooi, Klein Engendaalweg 52 te Soest.

Period.:De goede Herder(8.500);In de Ruimte.

Lit. (uit eigen kring):Leerplan voor het godsdienstonderwijs, z.j.; H. en E. ter
Welle, God is getrouw, 1981.

Adres: Insingerstraat 39-53, 3766 MA Soest; tel. 035-6024433.



Christengemeente ‘Hart van Brabant’, in Tilburg ontstaan omdat daar geen
andere soortgelijke gemeente bestond. De gemeente is verder actief in
Oisterwijk en Biest-Houtakker. Nationaal onderhoudt zij geen contacten,
internationaal met *Youth with a Mission en met Disciple a whole nation.
Voorgangers zijn: C.H. Heijstek, M. Kok en J. van der Molen. De gemeente
telt 180 leden.
Belangrijke geloofspunten zijn: bekering; doop in water; doop in de Heilige
Geest; liefde onder elkaar.
De gemeente komt elke zondag om 10.30 uur bijeen in het zalencomplex De
Harmonie, Stationsstraat 26 in Tilburg en op de woensdagen om 20.00 uur op
diverse adressen.

Period.:Kontaktblad.

Adres: Blazoenstraat 49, 5021 DL Tilburg; tel. 013-5438661.



Evangelische Gebedskring te Uitgeest, in 1985 ontstaan vanuit een
evangelisatieactie. De gemeente telt zes volwassen personen, die door
onderdompeling gedoopt zijn. Voorganger is J.P.H. van Driest. Men komt
iedere woensdagavond bijeen in de Blauwe Venstraat 1, Uitgeest.

Adres: Hoogegeest 37, 1921 CG Akersloot; tel. 0251-312205.



Evangelische Christen Gemeenschap te Uithoorn, in 1980 ontstaan uit de
behoefte de noodzaak van persoonlijke en de bijbelse doop door onderdompe-
ling uit te dragen. Oudsten zijn P.B. Hulsbos, H.R.J. Koehorst en A.L.
Regelink. De Gemeenschap telt 100 volwassen leden en vele kinderen. Zij komt
iedere zondag om 10.00 uur bijeen op het adres Legmeerplein 35, Uithoorn.

Period.:Naamloos.

Adres: Aan het Spoor 72, 1422 MR Uithoorn, tel. 0297-561471.



Christengemeente ‘Mare’ te Veenendaal, in 1989 uit nood ontstaan omdat
een groep gelovigen in Veenendaal zich niet thuis kon voelen in de bestaande
geloofsgemeenschappen. De gemeente heeft (nog) geen eigen voorganger en
telt 30 volwassenen en 30 kinderen. Zij is alleen plaatselijk actief.
Belangrijke geloofspunten zijn: de Gemeenschap der Heiligen; leven en werken
vanuit Gods Woord; de verkondiging van het evangelie op verschillende
manieren.
De gemeente komt zondags om 10.00 uur bijeen in de Chr. Scholengemeen-
schap aan het Boompjesgoed 14 te Veenendaal.

Adres: J.P.C. Leinweberstraat 83, 3905 EH Veenendaal; tel. 0318-517890.



Gemeente ‘Immanuël’ te Wageningen, ontstaan in 1966 uit bidstonden en
door de weekse samenkomsten, vanuit de behoefte om het volle evangelie te
belijden. De gemeente telt ruim 400 volwassen leden en 100 kinderen (1992).
In een team van vijf voorgangers is J.B. Struik volledig in dienst. In de regio
heeft de gemeente zeventien zogenaamde huiskringen. Internationaal zijn er
contacten met Vineyard in de VS. Elke zondag om 10.00 uur is er een dienst
in het gebouw Wiskunde van de Landbouwuniversiteit, Dreyenlaan 4,
Wageningen.

Period.:Contactblad.

Adres: Dijkstraat 11, 6701 CH Wageningen; tel. 0317-418225.



Evangelie Gemeente te Westwoud, in 1985 ontstaan vanwege het ontbreken
van een Evangelie Gemeente in de nabije omgeving. De gemeente is actief in
West-Friesland. Oudsten zijn J. Vliegenthart en K. Gorter. De gemeente telt 50
belijdende leden plus kinderen. Bijeenkomsten zijn er iedere zondag om 10.00
uur in het dorpshuis De Schalm, Dr. Nuyensstraat 14b, Westwoud.

Adres: Middenweg 20, 1619 BL Andijk; tel. 0228-592710.



Evangelische Gemeente te Zutphen, in mei 1983 gesticht vanuit het verlangen
van een aantal christenen naar het ‘onvervalste Woord van God’. De gemeente
telt 10 leden en 25 vrienden (1992) en houdt haar zondagse erediensten in het
schoolgebouw De Graafschap, Wijnhofstraat 1, Zutphen.

Adres: Postbus 278, 7200 AG Zutphen; tel. 0575-514569.



Evangelie Gemeente ‘De Deur’ te Zwolle, bekend als Christen Centrum, op
1 november 1981 te Zwolle ontstaan. Zij is voortgekomen uit de Jesus People,
in 1970 een kerkje van 35 gelovigen in Prescott, Arizona, VS van pastor
Wayman Mitchell.
Vanuit dit begin is de wereldwijde beweging ontstaan met ruim 700 kerken
(1992), die bekend zijn onder de namen Christian Fellowship Churches en New
Harvest Churches. In Zwolle vonden aanhangers dat het gevestigde christendom
in Nederland zich erg ver verwijderd had van de oorspronkelijke nieuwtesta-
mentische kerk. Vanuit de Bijbel gezien staat de gemeente een herstel van de
kerkdiensten voor, waar enthousiasme, lofprijzing, handengeklap, tongentaal,
muziekinstrumenten, prediking ‘als van een heraut’, wonderen en tekenen een
centrale plaats innemen. Het Woord van God dient niet alleen gepreekt te
worden maar ook in praktijk gebracht te worden. Per week zijn er drie
kerkdiensten: zondag 11.00 en 18.00 uur en woensdag om 19.30 uur. Een dienst
bestaat uit een zangdienst, gebed, collecte, prediking, oproep en afsluiting.
Daarnaast kent de gemeente een zondagsschool, kinderkerk, jongerenavond,
huwelijk- en gezinsklassen en exploiteert zij een koffiehuis. In Nederland is de
gemeente actief op 17 locaties en telt zij ruim 1000 leden (1992). De leider
voor Nederland en Europa is pastor Rudy van Diermen te Zwolle. De gemeente
werkt niet samen met andere denominaties vanwege het radicale karakter van
het eigen bijbels geloof. Wel zijn er contacten met Christ for all Nations van
de evangelist Reinhard Bonnke. De gemeente is regelmatig in het nieuws omdat
haar evangelisatie-campagnes nogal luidruchtig zijn.

Period.:Info-krant.

Lit. (uit eigen kring): W. Mitchell, Blueprint from heaven, 1986; idem,
Discipleship, 1986.

Adres: Rendierveld 14, 8017 MG Zwolle; tel. 038-4656288.



Evangelische Broedergemeente in Nederland(andere namen:Hernnhutters,
Moravische Broeders, Unitas Fratrum), in 1457 in Tsjechië ontstaan, maar
verder in 1722 door Nikolaas Ludwig, graaf von Zinzendorf (1700-1760)
geactiveerd, toen hij voor een groep vervolgde Moravische broeders op zijn
landgoed Berthelsdorf (bij het Duitse Oberlausitz) de kolonie Hernnhut (‘Onder
’s Heren hoede’ of ‘Op ’s Heren hoede’) stichtte. Von Zinzendorf stond sterk
onder invloed van de lutherse *piëtisten en leiders van de achttiende eeuwse
opwekkingsbewegingen Philipp Jakob Spener (1635-1705) en August Hermann
Francke (1663-1727). Oorspronkelijk wilde men in de Lutherse Landeskirche
blijven, maar na grote moeilijkheden trad men er uit. In 1736 ontving Von
Zinzendorf het bisschopsambt van de Unitas Fratrum (Eenheid der Broeders),
via de kleinzoon van de beroemde Moravische pedagoog en theoloog Comenius
(1592-1670 en in 1648 tot bisschop gewijd). Door deze wijding werden de
historische en kerkrechtelijke banden met de aloude Boheems-Moravische
Broederschap bevestigd. Von Zinzendorf werd niet alleen door de hoge Duitse
adel gemeden, maar zelfs uit Saksen verbannen. Direct daarop stichtte hij
nieuwe gemeenten in de Duitse steden Herrnhaag en Marienborn. Verder
ontstonden in Nederland de zogenaamde ‘gemeenten des lams’ in Amsterdam
(1738), Haarlem en in Zeist (1746), waar de gemeente plaats kreeg in het Slot
van de gebroeders Cornelis en Jacob Schellinger.
De Evangelische Broedergemeente is altijd een typische zendingskerk geweest,
zodat de hernnhutters over praktisch de gehele wereld verbreid zijn. Al vanaf
1735 kreeg Suriname speciale aandacht; in 1756 werkte de Evangelische
Broedergemeente onder de stadsslaven, terwijl ze vanaf 1830 ook onder de
plantageslaven actief werd. Zij was, vooral in de 19e eeuw, de grootste
protestantse kerk in dat land. Het beginsel dat zendelingen in hun eigen
levensonderhoud moesten voorzien, werd aanleiding tot de stichting van de firma
Christoph Kersten en Co. (1768).
OPVATTINGEN. In feite ontstond de Evangelische Broedergemeente in
Bohemen en Moravië als gevolg van de reformatorische activiteiten van
Johannes Hus, die in 1415 op de brandstapel stierf. Vanuit haar ontstaansge-
schiedenis is zij sterk piëtistisch-christocentrisch georiënteerd. Het verzoenings-
werk door de gekruisigde Jezus Christus staat centraal. De Bijbel geldt als de
enige bron en het enige richtsnoer.
In het kerkelijk leven wordt de onderlinge gemeenschap tussen de leden
benadrukt. De onderlinge band tussen de Broeders wordt versterkt door het
houden van liefdemalen. Het liturgisch leven kent een veelvoud van vormen,
waarbij vooral de diensten in de kersttijd, in de lijdensweek en met Pasen
(opstandingsliturgie) een bijzondere stempel dragen. Hoewel er verschillen zijn
in de sacramentsbedieningen met de andere protestantse kerken, zijn ze niet
fundamenteel van aard. Kinderdoop is gebruikelijk, maar ook volwassendoop
is mogelijk. Speciale aandacht besteden zij aan de nagedachtenis van de
gestorvenen, ondermeer door hun vroegdiensten bij de graven. Aan het
avondmaal kan iedereen aanzitten, die gelooft in het verzoeningswerk van Jezus
Christus. De Broedergemeente aanvaardt, zelfs van harte, het dubbel-
lidmaatschap.
ORGANISATIE. Het bestuur is synodaal. Hoewel men bisschoppen kent is in
de Broedergemeente het bisschopsambt geen bestuurlijke functie, maar heeft
in de eerste plaats een pastoraal karakter.



Om de zeven jaar wordt een ‘Uniteitssynode’ gehouden, waarbij alle 19
Uniteitsprovincies bijeenkomen. Daarnaast houden de verschillende
kerkprovincies afzondelijk hun eigen synodes. De wereldwijde Broeder-Uniteit
telt ongeveer 600.000 leden (1993). De Broedergemeente in Nederland maakt
deel uit van de Europees-Continentale Provincie. De in Nederland oorspronke-
lijk kleine Broedergemeente telt ca. 22.000 leden (1993), van wie de meesten
afkomstig zijn uit Suriname, waar de Broedergemeente door het werk van de
Hernnhutter Zending (Zeister Zendingsgenootschap) tot een volkskerk is
uitgegroeid. In Nederland zijn er zeven gemeenten en enkele filiaalgemeenten.

Period.:Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der
Brüdergemeinde.

Lit. (uit eigen kring):Dagteksten, periodieke uitgave, 1994, 264ste jaargang;
J.M. van der Linde,Het visioen van Hernnhut en het apostolaat der Moravische
Broeders in Suriname 1735-1863, 1956; H.G. Steinberg e.a.,Zinzendorf, 1957;
H. Renkewitz,Die Brüder-Unität, 1967; Albert Helman,Zaak, zending en
bezinning, 1968;Boeken des Broeders, 1968; J.M. van der Linde,Hernnhutters
in Nederland, 1968; idem,Hernnhutterzending in Nederland 1738-1968, 1968;
H. Beck, Brüder in vielen Völkern, 1981; W. Lutjeharms,De liturgie der
Evangelische Broedergemeente, 1981; Leven en gebruiken in de Broederge-
meente, 1984; P. Jansen,Onder Surinamers. Een pastorale handreiking, 1988;
P.M. Peucker,’s Heerendijk. Hernnhutters in IJsselstein 1736-1770, 1991.

Adres: Postbus 923, 3700 AX Zeist; tel. 030-6041349/6022213.



Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden , officieel
ontstaan in 1818, toen koning Willem I het reglement voor de kerk vaststelde.
De eerste gemeenten waren echter al in de jaren vijftig en zestig van de
zestiende eeuw ontstaan, zoals in Woerden, Bodegraven en Antwerpen. Toen
in 1585 Antwerpen door de Spanjaarden werd ingenomen, vluchtten veel
lutheranen (zie *lutheranisme) uit de Zuidelijke naar de Noordelijke
Nederlanden en stichtten aldaar samen met een aantal Duitse en Scandinavische
geloofsgenoten in het stedengebied enkele andere, relatief kleine gemeenten met
Amsterdam als centrum. Al in 1605 sloten zes gemeenten zich aaneen tot een
zogenaamde fraterniteit, met eenheid in de leer en de liturgie. Het achttiende-
eeuwse rationalistische denken was de aanleiding tot de scheuring van 1791:
de Duitse leden volgden over het algemeen de lijn van het moederland en
stichtten de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk; de grootste groep die meer
geassimileerd was tot het Hollandse denken vond haar organisatievorm in de
Evangelisch-Lutherse Kerk. In 1952 kwam de hereniging tot stand onder de
tegenwoordige naam. De kerk telt ca. 9.000 lidmaten en ca. 10.200 doopleden
(1994), verenigd in 58 gemeenten met ca. 35 mannelijke en vrouwelijke
predikanten. De predikanten ontvangen hun opleiding aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze wordt voltooid aan het eigen seminarie. De erediensten
worden op de zondagen gehouden.
OPVATTINGEN. Geheel passend in de traditie van de *Reformatie beschouwt
de kerk de Bijbel als de enige bron en norm van alle kerkelijke verkondiging
en eredienst. Verder zijn essentieel in haar belijden de onveranderde
Augsburgse Confessie (1530) en de Catechismus van Luther (1529). HaarPrae-
Ambulaire Artikelenvermelden kort haar geloofsbelijdenis: ‘III. De dienst der
Kerk, haar door Christus opgedragen, is de verkondiging van het Evangelie door
het Woord en Sacrament in de gehele wereld. Met deze wereld, geheel zondig
door de Wet Gods, is de Kerk in Christus uit genade geheel gerechtvaardigd
door het geloof alleen en staat zij, vrijgemaakt van de vloek der Wet, in de
vrijheid der kinderen Gods, die haar het recht geeft Zijn Woord te verkondi-
gen... Deze verkondiging strekt zich uit over de ambtshandelingen van ordinatie
en confirmatie, huwelijksinzegening en begrafenis... Deze verkondiging is in
het bijzonder opgedragen aan hen, die tot het predikambt geroepen zijn, onder
bijstand van allen, die tot enigerlei dienst gesteld zijn. Op grond van het
algemeen priesterschap der gelovigen zijn alle leden der Kerk medeverantwoor-
delijk voor haar getuigenis in woord en daad...’
ORGANISATIE. De kerk kent in ons land de presbyteriale kerkvorm, aangezien
de leiding van de plaatselijke gemeenten bij de kerkeraden berust. Zij kent
echter geen classes en provinciale gebieden. De synode, voor een periode van
vier jaar gekozen, komt tweemaal per jaar bijeen. De Synodale Commissie is
het dagelijks bestuur van de kerk.
OECUMENE. Internationaal is de kerk lid van de Lutherse Wereldfederatie, van
de *Wereldraad van Kerken, van de Conferentie van Europese Kerken en van
de Europäische Konferenz Kirchen und Judentum. Nationaal is zij lid van de
*Raad van Kerken in Nederland. In 1985 besloot de synode tot participatie in
het Samen Op Weg-proces met de *Nederlandse Hervormde Kerk en de
*Gereformeerde Kerken in Nederland. Begin 1994 ging de Synode van de
Evangelisch-Lutherse Kerk voorlopig accoord met de ontwerp-kerkorde van de
Verenigde Protestantse Kerk.



Al in 1958 werd met de Nederlandse Hervormde Kerk een overeenkomst
gesloten ten aanzien van het Heilig Avondmaal waardoor de intercommunie en
intercelebratie mogelijk werden gemaakt. Daardoor bestaan er sinds deze
consensus op vele niveaus, ook in de plaatselijke gemeenten, contacten met de
Nederlandse Hervormde Kerk. In 1968 kwam er een overeenkomst tot stand
met de *Rooms-Katholieke Kerk, waarin de doop wederzijds werd erkend.

Period.:Documentatieblad lutherse kerkgeschiedenis; Elk (1.100);Elk voor Elk
(9.000);Mir (600).

Lit. (uit eigen kring): Evangelisch-Luthers Dagboek; C.CH.G. Visser,De
lutheranen in Nederland, 1983; Witte zwanen, 1985; H. Noordhuis (red.),
Lutherse geschriften. Belijdenisteksten van een kerk, 1987; M. Mostert (eindred.),
De lutheranen in Amsterdam. Gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar
Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam 1588-1988, 1988; Ant. Johannes,
Schets van het lutheranisme voor Samen op Weg, 1990.

Adres: Jan de Bakkerstraat 13-15, 3441 ED Woerden; tel. 0348-412183, fax
0348-412183.



Evangeliste Jenny Goeree-Manschot, voortzetting van de Evangelieprediking
Lucas en Jenny Goeree. In 1985 kwam hun organisatie in opspraak door
uitspraken gedaan in hun gospelbladEvan. Daarin stelden zij dat ‘door de
verwerping van de joden van de Messias Jezus Christus, het onheil van
Auschwitz over hen is gekomen’. Hun opvattingen zorgden voor veel commotie
en werden tenslotte door het Gerechtshof Leeuwarden veroordeeld. Ook andere
verschijnselen in de maatschappij, zoals de ziekte aids, zouden het gevolg zijn
van de weigering om de Messias als Heer te accepteren. Voor deze uitspraak
werd Lucas Goeree geruime tijd in gijzeling genomen, aangezien hij deze niet
wenste te herroepen. In 1987 werd de Evangelieprediking opgeheven, terwijl
in 1989 de echtscheiding werd uitgesproken. Vanaf die tijd opereert Jenny
Goeree onafhankelijk als evangeliste.

Period.:Evan.

Lit. (van anderen): R. Naftaniël e.a.,De zaak Goeree, 1986.



Exist-Holland, Stichting ter ontwikkeling en bevordering van een
existentieel-initiatisch levensbewustzijn, opgericht in 1980. Zij is een
algemene organisatie, waarin zen-meditatie een rol speelt. Exist-Holland baseert
zich op de denkbeelden van Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988) en zijn
vrouw Maria Hippius. Mede door invloed van Dürckheim heeft het *zen-
*boeddhisme zich over West-Europa kunnen verspreiden. Verder was hij in
1951 de grondlegger van het therapeutisch centrum in Totdtmoos-Rütte
(Duitsland), dat inspirerend heeft gewerkt op ondermeer Exist-Holland.
Exist (afgeleid van existentieel-initiatisch) -Holland geeft uitdrukking aan een
‘eeuwige wijsheid’, die zo oud is als de mensheid zelf en die dan ook aan de
gehele mensheid toebehoort. De existentiële ervaring is de plotselinge diepe
beleving van een mens dat hij bestaat in deze wereld, in deze kosmos:
afzonderlijk, begrensd, eindig, aan niemand gelijk en toch deelhebbend aan een
groter levensverband. Men wordt in zijn eindigheid - en in de eindigheid van
al het bestaande - tegelijk aangeraakt door een bovennatuurlijke, on-eindige
existentie: een religieuze ervaring omdat deze tegelijk ontzagwekkend en
fascinerend is. Initiatisch betekent een nieuw begin inluidend, de doorgang
mogelijk makend naar een nieuwe dimensie. De existentiële ervaring wordt pas
initiatisch indien deze voor iemand de weg opent naar een totaal nieuwe wijze
van in het leven staan, waarin hij zich steeds weer op de innerlijk beleefde
werkelijkheid oriënteert, met alle consequenties vandien. Vanaf dat ogenblik
gaat iemand de verantwoordelijkheid aan ten opzichte van het heiligste in
hemzelf. Dit betekent dat hij trouw luisterend omgaat met de diepste waarden
in zichzelf en dat hij daarnaar in de wereld handelt. De initiatische weg is een
levenslang proces van ‘sterven’ en ‘opnieuw geboren worden’. In dit proces
gaat het niet om het eindpunt, maar om het op-weg-zijn, met alle omwegen
vandien. Alleen indien iemand naar zijn meest innerlijk gehoorde opdracht (Ge-
weten) leert leven, kan hij zijn authentieke bijdrage leveren aan een wordende
wereld. Enkele kernbegrippen van de initiatische therapie zijn: ‘individuatie’,
‘innerlijke ervaring’ en ‘transformatie’ (innerlijke ommekeer).
Exist-Holland kent een aantal meditatiegroepen, verspreid over het land, waar
zazen wordt beoefend. Verder kent men initiatisch gerichte psychotherapie,
lichaamstherapie, dans en beweging, *t’ai-chi, aikido, Japanse vechtsporten,
werken met de stem en muziek. Er zijn retraites in het centrum Temenos te
Nyswiller.

Lit. (uit eigen kring): Karlfried Graf Dürckheim,Zen en wij, 1972; idem,De
wijze kat- en andere zenteksten, 1974; idem,De cultuur van de stilte, 1979;
idem,Hara, het dragende midden van de mens, 1979; idem,Meditatie, doel en
weg, 1981; Loes Kessels-Ophoff,Dante’s Goddelijke Komedie als innerlijke
weg, 1981; Louis ter Steeg e.a.,Ontmoetingen met Karlfried Graf Dürckheim,
1982; Frans Kessels,Van vervreemding naar ontmoeting. Een initiatische weg,
1988.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 245-
250; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 134.

Adres: Prins Hendrikweg 43, 3941 GD Doorn; tel. 0343-414132.



Familie, De, Een Genootschap van onafhankelijke christelijke geloofsge-
meenschappen(eerder: Family of Love, voor 1978 Children of God), een van
de meest duidelijke vertegenwoordigers van de vroegere groep van de
zogenaamde *jeugdreligies, die met name in de jaren zeventig en beginjaren
tachtig een prominente rol speelde. De beweging is in feite in 1968 in
Californië ontstaan als een van de vele reacties op de hippiebeweging, die zich
toen hevig verzette tegen de bestaande staatsstructuur en vooral experimenteerde
met drugs-gebruik en de beoefening van de vrije liefde. De oprichter David
Brandt Berg (1919-1994) stond oorspronkelijk sterk onder invloed van de
visioenen die zijn moeder regelmatig kreeg. In de jaren zestig was Berg actief
in de *Pinksterbeweging en kreeg hij met name onder de rijpere jeugd nogal
wat aanhang. Na aanvankelijk te hebben samengewerkt met andere, soortgelijke
groeperingen, werden de toenmalige Children of God in 1970 zelfstandig. Vanaf
dit jaar begon ook de verbreiding, met name in Europa, aanvankelijk met
relatief groot succes. Op haar hoogtepunt werd de aanhang op ca. 8000
volgelingen geschat, levend in ca. 740 leefgemeenschappen (1985). Berg, die
door zijn volgelingen Vader David werd genoemd, was de volstrekt absolute
leider, die zijn gemeenschap bestuurde door middel van brieven. Als gevolg van
de meestal felle kritiek op de Children of God werd in 1977 deze beweging
formeel opgeheven en de Familie der Liefde (nu vereenvoudigd tot De Familie)
gesticht met een nieuwe organisatorische structuur met volgens De Familie op
democratische wijze gekozen bestuurders. Op dit ogenblik zijn wereldwijd ca.
3000 zogenaamde full-time volwassenen met ca. 6000 kinderen aanhanger
(1993). Ook in Nederland zijn er enkele tientallen aanhangers.
OPVATTINGEN. De leden van De Familie gaan uit van de absolute waarde van
de Bijbel, als het heilige, geïnspireerde Woord van God, dat volstrekt letterlijk
wordt opgevat, terwijl verder de brieven van Berg langzamerhand heel
belangrijk zijn geworden. De zogenaamde full-time leden van De Familie willen
in alle radicaliteit het leven van Christus navolgen. Daarom ook geven zij hun
dagelijkse werkzaamheden op en richten zij zich volledig op de verbreiding van
het Koninkrijk Gods. Gemiddeld zes uren per dag besteden zij aan bijbelstudie.
Met name in de beginperiode kwamen zij regelmatig in opspraak door hun
evangelisatiemethoden: ‘litnessing’ (verspreiding van literatuur), ‘witnessing’
(optreden met bands en het houden van feesten), en met name het zogenaamde
‘flirty fishing’, waarbij speciaal uitgezochte leden seksuele missie bedrijven.
De eindtijd is zeer nabij. De revolutionaire heilsgemeenschap is daarom de
reddende ark voor de gelovigen. De leden van De Familie zetten zich af tegen
de conformistische wereld, waardoor zij de traditionele kerken beschouwen als
mausolea van de doden. De opvattingen over gebed, zonde en geloof passen
wel in grote lijnen bij de traditionele christelijke traditie. Hun liturgie is
beperkt: al hun handelen wordt immers bepaald door hun godsdienstige
overtuiging. De christelijke doop wordt niet erkend. De doop als teken van de
volstrekte innerlijke omwenteling wordt geestelijk door handoplegging
toegediend. Het avondmaal is slechts een herdenkingsmaaltijd en wordt onder
beide gestalten genuttigd. Het huwelijk dient ter voortplanting van het menselijk
geslacht en wordt zonder enige formaliteit geestelijk gesloten.
In de leefgemeenschappen heerst een absoluut verbod op privébezit. Men is
daar aan zijn nieuwe geestelijke ouders volledige gehoorzaamheid verschuldigd.



Lit. (uit eigen kring):Revolutie voor Jezus, 1972.
(van anderen):De waarheid omtrent Children of God, 1978; Kai Köllen,
Jeugdsekten in Nederland, 1980; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Jeugdreligies,
1981.

Adres: Postbus 131, 1040 Brussel 4, België; tel. 02-3872927.



Federatie van Pinkstergemeenten Morgenstond, ontstaan na de campagnes
in 1958 van de bekende Amerikaanse opwekkingsprediker Tommy Lee Osborn.
Op 8 september 1958 houden Peter en Ilse Rothuizen samen met de evangelist
Joop van der Berg hun eerste samenkomst in de gymnastiekzaal van een school
in Den Haag. Na een moeilijke beginperiode wordt het werk uitgebreid naar
Voorburg. Februari 1965 vertrekt Joop van der Berg naar Suriname en wordt
Peter Rothuizen tot herder aangesteld. Vanaf 1971 zijn er ook in Schiedam
bijeenkomsten. De gemeente in Den Haag is zo sterk gegroeid dat eind 1975
de gemeente Mariahoeve start. Begin 1978 starten de eerste bijeenkomsten in
Zoetermeer. De Federatie bestaat nu uit de pinkstergemeenten Cypreskerk, De
Haagse Hout en Houtwijk in Den Haag en gemeenten in Delft, Voorburg,
Zoetermeer, Gouda, Schiedam, Naaldwijk en Scheveningen. Het overlegorgaan
is de COR: Centrale Oudsten Raad. Ook de herders ontmoeten elkaar
regelmatig. De gemeenten die bij de Federatie zijn aangesloten, tellen ca. 2800
gelovigen (1994).

Period.:De Goudenaar; De Graankorrel; De Schaapskooi; Info; Shalom.

Lit. (uit eigen kring): G. Roskam,Samen doorgaan, 1988.

Adres: Togostraat 26, 2622 EW Delft; tel. 015-2565442.



Focolarebeweging, (focolare= vuurhaard) in Italië in 1943 op initiatief van
Chiara Lubich (geboren 1920) ontstaan. Vanaf 1944 werd de eerste
leefgemeenschap voor vrouwen en in 1948 de eerste voor mannen gesticht.
Vanaf 1958 verbreidde de beweging zich door West- en Oost-Europa en
ontstonden de eerste contacten in Brazilië en op de Filippijnen. Vervolgens
werd de beweging wereldwijd actief. Tot 1960 was Focolare alleen rooms-
katholiek; vanaf die tijd begon ook de verspreiding in de Duitse Lutherse Kerk,
in de Engelse *Anglicaanse Kerk, in Oost-Europa in de *oosterse kerken en in
Zwitserland en Nederland in de kerken van de *Reformatie. Focolare gaat uit
van Johannes 17:21: ‘Vader, mogen zij allen één zijn’. Daartoe dienen de
zogenaamde vier dialogen: die binnen de eigen kerk; de oecumenische dialoog
tussen de verschillende kerken; de dialoog met andere godsdiensten en die met
de niet-gelovigen.
Het hart van de beweging zijn de zogenaamde focolares, kleine gemeenschap-
pen van mannen of vrouwen, de focolarino’s, die zich aan God hebben gegeven
en midden in de maatschappij leven en werken. Onder hen zijn er ook
gehuwden. In 1956 ontstond in de beweging de groep van de vrijwilligers,
mensen die in hun werk willen bijdragen aan de vernieuwing van mensen en
maatschappijstructuren. Rondom hen ontstond de beweging Nieuwe Mensheid,
van waaruit initiatieven worden ontwikkeld om te bouwen aan een ‘beschaving
van eenheid en liefde’. In 1967 ontstond de beweging Gen (New generation)
bestaande uit jongeren die de basis vormen van de beweging Jongeren voor een
Verenigde Wereld. Andere organisatorische vormen binnen Focolare zijn:
Nieuwe Gezinnen, een brede beweging rondom de gehuwde focolarino’s; de
Parochiebeweging van priesters en predikanten, die in de spiritualiteit van
Focolare inspiratie vinden voor hun eigen werk. Verder bestaan er 20
zogenaamde focolarestadjes (1992) in alle delen van de wereld, waarin
jongeren, gezinnen, personen van verschillende culturen wonen en werken.
Naast de regelmatige grotere en kleinere bijeenkomsten vinden jaarlijks de
zogenaamde Mariapoli’s plaats, meerdaagse zomerbijeenkomsten over de
spiritualiteit van de beweging. De internationale ontmoetingsplaats is
Castelgandolfo bij Rome. In Nederland komt men bijeen in Baak bij Zutphen.
Wereldwijd maken 98.000 (1994) mensen deel uit van een van de geledingen
van de Focolarebeweging, terwijl in totaal ca. 2 miljoen mensen op enigerlei
wijze ermee betrokken zijn. Voor Nederland zijn de cijfers ca. 1.000 en ca.
10.000 (1994).

Period.:Nieuwe Stad. Tijdschrift voor een verenigde wereld(1300).

Lit. (uit eigen kring): Edwin Robertson,Chiara, 19832; Chiara Lubich,
Meditaties, 1983; idem,Verder zien, 1990;Brochure Focolarebeweging, 1992;
Franca Zambonini,Chiara Lubich - voor een verenigde wereld, 1992.

Adres: p.a. Uitgeverij Nieuwe Stad, Utrechtseweg 171, 3818 ED Amersfoort;
tel. 033-4614615.
B. Wuystierslaan 50, 3818 LJ Amersfoort; tel. 033-4622619.



Friends of the Western Buddhist Order - Nederland, Stichting, (FWBO),
in Nederland: Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde, werd in 1967 in
Engeland opgericht. In Nederland is zij vanaf 1980 actief. De oprichter en
spiritueel leider is Sangharakshita, die in 1925 in Engeland als Dennis P.E.
Lingwood geboren werd. Hij is in India in verschillende tradities ingewijd:
theravada, mahayana en vajrayana. De activiteiten van de FWBO worden geleid
door Dharmacharis (m) en Dharmacharinis (v), ordeleden van de Westerse
Boeddhisten Orde. Het aantal ordeleden is internationaal 500 en nationaal 3
(1993). Het aantal ‘Vrienden’ is onzeker, aangezien daarvoor geen lidmaatschap
nodig is. De schattingen zijn: internationaal 3000 en nationaal 60 (1993).
In het *boeddhisme staan meditatie, het leiden van een ethisch leven en het
verkrijgen van meer inzicht in de aard van het bestaan (wijsheid) centraal. De
FWBO helpt deze aspecten te ontdekken, te ervaren en te ontwikkelen. Hierbij
volgt zij geen speciale boeddhistische richting, maar gebruikt zij van alle
stromingen wat in een bepaald land en situatie nodig is, zonder echter de kern
van het boeddhisme te verliezen. Er zijn centra over de hele wereld, maar de
beweging is het grootst in Engeland en India. In Nederland heeft zij een
centrum in Utrecht, waar op het adres Eikstraat 25 wekelijkse meditatie-
avonden worden gehouden. Ook geeft zij cursussen in meditatie en de
opvattingen van het boeddhisme en verder studie-avonden worden gehouden.-
en meditatieavonden en retraites van een dag, weekend of een week. Daarnaast
zijn er mogelijkheden voor persoonlijk contact.

Period.:Dakini; Golden Drum. A Magazine for Western Buddhists.

Lit. (uit eigen kring): What is the FWBO?, z.j.; The Friends of the Western
Buddhist Order. A introduction, z.j.; What is an ordermember?, z.j.; What is
the Western Buddhist Order?, z.j.; M.S. Sangharakshita,The Thousand-petalled
Lotus. An nglish Buddhist in India, 1976; idem, The Three ewels. An
introduction to Buddhism, 1979; Dharmachari Subhuti,Buddhism for today. A
ortrait of a new Buddhist Movement, 1983.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 95-
100.

Adres: Postbus 1559, 3500 BN Utrecht; tel. 030-2620268.



Gemeenschap De Hooge Berkt, in 1967 ontstaan als een lekenbeweging
binnen de *Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens een retraite-bijeenkomst besloten
enkelen om met elkaar in één huis te gaan wonen. Deze beslissing werd
ingegeven door een innerlijke noodzaak omdat in die periode, mede door het
Tweede Vaticaans Concilie, vele vanzelfsprekendheden doorbroken werden en
vele oude waarden uitgehold bleken te zijn. De naam van de gemeenschap is
ontleend aan de buurtschap waar zij is ontstaan. Het leven berust op vier
pijlers: werk, samenleven, studie en gebed.
Tot de gemeenschap horen mannen en vrouwen, leken en geestelijken,
alleenstaanden en gehuwden. Er zijn drie vestigingsplaatsen: Bergeyk, Thorn
en het Duitse Asbach-Hussen. Daar wonen met en rond de kern ca. 120
personen (1993). In den lande zijn er nog een tweehonderd mensen die zich
verbonden weten; waar mogelijk komen die onderling bijeen.
De leden willen met elkaar als één grote familie leven om vanuit de basis de
kerk als gemeenschap te beleven en haar te ondersteunen. Zij doen dit vanuit
de opvatting van een radicale, nieuwe levenswijze van mensen, die elkaar niet
alleen laten en erop vertrouwen dat ze niet alleen gelaten worden. Zij komen
driemaal per dag in de ochtenddienst, eucharistieviering en avonddienst bijeen.
De gemeenschap kent niet het zogenaamde intreden, en derhalve ook niet de
geloften, zoals dat het gebruik is in de traditionele orden en congregaties. Wel
wordt jaarlijks met Pinksteren door de kern van de gemeenschap een gebed
uitgesproken, waarin het engagement tot uiting komt. Zij gaat er van uit dat
men als het ware in de gemeenschap groeit. Enkelen van de kerngroep dragen
de naam ‘chassied’ (drager van de chesed, de trouw van God). Zij zijn het hart
van de gemeenschap. De verantwoordelijkheid voor de gemeenschap ligt bij de
groep van de Onderscheidingsdag, waarbinnen verder een
eindverantwoordelijke is aangewezen met als teken de naam ‘nada’, Spaans
voor ‘niets’.
De gemeenschap bestaat bij de gratie van gastvrijheid. De aandacht van de
nieuwe gasten is geconcentreerd in de Ria Huysmansbeweging, genoemd naar
iemand van het eerste uur. Er bestaan vele mogelijkheden tot kennismaking:
op het moment dat men zelf afspreekt of via een ‘open week’, een week van
meeleven, om de twee maanden gehouden. Een speciale plaats in de
gastvrijheid heeft de zogeheten ‘Exodus’: drie maanden meeleven om de eigen
weg naar vrijheid en naar toewijding te verkennen.

Period.:Tussen Ons In(500).

Adres: Postbus 40, 5570 AA Bergeyk; tel. 0497-572505.



Gemeenschap van Christenen Nederland, ontstaan vanuit het
evangelisatiewerk van Z. Hilberink en actief in Vroomshoop en omgeving. In
1949 werd Hilberink bekeerd in een *pinkstergemeente, waarna in 1950 een
gemeente ontstond in Vroomshoop met ca. 200 leden, in Hollandscheveld
(1952) met 25 leden en in Nijverdal (1953) met 30 leden.
De centrale geloofspunten van de Gemeenschap zijn ondermeer de vervulling
met de Heilige Geest, doop en bekering.
Iedere zondag om 10.00 uur zijn er diensten waar Z. Hilberink, P.D. Kleine,
W. van der Heide en B. Beishuizen regelmatig voorgaan. Een dienst bestaat uit
zang, een vrij gebed en prediking.
Vanaf 1958 geeft de Gemeenschap hun blad uit, waarmee intensief wordt
gecolporteerd.

Period.:Stem der genezing.

Adres: Nassaustraat 4, 7681 AE Vroomshoop; tel. 0546-6424455.



Gemeenschap van Zendings Diaconessen in Nederland, sinds 1990 een
kerkgenootschap in de zin der wet. De activiteiten van de Gemeenschap liggen
op het terrein van evangelisatie en zending, toerusting en diakonie. In het
moederhuis te Amerongen worden ouderen verzorgd, terwijl de Gemeenschap
in Rotterdam een verpleeghuis beheert. Verder heeft zij een bijbelschool, een
conferentiecentrum en in Putten een evangelisatiepost.

Adres: Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen; tel. 0343-459595, fax
0343-459575.



Gemeenschap voor het Evenwicht en de Ontwikkeling van de Mens, in
1969 door Mario Rodriquez Cobis (bijgenaamd Silo) te Mendoza (Argentinië)
gesticht. Zij is actief in ruim 40 landen; sinds 1980 ook in Nederland, hoewel
zij hier bijna niet in het openbaar treedt. Het aantal aanhangers is onbekend.
Uitgangspunt zijn twaalfPrincipes van het waardevol handelen, waarin
ondermeer gesteld wordt, ‘dat de mens zich niet moet verzetten tegen een grote
kracht; treed terug totdat deze in kracht afneemt en ga dan vastberaden voort,
en ‘als het je niet uitmaakt of het dag of nacht, zomerproef of winter is, heb
je de tegenstrijdigheden overwonnen’. Zij ontwikkelt een systeem dat ‘nuttig
is voor het evenwicht en de ontwikkeling van de mens. Dit systeem is een
doktrine, een gevoel en een manier van leven’.
Centraal staat de zogenaamde geleide ervaring, een meditatieoefening,
waardoor de leden zich bewust worden van allerlei onverwerkte trauma’s e.d.
Instructeurs, die de wekelijkse bijeenkomsten leiden, spelen een belangrijke rol.

Lit. (uit eigen kring): Silo,Boek van de gemeenschap, z.j.; idem,De genezing
van het lijden, z.j.; idem,Principes van het waardevol handelen, z.j.
(van anderen): Hyme Stoffels, De Gemeenschap, in:RBN, 3, 1981, p. 93-95.



Gemeente der Christenen ‘Ecclesia’ heeft haar oorsprong in de
opwekkingsbeweging die plaatsvond rond de persoon van de Duitse
scheermesjesfabrikant Hermann Zaiss uit Solingen. Nadat hij in 1944 in de
keuken van zijn huis begonnen was met het houden van samenkomsten, werd
de belangstelling dermate groot, dat er ook in andere steden aanhangers
kwamen, die zogenaamde ‘Ecclesia’s’ oprichtten. De bezielende prediking van
Zaiss was gebaseerd op de opvatting dat Jezus Christus de Heiland der wereld
is, gisteren en vandaag dezelfde. Verder genas hij door handoplegging. Ook
buiten Duitsland kreeg deze *opwekkingsbeweging (zie ook
*genezingsbewegingen) grote aandacht. Op initiatief van F.A. Stroethoff,
directeur van de vereniging `Tot Heil des Volks’, die zeer onder de indruk was
geraakt, bezocht Zaiss in 1952 voor het eerst Nederland. Duizenden bezochten
de samenkomsten, die in een aantal steden werden gehouden. Net als in
Duitsland werden er in ons land kernen gesticht onder de naam Ecclesia. Een
van de eersten die hierin actief waren, was J. Adelmund uit Rotterdam. In 1970
hield J. van de Berg in Barendrecht samenkomsten onder de naam Volle
Evangelie Gemeente, Gemeente der Christenen. In 1979 kwam er een fusie tot
stand en ontstond de Gemeente der Christenen ‘Ecclesia’. Deze Gemeente telt
zeven gemeenten met ca. 300 leden (1993).
Bij de dood van Zaiss waren er 300 gemeenten. Nu zijn er in totaal in
Duitsland, Zwitserland en Nederland nog ongeveer 125 gemeenten over (1993).

Period.:Ecclesia.

Adres: Merscheiderstrasse 40, D-4650 Solingen 11.



Gemeente des Heeren, in de jaren twintig onder leiding van Joh. Orsel (1877-
1949), een voormalig veenarbeider en anarchist, ontstaan. Via het *Leger des
Heils kwam hij in contact met de *pinksterbeweging. Hij begon in Oost-
Groningen met zijn onafhankelijk evangelisatiewerk. Schippersfamilies kwamen
tot bekering en stelden hun schepen ter beschikking aan het evangelisatiewerk.
Op grond van Ezechiël 30:9: ‘Te dien dage zullen er boden voor Mijn
aangezicht in schepen uitvaren om het zorgeloze Moorenland te verschrikken,
want zie het komt aan!’ voeren de schepen van de Gemeente in 1927
zuidwaarts om in 1929 Haarlem te bereiken.
In 1921 stichtte A. Otten (1892-1941) een Gemeente in Elim, die uitgroeide tot
een landelijk centrum. In 1950 werd de Gemeente een stichting teneinde
kerkgebouwen te kunnen aankopen. Schandalen rond de landelijke leiders in
1948 en 1969 en enkele sterfgevallen als gevolg van het weigeren van
medische hulp hebben de Gemeente des Heeren in een isolement gedrongen.
In 1981 waren er nog acht sterk vergrijsde gemeenten met ca. 750 gelovigen.
OPVATTINGEN. De Gemeente legt sterke nadruk op gebedsgenezing, waarbij
alle medische hulp wordt afgewezen. Ook keert zij zich tegen de bestaande
kerken en tegen de samenleving in het algemeen. De leden beschouwen zich
als de ware gelovigen.

Lit.: W.T.M. van Haaren,Jezus alleen!, scriptie R.U. Leiden, 1981.

Adres: Troelstrastraat 1, 7331 TL Apeldoorn.



Gemeente Gods (Anderson), ontstaan vanuit de VS. In 1793 stichtten
emigranten uit Zwitserland, Nederland en Duitsland in de VS de Duitse
Gereformeerde Kerk, een voorloper van de United Church of Christ. In 1823
stichtte John Winebrenner, na een opwekkingsbeweging, de Churches of God
in North America (General Eldership). In 1880 scheidde onder leiding van
Daniel S. Warner een gedeelte zich af in haar streven de oorspronkelijke
opwekkingssfeer terug te krijgen. Zo ontstond de Gemeente Gods. De
toevoeging van de plaatsnaam Anderson is nodig omdat in de VS vele kerken
de naam Gemeente Gods hebben. Begin deze eeuw startte de Gemeente haar
activiteiten in Europa. Wereldwijd kent de Gemeente ruim 350.000 gelovigen.
In Nederland is de Gemeente actief in Wanbach (Landgraaf), Brunssum en
Heemskerk. De diensten worden bijgewoond door ca. 120 personen.
OPVATTINGEN. De Gemeente Gods gaat ervan uit dat de kerk de verzameling
is van wedergeborenen. De kerk is geen menselijke organisatie, maar door God
zelf ingesteld. De Gemeente kent de volwassendoop, het Heilig Avondmaal en
de voetwassing. Voorgangers zijn de ‘oudsten’, die door de plaatselijke
gemeente worden bevestigd.

Adres: Maanstraat 13, 6448 XE Brunssum; tel. 045-5221432.



Gemeente Gods te Velddriel, ontstaan vanuit de arbeid van S.Th. Vrieswijk.
Via de *Gereformeerde Kerken in Nederland en een *Vrije Evangelische
Gemeente stichtte Vrieswijk in 1975 de Gemeente Gods, op grond van
openbaringen en visioenen. In 1980 maakte hij bekend dat hij een roeping had
als profeet. In 1983 kreeg Vrieswijk de opdracht van de Almachtige om een
exemplaar van het dagblad ‘De Telegraaf’ te kopen. Hierin stond een
advertentie over de verkoop van een voormalig klooster te Velddriel. Om de
aankoop mogelijk te maken werd de Stichting Seminarie Gemeente Gods
opgericht. Binnen korte tijd was er voldoende geld bijeen om dit klooster te
kopen, waarna Vrieswijk met meerdere volgelingen het klooster introk. Vanaf
1986 zegt Vrieswijk dat zij de getuigen uit Openbaringen 11 zijn. Eind 1987
kwam het tot conflicten met de buitenwereld naar aanleiding van het feit dat
een vrouw in het klooster trok met achterlating van haar man en vijf kinderen.
In de vele publikaties werd Vrieswijk afgeschilderd als een verderfelijk exces
in het geheel van de christelijke wereld. In 1988 woonden er 24 volgelingen
in het klooster, terwijl de groep externe leden uit 14 personen bestond. In de
loop van 1992 is profeet Vrieswijk met enkele vrouwelijke volgelingen naar
Israël vertrokken en is het klooster verkocht. In Israël verkondigt S. Th.
Vrieswijk dat hij de messias is.
De kern van de opvattingen van Vrieswijk is dat de mensheid zich moet
voorbereiden op de eindtijd. De hiërarchie binnen het klooster was als volgt:
aan het hoofd stond profeet Vrieswijk, direkt gevolgd door profetes Aida. Dan
kwamen de kinderen en tenslotte de mannen. Mannen en vrouwen verkeerden
in gescheiden leefwerelden.

Lit. (van anderen): E. Eweg, A. Koemans en A. Sheerazi, Problemen rond een
profeet: de ‘Gemeente Gods’ te Velddriel, in:RBN, 19, 1989, p. 7-24.



Gemeente van Apostolische Christenen, vanaf 1980 de naam van de
Apostolische Geloofsgemeenschap, in 1955 gesticht door apostel G. Kamphuis
van de Hersteld Apostolische gemeenschap in de Eenheid der Apostelen in
Nederland en apostel H.J. Smit van de Hersteld Evangelische Apostolische
Gemeente. Beide apostelen braken met de *Nieuw Apostolische Kerk, die later
in 1964 uit beide Gemeenten is ontstaan. Een belangrijk nieuw element in de
apostolische opvattingen is, dat de Gemeente van Apostolische Christenen de
leer van het stamapostolaat heeft losgelaten en verder zich kritisch bezon op
de vraag of de nadruk op de verzegeling niet ten koste was gegaan van de
doop. Ook kreeg de Gemeente oog voor het feit dat de Heilige Geest ook actief
is in de andere kerken. Grote waarde hecht zij aan een leven dat in
overeenstemming moet zijn met de boodschap van Christus en van zijn
apostelen.
Internationaal is de Gemeente in de Vereinigung Apostolischer Christen des In-
und Auslands verbonden met de onder verschillende namen functionerende
zelfstandige apostolische gemeenten in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Zuid-
Afrika, Australië en India. Samen tellen deze gemeenten ca. 27.000 leden.
NEDERLAND. In ons land telt de Gemeente van Apostolische Christenen ca.
500 leden, verdeeld over veertien plaatselijke gemeenten, waaronder enkele
zeer kleine. Sinds november 1987 is J.F. Kröner jr. apostel. Elke zondagmorgen
wordt in Den Haag een dienst gehouden in het Dreeshuis aan de Morsestraat.
De Gemeente werkt nauw samen met de *Hersteld Apostolische Zendingskerk.

Period.:De Bazuin Sions; Militia Christi (jeugdblad).

Lit. (uit eigen kring):Wat wij geloven, 2 dln., z.j.;Historisch overzicht over het
ontstaan van het stamapostelambt, 1976; S.D. Slothouwer,Memento Mori. Een
beschouwing over dood en hiernamaals, 1980.
(van anderen): M.J. Tang,Het apostolisch werk in Nederland tegen zijn
achtergronden van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824, p. 78-79;
idem,De apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in: RBN, 8, 1984,
p. 40-41.

Adres: Dorus Rijkershof 15, 1064 GK Amsterdam; tel. 020-6111234.



Gemeente van Jezus Christus te Groningen, in 1960 ontstaan als een
Stromen van Kracht-gemeente, voortgekomen uit het werk van Karel
Hoekendijk. De gemeente kreeg in 1971 haar huidige naam. Zij werkt samen
met de Stichting Zending en Gemeente te Utrecht en met zendelingen in
Suriname en op Curaçao. Voorgangers zijn T. van der Beek en C. de Jong, die
op maandag de dienst leiden. Daarnaast zijn er om de twee weken om 10.00
uur diensten op zondag. De gemeente komt bijeen in het ‘Sophiahuis’,
Sophiastraat 25, Groningen.

Period.:Kontaktbrief.

Adres: Windeweg 18, 9753 GG Haren; tel. 050-5347705.



Gemeenten van Christus, ontstaan in het begin van de 19e eeuw in Engeland
en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Een vijftal bewegingen worstelde
met de verdeeldheid binnen het *christendom. Zij kwamen vanuit hun
verlangen tot eenheid tot de volgende vier oplossingen: 1. Elke plaatselijke
gemeente dient volkomen onafhankelijk te zijn van elke vorm van kerkelijke
hiërarchie, aangezien hierdoor de christenen eerder verdeeld dan verenigd
worden; 2. Kerkelijke geloofsbelijdenissen dienen terzijde geschoven te
worden; 3. Er moet geen onderscheid bestaan tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’;
4. Alle sektarische namen om gelovigen van elkaar te scheiden dienen te
worden vermeden.
Deze uitgangspunten resulteerden in het ontstaan van duizenden gemeenten.
Kort na de Tweede Wereldoorlog keerde J. Vis vanuit de VS naar Nederland
terug om dit model van de Gemeenten van Christus te verkondigen. Vanuit zijn
prediking ontstonden gemeenten in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem,
Maastricht en Schiedam. Iedere plaatselijke gemeente is zelfstandig.
De Gemeenten van Christus kennen geen vast ritueel in de zin van liturgie. Een
samenkomst kent wel: het nuttigen van de Maaltijd des Heren, het gezamenlijk
zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen, het gebed, het
verkondigen van Gods Woord en het vestigen van de aandacht op
offervaardigheid.
Wereldwijd bedraagt het aantal gelovigen enkele miljoenen. Voor Nederland
is het aantal ca. 150 (1994).

Period.:Goede Moed; Levende Stenen; Ramshoorn; Tot Opbouw.

Adressen: De Gaarde 61, 2542 CB Den Haag; tel. 070-3297380;
Plataanstraat 99, 2023 SC Haarlem; tel. 023-527638.



Genezingsbewegingenkomen in vele godsdiensten voor en met name ook in
het *christendom. In het Nieuwe Testament worden gebed en genezing nauw
met elkaar verbonden (Jakobus 5:13-18). Verder spreken ook Marcus 9:29 en
16:17-18 over gebedsgenezing en met name over de uitdrijving van geesten.
De achtergrond van de moderne genezingsbewegingen berust op de erkenning
dat vele ziekten een psychische achtergrond hebben. Genezing volgt
‘automatisch’ indien men van het kwade verlost is, te realiseren door het
gebed. Men verdeelt gebedsgenezing in twee categorieën: 1. Genezing als iets
natuurlijks, indien er sprake is van geloof. *Christian Science als voorbeeld
baseert zich op deze opvatting; 2. Genezing als een mogelijkheid die
buitengewoon is. Met name Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) heeft als
vooraanstaand figuur in de zogenaamde Möttlinger-beweging met zijn spreuk
‘Jesus ist Sieger’ de stoot gegeven tot deze buitengewone gebedsgenezing.
In de *pinksterbeweging speelt de gebedsgenezing van oudsher een belangrijke
rol, aangezien de vervulling met de Heilige Geest ook de uitdrijving van boze
geesten en daarmee de genezing bewerkt. Voor de grote campagnes van de
Amerikaanse gebedsgenezers was met name de Indiër Lam Jeevaratnam
bekend, in 1950 nog na de samenkomst in Rotterdam uit ons land uitgewezen.
Vooral de Amerikaanse pinksterbeweging legde het accent op deze gave van
gezondmaking en organiseerde voor dit doel vele wereldomvattende
campagnes. Bekende evangelisten van de jaren vijftig die deze gebedsgenezing
in hun campagnes centraal stelden waren onder meer Tommy Hicks, William
Branham, George Lindsay, Oral Roberts, Tommy L. Osborn (‘leerling’ van
Jeevaratnam), en anderen. Osborn organiseerde in Nederland onder meer in
1958 in Den Haag en Groningen groots opgezette campagnes. Verder speelde
tot 1958 de scheermesjesfabrikant Hermann Zaiss uit het Duitse Ohligs bij
Solingen een belangrijke rol. Hij had vele navolgers, onder wie F.A. Stroethoff
met zijn ‘Evangelie tot Heil des Volks’. Stroethoff werd vooral in zijn bladDe
oogst een groot propagandist van Zaiss. Verder zijn de *Gemeenten der
Christenen ‘Ecclesia’ uit de samenkomsten van Zaiss ontstaan.
De laatste decennia is het karakter van de genezingsbewegingen volstrekt
veranderd. In plaats van massacampagnes vinden genezingen op gebed (onder
handoplegging) vooral plaats in de afzonderlijke gemeenten, te midden van de
gelovigen.
Buiten de vele groepen binnen het protestantisme kent ook de *Rooms-
Katholieke Kerk de opvatting dat genezing, na gebed, als genadegave van God,
mogelijk is. Met name in deze kerk zijn er vele pelgrimage-oorden, van welke
Lourdes (Zuid-Frankrijk) de bekendste is. Verder is genezing op gebed als
teken van de goddelijke en verlossende kracht van Jezus (o.a. volgens Johannes
en Matteüs 4:23) een essentieel gegeven binnen de *Getuigenis van Gods
Liefde.
EXORCISME. Een zeer speciale vorm binnen de genezingsbewegingen is het
exorcisme, de benaming voor alle handelingen die de kwade geesten (demonen)
kunnen afweren en bannen uit zaken en met name personen. De handelingen
baseren zich op een bijzondere kracht en bestaan uit een aantal rituelen,
gebeden en bevelen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van reukstoffen,
bepaalde kruiden, wijwater of gezegende voorwerpen, zoals bijvoorbeeld het
kruis. Het exorcisme komt in alle godsdiensten voor. In de zogenaamde
natuurreligies vindt men opvattingen, dat in het lichaam van elk mens krachten



van de demon aanwezig zijn, die kunnen worden weggenomen door een klier
van een bepaald dier of een zakje kruiden bij de lever te plaatsen. Verder is de
basisopvatting van het exorcisme dat elke geest met behulp van magie van de
ene plaats naar de andere kan worden overgebracht.
In de oudtestamentische apocriefe boeken en in de na-christelijke joodse
geschriften vindt men verwijzingen naar het exorcisme. Ook in het Nieuwe
Testament zijn er aanwijzingen van het exorcisme, zoals in Matteüs 12:27,
26:63-64, Lucas 11:18-19 en Handelingen 16 waar verteld wordt hoe de apostel
Paulus de kwade geesten van een meisje, dat de toekomst kon voorspellen,
verdreef. Verder worden er enkele voorbeelden gegeven in het apocriefe
Testament van de twaalf apostelen. Alle geschriften richten zich met name op
de bestrijding van Beëlzebul.
In feite kunnen de verschillende vormen van exorcisme in vier hoofdgroepen
worden onderverdeeld: 1. Liturgische exorcismen, zoals deze ondermeer in de
Rooms-Katholieke Kerk en binnen het *anglicanisme gepraktiseerd werden en
worden; 2. Vrije exorcismen, zoals deze gepraktiseerd worden in de
verschillende groeperingen, die beïnvloed zijn door de geest van de beweging
van de Möttlingers. Zij zijn nog te vinden in een aantal pinkstergemeenten en
in een aantal *charismatische groepen; 3. De spiritistische vorm, waarin met
behulp van séances binnen het *spiritisme, via een medium met behulp van de
goede geest de kwade demon wordt verdreven; 4. De *paganistische vorm,
waarbij met behulp van witte magie-formuleringen een lid uit de satanische
extase gehaald wordt.
De laatste jaren staan de officiële kerkgenootschappen zeer aarzelend tot
afwijzend
tegenover het exorcisme, hoewel er nog steeds, ook daar, duivelsuitbanningen
plaatsvinden.

Lit.: A. Hijmans,Godsgenezing, z.j.; C. Pauwels,Het wonder, 1946; W.C. van
Dam,Demonen eruit, in Jezus’ naam, 19823; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij?
De magische groeperingen, 1986.



Genootschap der Vrienden (Quakers), of Religieus Genootschap der
Vrienden of Society of Friends, maar gewoonlijk quakers genoemd, is als
groepering in 1652 door George Fox (1624-1691) gesticht als reactie op de
totale geestelijke verwarring die het zeventiende-eeuwse Engeland kenmerkte.
Verschillende groepen zogenaamde Seekers wachtten in een biddende stilte op
een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. De vele vervolgingen waaraan zij
blootstonden, noodzaakten hen tot de stichting van een organisatie, die in de
beginperiode zowel Children of the Light als Friends in Truth werd genoemd.
Al spoedig werd de tegenwoordige naam Society of Friends, het Religieus
Genootschap der Vrienden, aangenomen. De aanvankelijke spotnaam quakers
stamt ook uit deze beginperiode en kan op twee manieren worden verklaard:
1. George Fox heeft een rechter, voor wie hij zich moest verantwoorden,
vermaand om te sidderen (to quake= sidderen) voor de Heer; 2. Sommige
Vrienden ondervonden in de beginperiode tijdens de bijeenkomsten een sterke
gemoedsbeweging en kwamen schokkend in een toestand van extase.
De grondslag voor de organisatie werd in 1668 gelegd door George Fox door
diensRule for the Management of Meetings, terwijl Robert Barclay in 1676
met zijn Theologiae verae Christianae Apologiagrote invloed op het denken
heeft uitgeoefend.
De beweging kreeg ook buiten Engeland grote bekendheid, mede door de
activiteiten van William Penn (1644-1718), die in 1682 in Noord-Amerika de
staat Pennsylvania heeft gesticht met als hoofdstad Philadelphia (=
broederliefde), waarin in volledige gelijkwaardigheid blanken, negers en
indianen samenleefden. Het model van deze staat heeft veel invloed gehad op
de latere denkbeelden over de democratie. Door toedoen van George Woolman
(1720-1772) werd op het Amerikaanse continent het eerst in Pennsylvania de
slavernij afgeschaft. Verder was de humanisering van het gevangeniswezen een
hoofdthema: Elisabeth Fry (1780-1845) kreeg de erenaam ‘engel van de
gevangenen’. Ook waren de Vrienden actief in hun strijd tegen de doodstraf.
Verder stimuleerden zij de coëducatie.
John W. Rowntree (1868-1905) heeft het quakerisme vernieuwd. Met name de
sociale activiteiten werden zo vanzelfsprekend, dat velen het Genootschap voor
een weldadigheidsvereniging op religieuze grondslag hielden. Voor hun hulp
met betrekking tot de oorlogsellende werd in 1947 aan de Engelse en
Amerikaanse quakers de Nobelprijs voor de vrede toegekend.
OPVATTINGEN. De Vrienden gaan uit van het ‘inner light’ (innerlijke
verlichting door de werking van de Heilige Geest volgens Johannes 1:9).
Daarom verwerpen zij veel uiterlijke vormen van de geïnstitutionaliseerde
kerken, zoals de formele geestelijkheid, een formele liturgie, sacramenten,
geloofsbelijdenissen, e.d. Het Genootschap belijdt een zogenaamd
ondogmatisch christendom, aangezien het met nadruk stelt dat een ieder het
recht heeft om op zijn eigen wijze tot God te gaan, aangezien het licht van God
in iedereen schijnt. Daarom is het ook oecumenisch ingesteld. De mystieke
vereniging met God leidt als vanzelfsprekend tot het verrichten van goede
werken. Daarnaast spelen opvattingen over geweldloosheid een essentiële rol.
De vrouw nam vanaf het begin een volledig gelijkwaardige plaats in naast de
man.
EREDIENST. De eredienst (nog steeds in Engeland en op het Europese
vasteland gepraktizeerd) verloopt niet volgens een bepaald schema en wordt



niet geleid door een voorganger. Hij begint in feite indien een Vriend zich,
wachtend op de Heer, in stilte (silent worship) heeft neergezet en anderen zich
stil bij hem voegen. Deze stilte wordt soms onderbroken door korte, spontane
getuigenissen of gebeden. De dienst is afgelopen indien men in diepe
verbondenheid elkaar de hand heeft gegeven. In het Amerikaanse quakerisme
kent men echter wel het ambt van predikant.
ORGANISATIE. De organisatie van het Genootschap bestaat uit autonome
zogenaamde maand- en jaarvergaderingen. De Londense jaarvergadering bestaat
uit ca. 20.000 gelovigen. Noord-Amerika kent 25 jaarvergaderingen met ca.
100.000 leden. Verder zijn er jaarvergaderingen in Afrika, Azië, Australië en
Nieuw-Zeeland. De Engelse en Amerikaanse Vrienden werken nauw samen met
die van het vasteland van Europa. Alle groepen over de gehele wereld zijn
georganiseerd in het Friends World Committee, dat om de vijftien jaar een
World Conference houdt en om de drie jaar een Triennial Meeting. Het totale
aantal leden is ruim 200.000 (1991).
NEDERLAND. In Nederland had het Genootschap al sinds 1655 zogenaamde
vergaderingen in Amsterdam en Rotterdam. Nadat in 1851 het Genootschap
was opgeheven, werd het in 1931 heropgericht. Echter al in 1903 was in de
beweging van de Woodbrookers in Nederland de aloude quakergeest opnieuw
tot leven gekomen. De Woodbrookers danken hun ontstaan aan het
Woodbrooke-College (Eng.), dat in 1903 door John W. Rowntree was gesticht.
Na hun bezoek aan dit College richtten enkele Nederlanders in 1908 de
Vereniging van oud-Woodbrookers op, met als doel het religieuze leven te
versterken in een gezamenlijke bezinning en met eerbied voor elkaars
levensovertuiging. Later zou ze de naam Barchembeweging krijgen, naar de
plaats waar ze lang een vormingscentrum had. In 1919 kwam de
Arbeidsgemeenschap van de Woodbrookers tot stand, die vooral van belang is
geweest voor de dialoog tussen christenen en socialisten.
Het aantal Vrienden in Nederland bedraagt 144, die in wekelijkse zondagse
bijeenkomsten samen komen in Amsterdam, ’s-Gravenhage, Eindhoven,
Groningen, Utrecht en Zutphen. Rond de leden groepeert zich een aantal
sympathisanten onder de naam Wijdere Quakergemeenschap. Het Genootschap
is lid van de *Raad van Kerken in Nederland en onderhoudt contacten met de
andere jaarvergaderingen.

Period.:De Vriendenkring(350).

Lit. (uit eigen kring):Over de quakers, z.j.; Edward H. Miligan,Quakers, z.j.;
C.L. van Dalfsen,Het inwaartsch licht bij de quakers, in het bijzonder bij R.
Barclay, 1940; Thomas R. Kelly,Een quaker vertelt, 1949;Leven uit innerlijk
licht. Getuigenissen van quakers, 1952; E. Vipont,The story of quakerism,
1954; J.Z. Kannegieter,Geschiedenis van de vroegere quakergemeenschap te
Amsterdam, 1656 tot begin 19e eeuw, 1971; M.W.H. Schreuder,Over de
quakers, 1972.
(van anderen): J. Lindeboom,Geschiedenis van de Barchembeweging 1908-
1958, 1958.

Adres: Nieuwe Gracht 27, 3512 LC Utrecht; tel. 030-2340420.



Gereformeerd protestantisme, een stroming binnen het *protestantisme die
zich in nogal wat zaken onderscheidt van het *lutheranisme en de doperse
beweging (zie *doopsgezinden). Hoewel het daaraan zeer verwant is, mag het
niet worden vereenzelvigd met het *calvinisme. Naast Johannes Calvijn (1509-
1564) zijn ook Huldrych Zwingli (1484-1531), Johann Heinrich Bullinger
(1504-1575) en Martinus Bucer (1491-1551) te beschouwen als de geestelijke
vaders van het gereformeerd protestantisme. De bakermat ligt in Zwitserland,
van waaruit het zich snel heeft verbreid over Europa en via kolonisatie, zending
en emigratie ook over de rest van de wereld. Internationaal wordt het aantal
aanhangers op ruim 65 miljoen geschat. In Nederland rekent men tot het
gereformeerd protestantisme: de *Nederlandse Hervormde Kerk, de
*Gereformeerde Kerken in Nederland, de *Gereformeerde Kerken in Nederland
(vrijgemaakt), de *Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de
*Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, de
*Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de *Oud Gereformeerde Gemeenten,
de *Nederlands Gereformeerde Kerk en de *Remonstrantse Broederschap.
BELIJDENISGESCHRIFTEN. Het gereformeerd protestantisme heeft een
onmiskenbaar individueel karakter; daarom heeft het zich ook aangepast aan
de volksaard van een land. Dit verschijnsel blijkt duidelijk uit het grote aantal
eigen, nationale belijdenisgeschriften, die naast enkele algemeen aanvaarde al
in de begintijd zijn ontstaan. De algemeen aanvaarde belijdenisgeschriften zijn:
de Catechismus van Genève (1545), de Heidelbergse Catechismus (1563) en
de Tweede Helvetische Confessie (1566). De specifieke Nederlandse
belijdenisgeschriften zijn: de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de Brès
(1561) en de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten (de Dordtse Leerregels)
van 1619.
OPVATTINGEN. Het gereformeerd protestantisme stelt een leven centraal
volgens de richtlijnen van de Bijbel, met daarbij een gelovig aanvaarden van
de openbaring van God in Zijn Woord. De soevereiniteit van God over al het
aardse leven is absoluut; alleen Gods genade in Jezus Christus kan de mens
bevrijden van zijn zonden. In het Heilig Avondmaal wordt Christus geestelijk
genoten in de beide tekens van brood en wijn.
Al voor de Tweede Wereldoorlog, maar zeker erna besteden de kerken van het
gereformeerd protestantisme, enkele kleinere kerkgenootschappen daargelaten,
veel aandacht aan de problemen van de eigen tijd en stellen zij zich kritisch op
ten aanzien van de verhouding tot de staat, maatschappij en wetenschap.
Sommige gereformeerde theologen vragen zich af of de aloude
belijdenisgeschriften niet aangepast zouden moeten worden aan de gewijzigde
levensomstandigheden. In ieder geval hebben zij de overtuiging dat deze
belijdenisgeschriften geen ‘eeuwigheidswaarde’ hebben.
Van oudsher stond in de kerkdiensten de prediking van het Woord van God
centraal. Bijgevolg zijn de kerkgebouwen van het gereformeerd protestantisme
typische preekkerken en daarom sober van aard. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog is er evenwel een liturgische beweging ontstaan, die zoekt naar
een vormgeving van de eredienst die meer aan deze tijd is aangepast.
ORGANISATIE. Voor de kerkordening zijn ondermeer internationaal
maatgevend geweest: de Ordonnances ecclésiastiques van Genève (1541), de
Discipline ecclésiastique (1559), en voor Nederland de Dordtse Kerkorde
(1619). De meeste kerken van het gereformeerd protestantisme kennen de



democratische structuur. Ouderlingen, gekozen door de leden van de gemeente,
zijn medeverantwoordelijk voor de handhaving van de zuivere leer en oefenen
toezicht uit. Classicale vergaderingen, provinciale en nationale synodes geven
als zogenaamde ‘meerdere vergaderingen’ leiding aan classis, provincie of land
als de grotere verbanden van de kerk. De plaatselijke kerkelijke gemeente is
in meer of mindere mate zelfstandig.
INTERNATIONALE CONTACTEN.
Ondanks alle nationale en ook onderlinge verschillen zijn veel
kerkgenootschappen van het gereformeerd protestantisme verenigd in de
Wereldbond van Hervormde (of Gereformeerde) Kerken (WARC= World
Alliance of Reformed Churches). Verder zijn ze verenigd in de Gereformeerde
Oecumenische Raad (GOR), de vroegere Gereformeerde Oecumenische Synode
(GOS).

Lit.: M. Pradervant,A century of service. A history of the World Alliance of
Reformed Churches, 1875-1975, 1975; J.N. Bakhuizen van den Brink,De
Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding en
tekstvergelijkingen, 19762; J. van Genderen en W.H.Velema,Beknopte
gereformeerde dogmatiek, 1992.



Gereformeerde Gemeenten in Nederland, in 1953 voortgekomen uit de
*Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Reeds in 1950
had de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente te Gouda ernstige bezwaren
tegen de oppervlakkige prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland en Noord-Amerika. In 1953 werd ds. C. Steenblok, predikant van
de gemeente te Gouda en docent aan de Theologische School te Rotterdam
door de generale synode ontheven van zijn docentschap, ‘niet vanwege
onrechtzinnigheden, maar om de eenzijdigheid van het onderwijs’. Drie
predikanten konden zich hiermee niet verenigen en traden met ds. C. Steenblok
uit. De uittreding vond navolging en de uitgetredenen vormden samen de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
OPVATTINGEN. De tegenstellingen die aanleiding waren voor de uittreding
concentreerden zich rond de leer der uitverkiezing. Volgens ds. Steenblok is er
geen sprake van een ‘algemeen, welmenend, onvoorwaardelijk aanbod van
Gods genade voor alle hoorders der prediking’. Het gebod komt tot allen, maar
de beloften zijn alleen voor de uitverkorenen. Met een voorwaardelijk aanbod
van genade wordt bedoeld dat in de prediking de noodzakelijkheid van ware
schuldontdekking wordt benadrukt, opdat de mens ontvankelijk zal kunnen zijn
voor die genade die hem in Christus wordt aangeboden. Het woord aanbod
heeft de betekenis van voorstellen en verkondigen.
Als akkoord van belijden gelden de Drie Formulieren van Enigheid, en voor
de kerkelijke samenleving houdt men zich aan de Dordtse Kerkorde. De
Statenvertaling en de psalmen in de oude berijming worden in ere gehouden.
Verder passen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in hoofdlijnen
binnen de opvattingen van de *gereformeerde gezindte.
ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN. De Gereformeerde Gemeenten in
Nederland tellen 54 gemeenten, die verdeeld zijn over drie classicale ressorten,
Oost, West en Zuid. Het aantal dienstdoende predikanten bedraagt twee, het
aantal zielen 19.828, waarvan er 10.338 doopleden zijn (1995). Men heeft een
eigen theologische opleiding met meestal maar één student. Student J.C. van
der Kuijl is maart 1993 gevraagd naar een andere werkkring om te zien, omdat
hij de verkiezing te weinig benadrukte en het ‘te zeer ontbreken van de
bevindelijke gangen van Gods volk’.
Internationaal bestaat er een nauwe samenwerking met de Reformed
Congregations of North America met vier gemeenten en met een gemeente in
Pretoria (Zuid-Afrika) met in totaal 1297 zielen (1995).
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben eigen scholen, een
bejaardentehuis en zijn verder actief binnen de Gereformeerde Bijbel Stichting
(GBS), de Nederlandse stichting voor christelijke handreiking ‘Onesiforus’ en
de Nederlandse Stichting MBUMA-zending, die het geestelijke en medische
zendingswerk ondersteunt dat uitgaat van de Free Presbyterian Church of
Scotland.

Period.:Criterium (1.000);De Wachter Sions(6.500);Kerkelijk Jaarboekje.

Lit. (uit eigen kring): L.M.P. Scholten,Na 15 jaar, 1969; F. Mallan en L.M.P.
Scholten (red.),Uit ons uitgegaan, 1978; F. Mallan,Het troostboek voor de
christen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikatiën, 2 dln.,
1985; C. van Rijswijk,Het aanbod der genade. De leer dienaangaande in de



Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan belijdeniscatechisanten toegelicht,
1985; C. Steenblok,De gereformeerde dogmatiek in vraag en antwoord, 1986.
(van anderen): Anne van der Meiden,De zwarte kousen kerken. Bevindelijk
heroverwogen portret, 1993; Jan Zwemer,In conflict met de cultuur. De
bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van
de twintigste eeuw, 19932.

Adres: Parallelweg 28, 3903 BC Veenendaal; tel. 0318-511779, fax 0318-
542452.



Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten synodaal verband),
ontstaan toen in 1980 een Goudse ouderling van de *Gereformeerde
Gemeenten in Nederland een klacht indiende tegen ds. A. van den Berg. Deze
predikant zou in zijn prediking onderscheid maken tussen levendmaking en
wedergeboorte. Na een ‘droevige’ synodevergadering besloten de predikanten
A. van den Berg, J. de Groot (Rijssen) en A. Wink (Veenendaal), grotendeels
gevolgd door hun gemeenten, het verband van de Gereformeerde Gemeenten
in Nederland te verlaten. Na Gouda, Rijssen en Veenendaal volgden al snel de
veel kleinere gemeenten van Dinteloord, Middelburg en Nieuwerkerk en nog
later de gemeente van IJsselmuiden.
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten synodaal verband) willen
de lijn van de Kruisgemeenten en de Ledeboerianen voortzetten. Zij zijn
samengevoegd in een classicaal verband en tellen zeven gemeenten en drie
dienstdoende predikanten (1993). De classis kent twee deputaatschappen: een
voor de vertegenwoordiging bij de overheid en een curatorium. Het aantal
lidmaten en doopleden bedraagt ca. 3000 (1993).

Period.:Kerkblad.

Adres: Noothoven van Goorstraat 12, 2806 RA Gouda; tel. 0182-516661.



Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, in 1907
ontstaan door het samengaan van de zogenaamde Ledeboeriaanse Gemeenten
en Kruisgemeenten.
De Kruisgemeenten waren voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. In de
gemeenten die zich toen van de *Nederlandse Hervormde Kerk hebben
afgescheiden vormden zich al spoedig twee groepen: de Gereformeerde Kerk
onder ‘t Kruis en de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. Het voornaamste
geschilpunt tussen beide groepen was dat de Kruisgemeenten bij de overheid
geen erkenning als kerkgenootschap wilden aanvragen, omdat dit een
verloochening zou inhouden van het koningschap van Christus. Bovendien zou
het een verloochening zijn van het in 1834 ingenomen standpunt, nl. dat men
de rechte voortzetting was van de kerk der *Reformatie. Verder wilden zij de
naam ‘gereformeerd’ niet prijsgeven en wensten zij vast te houden aan de
Dordtse Kerkorde.
Toen in 1869 de Kruisgemeenten en de Afgescheidenen zich verenigden in de
Christelijke Gereformeerde Kerk (zie *Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland) sloten de Kruisgemeenten te Enkhuizen, Tricht en Lisse zich niet
bij deze vereniging aan. Eén van de breekpunten was het bezwaar dat bij de
Afgescheidenen het welmenend aanbod van genade op de voorgrond werd
gesteld ten koste van de belijdenis dat het geloof een gave van God is. Bij de
drie overgebleven Kruisgemeenten voegden zich in de loop der jaren nog weer
enkele gemeenten die zich nadien van de Christelijke Gereformeerde Kerk of
van de kerken uit de Doleantie van 1886 hadden losgemaakt.
De Ledeboeriaanse Gemeenten zijn ontstaan door het werk van ds. L.G.C.
Ledeboer (1808-1863). Deze was op 13 november 1840 als predikant van de
Nederlandse Hervormde Gemeente te Benthuizen geschorst, nadat hij zijn
afkeer te kennen had gegeven met de reglementenbundel en het gezangboek.
Omdat hij toch doorging met preken, werd hij op 26 januari 1841 afgezet.
In 1907 verenigden 22 Ledeboeriaanse Gemeenten en 13 Kruisgemeenten zich
tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Deze
vereniging was vooral het werk van ds. G.H. Kersten (1892-1948), die daarna
zijn krachten wijdde aan de verdere uitbouw van het kerkverband. Na 1907
sloten zich ook enkele Vrije Gereformeerde Gemeenten aan.
OPVATTINGEN. De geloofsleer is gegrond op de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God en op de Drie Formulieren van Enigheid. De Generale Synode
van 1931 heeft zich uitgesproken over het verbond der genade en de plaats die
de uitverkiezing hierbij inneemt. Het verbond der genade staat onder de
beheersing van de uitverkiezing ter zaligheid. Het wezen van het verbond geldt
alleen de uitverkorenen; aard en wezen van het verbond der verlossing en het
verbond der genade zijn één. God heeft het genadeverbond opgericht met
Christus als het hoofd van al de Zijnen. In de prediking neemt de toepassing
van het heil een grote plaats in.
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika houden vast
aan de Dordtse kerkorde, de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.
Vaccinatie en verzekering worden door sommigen niet aanvaard, omdat men
dit in strijd acht met het geloof in Gods voorzienigheid. De meerdere
vergaderingen keren zich tegen het gebruik van televisie voor vermaak.
ORGANISATIE. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
hebben vier particuliere synodes, die elk in drie classes zijn onderverdeeld. Zij



tellen 159 gemeenten met 51 dienstdoende predikanten. Er zijn 109 vacatures.
Er zijn totaal 93.436 leden, van wie 49.684 belijdend lid en 43.752 doopleden
zijn (1-1-1994). In Rotterdam hebben zij een eigen theologische opleiding.
Aan het eind van de jaren vijftig is het werk van evangelisatie en zending
daadwerkelijk ter hand genomen. In Nederland zijn vier evangelisten
werkzaam. Zendingsgebieden bevinden zich op Irian Jaya, in Nigeria en Zuid-
Afrika. Er werken vier predikanten en bijna 40 andere zendingswerkers. In
1983 werd bij de Indonesische overheid een verzoek ingediend tot registratie
als zelfstandige kerk onder de naam ‘Gereja Jemaat Protestan de Irian Jaya’
(G.J.P.I.). Deze kerk telt 4028 leden, te weten 2825 belijdende leden en 1203
doopleden (1-1-1993). In Nigeria werd in april 1988 de Nigeria Reformed
Church geïnstitueerd, die 750 belijdende en 600 doopleden telt (1-1-1994). In
Bothuthatswana in Zuid-Afrika zijn negen gemeenten geïnstitueerd met 5790
leden, van wie er 2316 belijdend lidmaat zijn (1-1-1993).
ACTIVITEITEN. Veel wordt er in de gemeenten gedaan voor de jeugd en de
militairen. De Jeugdbond geeft leiding aan het jeugdwerk door het organiseren
van bijeenkomsten en o.a. door het uitgeven van studiemateriaal en het orgaan
Daniël. Ook het onderwijs heeft grote aandacht. Al ten tijde van ds. Kersten
werden eigen scholen gesticht. Men beschikt ook over een internaat voor
schipperskinderen, dat gevestigd is in Dordrecht.
Op maatschappelijk terrein werden vanaf 1945 vele activiteiten ontplooid.
Verschillende bejaardentehuizen werden gesticht. Voor gehandicapten en hun
ouders of verzorgers werd de vereniging ‘Helpende Handen’ opgericht: drie
gezinsvervangende huizen konden in gebruik worden genomen. In
samenwerking met de *Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
wordt een Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis gebouwd. Voor
maatschappelijke hulpverlening is de stichting ‘De Vluchtheuvel’ in het leven
geroepen. De Bond van Vrouwenverenigingen organiseert vakantieweken voor
ouderen en gehandicapten. Verder zijn er nog de Bond van Zangverenigingen,
de Bond van Zondagsscholen en de Vereniging van Organisten. De
werkzaamheden staan onder verantwoordelijkheid van door de Generale Synode
ingestelde deputaatschappen.
KONTAKTEN. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
staan al sinds 1907 in kontakt met de Netherlands Reformed Congregations in
Noord-Amerika. Predikanten worden over en weer beroepen en attestaties
wederzijds aanvaard. De Gemeenten in Amerika hebben drie classes met 25
gemeenten en zes dienstdoende predikanten. Zij tellen 4336 belijdende leden
en 4671 doopleden (31-12-1993). In 1993 is één predikant, ds. J.R. Beeke, in
Grand Rapids met een groot deel van zijn gemeente buiten het verband
geplaatst. Zijn positie ten opzichte van het Nederlandse kerkverband is nog niet
duidelijk.
Sinds 1968 is er ook een correspondentieband met de *Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Attestaties worden van elkaar aanvaard en verder is
er overleg in belangrijke zaken.

Period.:Daniël(10.000);De Reformatorische School; De Saambinder(14.000);
Dovencontact; Helpende Handen(14.000);Paulus (30.500);The Banner of
Truth (Amerika).



Lit. (uit eigen kring): G.H. Kersten,De Heidelbergse Catechismus in 52
predikaties, 2 dln., 1948-1949; M. Golverdingen,Ds. G.H. Kersten, 1971;
Alleen uit Hem en door Hem, 1977; H.A. Hofman, Ledeboerianen en
Kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de
Gereformeerde Gemeenten (1834-1927), 1977;‘k Zal gedenken. Portret van 75
jaar Gereformeerde Gemeenten, 1981; P. van de Breevaart e.a. (red.),De
vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de
Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis, 1984; diverse herdenkingsboeken
van plaatselijke gemeenten.
(van anderen): E. Hofman,De invloed van het systeem en de systeemdwang in
de Gereformeerde Gemeenten, z.j.; B. Wallet,Ambt en avondmaalsmijding. Een
reformatorisch appèl, 1982; G. Dekker en J. Peters,Gereformeerden in
meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de
verschillende gereformeerde stromingen, 1989; L. van Driel,De gereformeerde
gezindte tussen verlichting en godsverduistering, 1990; Anne van der Meiden,
De zwarte kousen kerken. Bevindelijk heroverwogen portret, 1993; Jan
Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de
Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw, 19932.

Adres: Bureau voor de kerkelijke administratie van de Gereformeerde
Gemeenten, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden; tel. 03480-420776.



Gereformeerde gezindte, omvat die kerkverbanden en afzonderlijke
gemeenten, die behoren tot de uiterst orthodoxe flank van het *gereformeerd
protestantisme. Over het algemeen rekent men tot deze stroming de
kerkverbanden van de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-
Amerika, *Gereformeerde Gemeenten in Nederland, *Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, *Oud Gereformeerde Gemeenten, de gemeenten die
ontstaan zijn uit de prediking van de predikanten B. Sterkenburg en H. Stam,
de *Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland, een deel van de
*Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Bond
tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de *Nederlandse Hervormde
Kerk. Verder behoort tot de gereformeerde gezindte de grote groep van
zelfstandige kerken en gemeenten, die feitelijk alleen maar plaatselijk en onder
verschillende benamingen functioneren. Veel voorkomende benamingen zijn,
al dan niet in samenstellingen: evangelisatievereniging, vrije evangelisatie,
gereformeerd, hervormd, hervormd-gereformeerd, Nederduits-hervormd, oud-
hervormd, presbyteriaal-hervormd, vrij-gereformeerd, vrij-hervormd, vrij-oud-
gereformeerd.
Het ontstaan van de vele plaatselijke kerken en gemeenten is meestal het gevolg
van interne spanningen en scheuringen, waarin, naast kwesties om de zuivere
handhaving van de geloofsbelijdenis, liturgie en kerkorde, soms ook de persoon
en het karakter van de plaatselijke voorgangers een rol van betekenis spelen.
OPVATTINGEN. De verschillende kerkverbanden, plaatselijke kerken en
gemeenten van de gereformeerde gezindte kennen, naast incidentele verschillen,
de volgende gemeenschappelijke opvattingen: 1. De uitverkiezing, waardoor van
te voren vaststaat wie zalig zal worden en wie niet; 2. De nadruk die gelegd
wordt op de noodzaak van bekering als bewijs dat men door God is uitverkoren;
3. Het onderscheid tussen diegenen die bekeerd zijn en zij die dit niet zijn. Dit
onderscheid moet duidelijk in de prediking tot uitdrukking worden gebracht;
4. De bevinding, waaronder de strikt persoonlijke beleving van de omgang met
God als vrucht van de bekering wordt verstaan; 5. De grote waardering die de
schrijvers van de zeventiende en achttiende eeuw genieten. Zij legden de nadruk
op de ontleding van de ziel en op de kenmerken waaraan men het echte geloof
kan herkennen; 6. De lijdelijkheid als belijdenis van de persoonlijke onmacht
van de mens om ook maar iets aan zijn eigen zaligheid te kunnen toedoen; 7.
De berusting in alles wat door de voorzienigheid van God de gelovige wordt
aangedaan; 8. Het geloof dat de Bijbel het zuivere, door God geïnspireerde
Woord is. De Bijbel wordt gelezen in de Statenvertaling van 1637; 9. De
werking van de Heilige Geest, die het Woord van God toepast aan het hart van
het individu.
BEVINDELIJKEN. Een deel van de gereformeerde gezindte wordt gerekend tot
de zogenaamde bevindelijke groep. Hiertoe behoren de leden van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, van de Oud Gereformeerde
Gemeenten alsmede een vijfde deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland en ca. 30% van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse
Hervormde Kerk. Het totale aantal van de zogenaamde bevindelijken wordt op
ca. 250.000 geschat. Hun sociologisch signalement is: de SGP als aangewezen
politieke partij; het Reformatorisch Dagbladals de principieel meest
verantwoorde krant; het afwijzen van televisie; het handhaven van de



zondagsrust met als norm: tweemaal per zondag naar de kerk. Tijdens de
kerkdiensten worden - niet ritmisch - vrijwel uitsluitend psalmen gezongen;
relatief weinig gemeenteleden nemen deel aan het Heilig Avondmaal; de tale
Kanaäns, de eigen woordenschat voor geestelijke zaken; de aanduiding
‘HEERE’ in plaats van de Heer of de Here.
De grotere kerkverbanden zijn afzonderlijk behandeld. De plaatselijke kerken
en gemeenten die tot het gereformeerd protestantisme behoren, worden
hieronder vermeld in alfabetische volgorde.

Lit.: Tien keer gereformeerd, 1973; C.S.L. Janse,Bewaar het pand. De
spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk
gereformeerden, 1985; A. Bel e.a,Predikanten en oefenaars. Biografisch
woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis, dl.1: 1988; deel 2: 1993; G.
Dekker en J. Peters,Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar
levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen,
1989; Anne van der Meiden,De zwarte kousen kerken. Bevindelijk
heroverwogen portret, 1993; Jan Zwemer,In conflict met de cultuur. De
bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van
de twintigste eeuw, 19932.



Plaatselijke kerken en gemeenten, behorend tot de richting van het
gereformeerd protestantisme, vermeld in een naar plaatsnaam alfabetische
volgorde

Oud Gereformeerde Gemeente te Aalburg (N.B.), als zelfstandige gemeente
op 27 februari 1952 geïnstitueerd door uitgetreden leden van de *Nederlandse
Hervormde Kerk, die overwegende bezwaren hadden tegen de nieuwe kerkorde
die op 7 december 1950 was aangenomen. De eerste predikant was ds. T.
Wakker, een hervormde godsdienstonderwijzer, die in 1951 eveneens uit de
Nederlandse Hervormde Kerk was getreden. Op 26 maart 1951 werd hij te
Aalburg als predikant bevestigd door ds. L. Voogd, voorganger van de *Vrije
Oud Gereformeerde Gemeente te Kampen. In 1951 werd een nieuw kerkje in
gebruik genomen met 160 zitplaatsen. Eind 1952 werd ds. Wakker beroepen
door de *Vrij Hervormde Gemeente te IJsselmuiden, welk beroep hij aannam.
Van 1953-1964 werd de gemeente bediend door ds. A.P. Lucas, en van 1964-
1970 door ds. C.P. Groenewegen. Van september 1970 tot aan zijn overlijden
in september 1984 stond hier ds. C. de Jonge (1902-1984). Nu worden alleen
weekdiensten gehouden, waar o.a. L. Stuurman voorgaat.

Adres: Polstraat 44, 4261 BT Wijk en Aalburg.



Gereformeerde Samenkomst te Alblasserdam, als vrije gemeente
waarschijnlijk van 1869 tot ca. 1879 bediend door ds. J. van den Broek DJzn.
In dat jaar vertrok hij naar een vrije Gereformeerde Gemeente te Gouda.
De Samenkomst is ontstaan uit de in 1869 gestichte christelijke gereformeerde
gemeenten. Rond 1880 begeerden zij ds. B. Sterkenburg als hun vaste leraar
en herder. Hij diende de Samenkomst tot aan zijn overlijden op 18 januari
1900. Tot 1944 werden er leesdiensten gehouden. In 1940 werd A.P. Verloop
Pzn. in het kerkbestuur gekozen waarna hij in de leesdiensten voorging en de
catechisaties waarnam. In 1944 werd hij toegelaten om in de gemeente het
Woord te bedienen, terwijl hij op 9 juli 1951 door ds. H. Hofman in het ambt
van voorganger werd bevestigd. Op 18 juni 1959 vertrok hij naar de
*Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen. Van 1967 tot 1976 werd
de Samenkomst bediend door ds. A. de Waard. Op het ogenblik gaat in de
weekdienst regelmatig ds. M. van Roon (Capelle aan de IJssel) voor.
De Samenkomst stelt zich op het standpunt ‘dat de *Nederlandse Hervormde
Kerk de kerk der vaderen is, in hope wachtend of het de HEERE behage die
kerk terug te brengen op de grondslag van de Synode van Dordrecht van 1618
en 1619. Zij zijn dan ook noodgedwongen blijven voortbestaan zonder zich
ergens bij te kunnen aansluiten of zonder zich zelfs maar een naam te durven
aanleggen, zorgende alleen voor een behoorlijke administratie en de bediening
van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, als van God zelf ingestelde
sacramenten’, aldus art. 8 van de Statuten.
De Samenkomst leeft samen met het *Hervormd Lokaal te Capelle aan de
IJssel, de *Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht en het
*Hervormd Lokaal te Sliedrecht. Min of meer is er sprake van een kerkverband.

Lit. (uit eigen kring): P. van de Breevaart,De breuk beleefd, 1984; P. de Vries,
Een vriend van de bruidegom, 1992.



Evangelisatie Eben-Haëzer te Andelst, belegt avonddiensten waarin regelmatig
ds. M.J. Middelkoop en ds. A. Bijkerk voorgingen. Het bestuur wordt gevormd
door C. Looyen en J. Hofs.



Nederlands Hervormd Comité te Arnemuiden, belegt weekdiensten waar
ondermeer de heer L. Stuurman van Vlaardingen in voorgaat.



Vereniging van uitgetredenen uit de Nederlandse Hervormde Kerk te
Bergambacht, in 1916 ontstaan ten tijde van ds. D. Th. Keck, als gevolg van
de moeilijkheden die er waren rond het laten dopen van hervormde kinderen
uit Bergambacht in de vrijzinnig hervormde gemeente te Ammerstol, waarna
deze weer in Bergambacht werden ingeschreven. Na enkele jaren legde ds.
Keck zijn ambt neer.
Van 1940-1946 was ds. H.J. Grisnigt voorganger. De laatste jaren gingen bijna
uitsluitend oud-gereformeerde predikanten voor, terwijl ds. A.P. van der Meer,
na de predikanten L. Boone, W.H. Blaak en M.A. Mieras, voorging in de
doopdiensten. De zondagse diensten werden ’s morgens door zo’n 150 personen
bezocht. De Vereniging telde 53, merendeels jonge gezinnen.
Op 24 juli 1984 heeft de Vereniging echter opgehouden te bestaan en is eerst
een vrije oud-gereformeerde gemeente geworden. Ds. C. Smits, de oud-
gereformeerde predikant van Hardinxveld-Giessendam, heeft in een dienst de
oud-bestuursleden L. Boon en G. de Jong tot respectievelijk ouderling en diaken
bevestigd. Daarna zocht de gemeente aansluiting bij de *Oud-Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. De synode van dit kerkverband heeft hierover in
februari 1985 in positieve zin beslist, waardoor de gemeente nu daarin is
opgenomen.

Lit.(uit eigen kring): L. Boon, De Vereniging van uitgetredenen in de
Nederlandse Hervormde Kerk, 1918-1976, 1976.



Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel, ontstaan toen enkele hervormde
gezinnen zich niet konden vinden in de prediking van de plaatselijke predikant
ds. L. Doedes. Vanaf 1880 kerkten zij derhalve bij de Gereformeerd Gemeente
onder het Kruis aan het Weenaplein te Rotterdam. Vanaf 1885 kwamen zij ’s
zondags bijeen in de boerderij van Hendrik Stam (geb. 1834) om een predikatie
van een ‘oudvader’ te lezen. Al spoedig werd hij gevraagd om een stichtelijk
woord te spreken. Hoewel hij niet theologisch geschoold was, trokken zijn
oefeningen veel belangstelling, aangezien men vond dat ‘de vreeze des
HEEREN in zijn hart leefde.’ Al snel preekte Stam op de dorsvloer van de
boerderij van Wooning totdat een houten kerkgebouw werd gebouwd dat op
zondag 7 mei 1899 in gebruik werd genomen. In 1896 werd Stam door ds. B.
Sterkenburg van de *Gereformeerde Samenkomst te Alblasserdam tot leraar en
herder bevestigd. Ds. Stam heeft zich nooit willen aansluiten bij een
kerkverband, aangezien hij, evenals ds. L.G.C. Ledeboer op het standpunt stond
dat de *Nederlandse Hervormde Kerk dé kerk was en op Gods tijd zou worden
‘wedergegeven’. Na het overlijden van ds. Stam op 5 mei 1916 werden er ruim
twaalf jaar in de zondagssamenkomsten leesdiensten gehouden. Ds. J.H.
Bogaard van Sliedrecht verzorgde de gemeente geestelijk. In 1928 werd H. Vlot
uit Sliedrecht tot oefenaar benoemd en in 1936 door ds. Bogaard als predikant
bevestigd. Na diens emeritaat in 1974 werd de huidige predikant M. van Roon
(geb. 1926) tot oefenaar benoemd en op 19 juni 1975 als predikant bevestigd.
Omdat de gemeente geen naam heeft, staat ze plaatselijk bekend als Hervormd
Lokaal. Haar zondagsdiensten worden gemiddeld door 850 gelovigen bezocht.
Hervormd Lokaal telt 1700 doopleden (1993). Belijdende leden zijn er niet.
Verder zijn er 160 zondagsschoolkinderen en 220 catechisanten. Geen enkele
‘gemeentelid’ maakt voor de kerkgang gebruik van een vervoermiddel. Aan het
Heilig Avondmaal wordt door ongeveer 60 tot 75 personen deelgenomen.
In Moordrecht bestaat ook een afdeling van Hervormd Lokaal. De zondagse
erediensten daar worden door een veertigtal kerkgangers bezocht, terwijl de
dinsdagavonddiensten, waarin ds. Van Roon voorgaat, door honderd
kerkgangers worden bezocht.
Hervormd Lokaal leeft samen met de *Gereformeerde Samenkomst te Hendrik-
Ido-Ambacht en het *Hervormd Lokaal te Sliedrecht. Min of meer is er sprake
van een kerkverband.

Lit.( uit eigen kring): P. van de Breevaart,De breuk beleefd, 1984; P. de Vries,
Een vriend van de bruidegom, 1992.

Adres: Kerkgebouw Eben-Haëzer, Ericaplein 16, Capelle aan den IJssel.



Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel,
houdt haar samenkomsten, die ’s zondags slechts door twee gezinnen worden
bezocht, in een aula van een school. De heer J. Brouwer gaat hierin voor.



Oud Gereformeerde Kerk te Colijnsplaat, als gemeente ontstaan, toen in
1912 enkele bezwaarden onder leiding van L. Franke e.a. zich losmaakten uit
het verband van de *Gereformeerde Kerken in Nederland. Men sloot zich aan
bij het kerkverband van de *Oud Gereformeerde Gemeenten van ds. L. Boone.
Aangezien ds. Boone de gemeente slechts enkele malen per jaar kon bedienen,
wenste de gemeente L. Franke als predikant. Toen ds. Boone hem weigerde te
bevestigen, onttrok de gemeente zich aan het kerkverband en werd zij een vrije
gemeente. L. Franke werd in oktober 1917 door ouderling J. Tazelaar tot
predikant geordend. In 1922 vertrok ds. Franke naar de Vrije Oud
Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Op 4 april 1940 werd oefenaar F.
Kraayeveld uit Sliedrecht door ds. Franke tot predikant bevestigd. In 1942 legde
hij zijn ambt neer. Tot 1968 werd de gemeente verzorgd door ds. B. Hennephof.
Tot 1974 zijn er diensten gehouden. In 1981 was de heer Schippers het enige
lidmaat van de gemeente. Nu is de gemeente officieel opgeheven.
Van 1927 maakte de gemeente tweemaal deel uit van een kerkverband: van 1927-
1928 van de Nederlands Gereformeerde Gemeenten, van 1946-1968 van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten, classis Dordrecht.

Lit. (uit eigen kring): A. Nelemans,Opdat men niet vergete, 1988.



Christelijke Gereformeerde Gemeente te Delft, de laatst overgebleven
gemeente van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten
in Nederland, dat haar oorsprong vond in de *Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland. In 1954 werd de gemeente gevormd door uitgetredenen
van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland omdat samensprekingen
met de synodale en vrijgemaakte gereformeerden en de kwestie rondom de
nieuwe bijbelvertaling veel onbehagen veroorzaakten. In 1956 nam ds. J.G. van
Minnen te Huizen een beroep naar Delft aan. Ds. Van Minnen was in 1952 te
Huizen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland getreden en had
toen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in
Nederland gevormd. Tot dit kerkverband hebben gemeenten gehoord te Huizen,
Bussum, Hoofddorp, Vlaardingen, Delft, Drachten, Zwolle en Twijzelerheide.
Van 1965-1967 diende ds. Van Minnen de gemeente in Hoofddorp en keerde
toen weer terug naar Delft. In 1968 ontstonden er problemen en zette de
kerkeraad ds. Van Minnen af wegens overtreding tegen het vijfde en het
negende gebod. Tot aan zijn overlijden op 6 januari 1971 ging ds. Van Minnen
in een eigen groep voor.
Vervolgens werd de gemeente van Delft verzorgd door ds. G. Salomons, die
tot 1939 predikant was in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
en van 1952 tot 1961 de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Bussum en
Hoofddorp diende. Na diens overlijden op 24 februari 1975 kreeg de heer A.W.
Langstraat, één van de ouderlingen, de vrijmoedigheid een stichtelijk woord te
spreken. Aan hem werd ook de bediening van de sacramenten opgedragen.
In de loop der jaren gingen de meeste gemeenten over naar een ander
kerkverband: een deel ging terug naar de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland, een ander deel naar de *Gereformeerde Gemeenten of naar de
*Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Alleen de Christelijke
Gereformeerde Gemeente te Delft bleef als zelfstandige gemeente voortbestaan.

Lit. (uit eigen kring): J.G. van Minnen,Onder ’t licht van Gods lam, 1952;
idem, Licht en schaduw, 1964.

Adres: Grabijnhof 34, 2625 LM Delft.



Nederduits Hervormde Vereniging ‘Calvijn’ te Dordrecht , ontstaan als
gevolg van vele problemen in de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Dordrecht, sinds de intrede van ds. A.M. van der Sluis als predikant aldaar op
1 januari 1901. Hij vertegenwoordigde in de gemeente de ‘gereformeerde’
richting. Op 1 juli 1903 richtte hij samen met de kiesvereniging van de
Hervormd Gereformeerde Staatspartij een vereniging op onder de naam
Nederduits Hervormde Vereniging ‘Calvijn’. Haar doel was, volgens de
statuten: ‘De verbreiding van de kennis des Evangelies van Jezus Christus.’
Hervormde predikanten hielden voor de leden lezingen, die later steeds meer
het karakter van gewone kerkdiensten kregen. Ds. Van der Sluis vertrok in 1909
naar Huizen als gevolg van de voortdurende conflicten in Dordrecht. Als zijn
opvolger kwam ds. J. Keller naar deze plaats. Ook hij werd voorzitter van
‘Calvijn’, waardoor de verhouding tussen hem en ‘Calvijn’ enerzijds en de
kerkeraad anderzijds steeds slechter werd. Het breekpunt kwam toen ds. Keller
de samenkomsten van ‘Calvijn’ liet samenvallen met de ‘normale’ kerkdiensten.
Nadat ds. Keller in 1920 naar Sint-Maartensdijk vertrokken was en de
samenwerking met de Nederlandse Hervormde Gemeente te Dordrecht niet meer
mogelijk was, werd in 1922 de heer W. van Leeuwen, voordien
godsdienstonderwijzer te Vriezenveen, tot voorganger beroepen. Met diens
komst kwam de vereniging in rustiger vaarwater, maar nadat hij naar
Schoonrewoerd was vertrokken, ontstond er weer verdeelheid, aangezien in de
bijeenkomsten voorgangers van verschillende richtingen voorgingen. Ook ds.
J.P. Paauwe ging regelmatig in de bijeenkomsten voor.
De vereniging leed een sterk ledenverlies toen in 1930 een Gereformeerde
Gemeente werd geïnstitueerd, zo sterk dat er wel eens voor zeven mensen preek
werd gelezen. De heer A. de Redelijkheid uit Ouderkerk aan de IJssel heeft
jarenlang de catechisaties en het ziekenbezoek verzorgd. Op 11 december 1949
kreeg de vereniging weer een vaste voorganger in de persoon van G.J. Edelman
uit Soestdijk.
Aanvankelijk gingen de leden van ‘Calvijn’ nog in de Nederlandse Hervormde
Kerk ten avondmaal, deden daar belijdenis en lieten daar hun kinderen dopen,
maar na de invoering van de nieuwe kerkorde (1951) had men daartoe geen
vrijmoedigheid meer. Als gevolg hiervan machtigde de vereniging de heer
Edelman, hoewel ongeordend, de sacramenten te bedienen. De centrale
kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente stelde zich evenwel op het
standpunt dat de sacramenten onwettig werden bediend en erkende derhalve de
doop niet. Besprekingen tussen de kerkeraad en de vereniging hebben tot op
heden (1993) geen resultaat gehad.
Op 4 januari 1990 overleed de heer Edelman in de ouderdom van 81 jaar. Een
deel van de vereniging zocht elders zijn geestelijk tehuis, vooral in de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Enkele tientallen leden kozen ervoor
thuis preken te gaan lezen. Enige tijd later werd in de vacature Edelman
voorzien door de heer G. van Oosten, hervormd catecheet en boomkweker te
Staphorst. Deze voorziening deed veel commotie ontstaan. Spoedig daarna
diende zich een kandidaat voor het voorgangersschap aan: de heer T. van der
Weijden, die al 14 jaar een roeping had. Nadat deze roeping was erkend werd
Van der Weijden als oefenaar aangesteld. Hij bedient ongeordend de
sacramenten. ‘Calvijn’ beschouwt het verenigingsverband als een tijdelijke
oplossing. Op haar hoogtepunt telde de vereniging 200 kerkgangers.



Period.:Maandblad Calvijn.

Lit.: N. van der Want,‘In het vuur, maar niet verteerd’, 19782.

Adres: Noordendijk 707, 3319 GK Dordrecht; tel. 078-6163351.



Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, in 1918 geïnstitueerd als een
*Gereformeerde Gemeente. In 1922 onttrok zij zich echter aan het kerkverband,
omdat de classis afkeurde dat de gemeente de oefenaar J. van Vliet (overleden
op 19 augustus 1928) uit Boskoop liet preken, hoewel hij daarvoor geen
toestemming had verkregen. Zij nam toen de naam Oud Gereformeerde
Gemeente aan en oefenaar Van Vliet werd door ds. C. de Jonge uit Kampen
als predikant bevestigd. Daarop sloot de gemeente zich aan bij de Federatie van
*Oud Gereformeerde Gemeenten. Op 25 oktober 1925 deed ds. M. Overduin
zijn intrede. Op 15 december 1942 onttrok hij zich aan de gemeente en werd
hij predikant in de *Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Op 26
september 1945 werd ds. B. Hennephof door ds. G.J. Zwoferink bevestigd. De
gemeente was inmiddels weer een vrije gemeente geworden omdat de classis
Utrecht van de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten niet
onvoorwaardelijk wilde aanvaarden dat alleen de rechtvaardiging door het
geloof op grond van het borgtochtelijk lijden van Christus, de zondaar tot een
kind van God en een erfgenaam van het eeuwig leven maakt. Eind 1948
ontstond het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten, samenlevend
in de classis Dordrecht. De gemeenten van Dordrecht, Giessendam, Oud-
Beijerland, Scheveningen, Monster, Colijnsplaat en Hoofddorp werkten hierin
samen. Na het emeritaat van ds. Hennephof in 1968 waren er echter nog maar
drie gemeenten over, die min of meer zelfstandig zijn.
Op 3 maart 1970 werd ds. B. Jongejan door ds. P. Overduin bevestigd tot
herder en leraar. Tot aan zijn dood op 18 mei 1988 was hij voorganger van de
gemeente. Daarna heeft de gemeente ongeveer een jaar lang hulp in prediking,
bediening van de sacramenten en pastoraat ontvangen van de hervormde
gemeente van Dordrecht. Met name hebben de predikanten C. Oorschot, H.J.
Stoutjesdijk zich hiervoor ingespannen. In deze periode heeft men zich herkend
in de hervormd-gereformeerde prediking. Begin 1989 deed men het verzoek aan
de centrale kerkeraad van de hervormde gemeente te Dordrecht om als
gemeente (met ca. 120 personen) te mogen overkomen naar de *Nederlandse
Hervormde Kerk. Op dit verzoek werd gunstig beschikt, waardoor op zondag
25 juni 1989 de laatste dienst als zelfstandige gemeente werd gehouden.

Lit.: A. Nelemans,Opdat men niet vergete, 1988.



Rondom Het Profetisch Woord te Driebruggen, een beweging waarin H.J.
Verwoerd te Driebruggen een centrale rol vervult. De stichting houdt sinds 1986
iedere twee maanden een bijeenkomst waarin sterk de nadruk wordt gelegd op
de eindtijd en het laatste oordeel. Verwoerd is een gewezen aanhanger van ds.
G. Taverne en een volgeling van ds. J.P. Paauwe. Hij bracht het door zelfstudie
en nachtgezichten tot ‘Schriftgeleerde in het Koninkrijk der hemelen
onderwezen.’ Hij mocht duidelijk het geheel van Gods plan overzien: ‘God liet
mij dingen zien die al eeuwen en eeuwen verborgen waren. Zo zal Europa
binnen enkele jaren getroffen worden door een vuuroordeel van God’. Verwoerd
draagt in vele publikaties zijn ideeën uit. Sinds maart 1993 keert de beweging
zich tegen de gruwelijke verminking van het vierde gebod in de kerken: de
viering van de zondag als de rustdag. Het vieren van de zaterdag als de rustdag
is een voorwaarde om het vuuroordeel te ontlopen. Het geloof in Christus is
hiertoe niet genoeg. De heer Verwoerd houdt nu op zaterdag zijn ‘lezingen’ in
de Kaashal van Fa. Hoogendoorn aan de Kalverdans te Boskoop.
Ds. J. den Admirant, hervormd predikant te Hollandscheveld en actief in
Rondom Het Profetisch Woord, heeft in november 1993 afscheid van zijn
gemeente genomen ten einde als evangelist te kunnen werken.

Lit. (uit eigen kring): H.J. Verwoerd,De antichrist en de vele antichristenen
weerstreven het Rijk van Christus, z.j.; idem,Vliedt uit het Noorderland. Een
verklaring van het boek Openbaring, 1982; J. den Admirant,Tempelreiniging
vandaag, 1988; H.J. Verwoerd,De sabbat is gemaakt om de mens, 1988; idem,
Vliedt toch uit het Noorderland. Een boodschap aan de slapende kerk van
Nederland, 1990.

Adres: Gruttolaan 12, 3465 KM Driebruggen; tel. 0348-501957.



Vrije Hervormde Evangelisatie te Ede, ontstaan nadat in 1958 de Generale
Synode van de *Nederlandse Hervormde Kerk besloten had de vrouw tot het
ambt toe te laten. Ds. G.M. van Dieren, toen hervormd predikant en lid van de
Gereformeerde Bond te Ede, verzocht zijn kerkeraad de gehoorzaamheid aan
de synode op te zeggen. Dit verzoek werd door de kerkeraad niet opgevolgd,
aangezien de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk tegen
het synodebesluit een gezamenlijk protest zou laten uitgaan. Na deze beslissing
besloot ds. Van Dieren de beide sacramenten niet meer te bedienen; wel hield
hij doopzittingen, waarbij hij de doopouders vermanend toesprak. Op 1 april
1964 werd hij door de Commissie van Opzicht en Tucht van Gelderland voor
vijf maanden als predikant geschorst. Ds. Van Dieren belegde toen zelf
diensten, die ondermeer door vele volgelingen van de in 1956 overleden ex-
hervormde predikant J.P. Paauwe werden bijgewoond. Van 1964 tot aan zijn
overlijden op 12 september 1988 was ds. Van Dieren voorganger van de Vrije
Hervormde Evangelisatie. Ook elders in het land preekte hij, meestal voor
kringen van zogenaamde ‘Semi-Paauwianen’.
In de jaren zeventig telde de Evangelisatie ruim 450 trouwe kerkgangers. Na
het overlijden van ds. Van Dieren loste de gemeente snel op. De helft ging
terug naar de Gereformeerde Bond, terwijl veel anderen vertrokken naar de
zogenaamde bevindelijke kerken. Ruim 30 volgelingen zijn thuislezers
geworden en lezen en beluisteren de preken van ds. Paauwe.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede, in 1986 ontstaan toen ds. M.
Pronk zich met een deel van de gemeente onttrok aan het kerkverband van de
*Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Sinds april 1983 werd de
gemeente bediend door ds. Pronk, die van 1975 tot 1977 de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Centrum had gediend en met een deel van
de gemeente in dat jaar overging naar het verband van de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. In 1984 heeft een deel van de gemeente in Ede zich
onttrokken, omdat zij het niet eens was met de opvattingen van ds. Pronk. Van
1984 tot 1987 was dit deel van de gemeente zelfstandig. In februari 1987 werd
zij met haar predikant ds. A. van der Meer opgenomen in het verband van de
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Begin 1987 werd ds. Pronk door de kerkeraad geschorst vanwege bezwaren
tegen zijn levenswandel. November 1987 legde ds. Pronk zijn ambt neer wegens
‘innerlijke onmogelijkheden’. Nog in dezelfde week werd hij beroepen in de
*Vrije Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Kralingseveer. Dit beroep nam
hij nog diezelfde avond aan.
Sinds juli 1991 dient ds. J. Goudriaan, afkomstig uit Rijssen, de Vrije Oude
Gereformeerde Gemeente te Ede.



Stichting Nederlands Hervormde Evangelisatie ‘Kerkbelang’ te Elburg,
belegde van 1968 tot eind 1988 vanwege de prediking in de *Nederlandse
Hervormde Grote kerk te Elburg zondagse erediensten. Met de komst van ds.
J. Blom naar de Nederlands Hervormde Gemeente van Elburg werden deze
diensten gestaakt: ‘De Heere heeft de harten geneigd en we gaan samen weer
naar dezelfde Kerk.’
Wel blijft het bestuur van de stichting nog door-de-weekse diensten beleggen
in het gebouw aan de Beekstraat, waar Nederlands Hervormde en vrije
predikanten voorgaan.



Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis te Enkhuizen, in 1868 als
gemeente geïnstitueerd, toen J.W. van den Broek als predikant werd beroepen.
Hij bleef er tot aan zijn overlijden in 1880.
De gemeente ging in 1869 niet mee met de vereniging van de Kruisgemeenten
en de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk. De brochure die tegen
deze vereniging werd uitgegeven, begint als volgt: ‘Dierbaar stoffelijk
overschot, een woord tegen de ontlijving der (Oud) Gereformeerde Kerk
neergelegd op haar graf.’ Ook op een uitnodiging van de zogenaamde
Ledeboeriaanse gemeenten ging ds. Van den Broek niet in. Zijn opvolger werd
ds. A.O. Schaafsma, die vier keer zijn ambt neerlegde, maar desondanks bleef
doorpreken. Zijn vertrek naar de groepering van de Dolerenden werd door de
gemeente als een bevrijding ervaren. Onder de predikanten A. Makkenze (tot
1893), P. van der Heijden (tot 1901) en P.M. van Loon (1903-1905) kende de
gemeente een periode van rust. Grote onrust ontstond er toen de kerkeraad
informeerde naar de mogelijkheden om zich te verenigen met de
*Gereformeerde Gemeenten (ontstaan in 1907). De ledenvergadering bleek
tegen te zijn. Onder het predikantschap van ds. G.J. Wolbers (1909-1921) liet
men de kwestie rusten, maar na zijn dood wensten opnieuw enkelen in een
kerkverband te worden opgenomen. In 1927 zijn daar 17 leden voor en 28
tegen; in 1930 is de verhouding 24 en 17. Tegen het besluit om over te gaan
verzette zich een twaalftal leden. Kerkrechterlijk bleek dit een probleem, omdat
in het reglement de passage voorkwam dat als er drie leden over zouden blijven
de kerkelijke goederen voor hen zouden zijn. Men kwam tot een schikking; de
twaalf zetten echter de Kruisgemeente voort. Tijdens een korte periode van
opleving diende ds. C. Kramp van 1937 tot 1939 de gemeente. Na het
overlijden van het laatste bestuurslid Karreman werden, als gevolg van het
verloop van de gemeente, de zondagse diensten gestaakt. Inmiddels is de
gemeente opgeheven.



Mazereeuwers te Enkhuizen, als groepering ontstaan naar aanleiding van de
weerzin tegen de verplichte gezangenbundel in de *Nederlandse Hervormde
Kerk en vanuit de begeerte naar een meer ‘bevindelijke’ prediking. In 1830
verzamelde zich een groep in Enkhuizen om Jan Mazereeuw (1779-1855) te
Opperdoes. Mazereeuw zelf stond onder invloed van de geschriften van Jane
Leade, een Engelse, die in de zeventiende eeuw verschillende verhandelingen
over het duizendjarig rijk had uitgegeven. Verder verwierp Mazereeuw de
sacramenten en iedere kerkelijke organisatievorm. Voor het overige hield hij
vast aan de gereformeerde leer. De geschriften van Abr. Hellenbroek, W. à
Brakel en Th. van der Groe stonden bij hem in hoog aanzien. In 1845 scheidde
hij zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn aanhangers werden vooral
gevonden in Enkhuizen, Andijk, Grootebroek en Medemblik. Na de dood van
Mazereeuw werden zijn geschriften, die later tot 1942 in druk zijn uitgegeven,
in onderlinge samenkomsten gelezen. De voornaamste zijn:De gezichten
Daniëls en der profeten; De ware onderlinge bijeenkomsten De particuliere
waarheid. Zijn aanhang is in de loop der jaren opgelost in de verschillende
kerken van de *gereformeerde gezindte.
Op het ogenblik (1993) moeten er nog enkele ‘thuiszittende’ Mazereeuwers zijn.

Lit.: J. Kok, De profeet van Opperdoes, 1919.



Evangelisatie te Giessenburg, houdt regelmatig voor een groepje mensen
samenkomsten in een gebouwtje aan de Muisbroekseweg. De weekdiensten
werden vroeger geleid door de predikanten H.J.C.H. Zwijnenburg en C. de
Jonge. Tegenwoordig gaan ds. A.J. Wijnmaalen en de heer J. de Boer in de
weekdiensten voor.



Vrije Gereformeerde Gemeente te Giessendam, heeft haar oorsprong in 1840,
toen deze gemeente werd gevormd als een Gereformeerde Gemeente met B.
Sterkenburg als opziener. In 1844 sloot men zich aan bij het verband
Gereformeerde Kerken onder het Kruis. Onder ds. W.C. Wüst kwam de
gemeente buiten dit kerkverband te staan, waarna men zich in 1877 Oud
Gereformeerde Gemeente noemde. In 1908 verenigde de Oud Gereformeerde
Gemeente zich met de voormalige Gereformeerde Kerk B. In 1910 trad een deel
weer uit en stichtte opnieuw een Vrije Oud Gereformeerde Gemeente. In 1911
werd een eigen kerkgebouwtje in gebruik genomen. In de volksmond heet dit
gebouwtje het ‘schuurkerksie’.
De gemeente onderhoudt relaties met een aantal andere vrije gemeenten, wier
predikanten een enkele keer in de diensten voorgaan, zoals ds. G. Overduin uit
Papendrecht en de heer J. de Boer uit Terneuzen.



Oud Gereformeerde Gemeente te Gouda, rond 1895 ontstaan als Vereniging
van Gereformeerden. Na het overlijden in 1913 van de predikant Jac. van
Leeuwen Pzn. van Aalsmeer zijn in de diensten steeds vrije predikanten en
oefenaars voorgegaan. Sinds 1930 ging in de gemeente regelmatig ds. Joh. van
Welzen voor, die vanaf 1932 voorganger was van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente te Rotterdam-Zuid. In 1935 nam hij het beroep naar Gouda aan, waar
toen eveneens een Nederduits Gereformeerde Gemeente was gevormd. Na 1945
werkte de gemeente samen met enkele andere vrije gemeenten. Zij vergaderen
dan als ‘classis roepende gemeente’. Van 1953 tot 1955 was de gemeente
aangesloten bij de *Presbyteriaal Hervormde Kerkgemeenschap van ds. G.
Taverne. In 1962 zocht men aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde
Gemeente. Na de opheffing van die kerkformatie in 1967 veranderde de
gemeente haar naam in Oud Gereformeerde Gemeente.
Van 1962 tot 1978 was ds. J.W. Kloot (1915-1988) voorganger. Op 29
november 1978 werd ouderling K. Hak in het ambt van herder en leraar
bevestigd. Hij was aannemer en bouwde aan de Turfmarkt een nieuw kerkje.
In de loop van de tijd ontdekte hij dat de grond waarop de kerk stond verzekerd
was, zodat hij daar voor zijn gevoel niet meer kon preken. Hij kocht daarop een
winkelpand, waarin een stoffeerderij was gevestigd, aan de Hoge Gouwe en
verbouwde de begane grond tot kerk, Voorzienigheidskapel genoemd. Ds. Hak
bediende naast Gouda ook het Woord in Hilversum, Zwolle, Den Haag en
Rotterdam (Ploegstraat). In de loop van de tijd verliep de groep en week het
gezin Hak uit naar een boerderij in Polsbroek. Daar overleed ds. Hak in 1987
op 41-jarige leeftijd. Sindsdien kerken zijn aanhangers onder andere bij ds. M.
van Roon van het *Hervormd Lokaal. Formeel is de Oud Gereformeerde
Gemeente opgeheven.



Christelijke Gereformeerde Gemeente te Gouderak, gevormd door leden van
de *Nederlandse Hervormde Kerk, die uitgetreden waren. Zij sloten zich aan
bij het verband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten. De gemeente
werd op 13 april 1954 door ds. H. Visser Mzn. geïnstitueerd. Na de opheffing
van het kerkverband bleef de gemeente als een zelfstandige gemeente
voortbestaan, onder leiding van de lerend ouderling J.W. Kloot (1956-1962).
Begin 1962 werd H.J.C.H. Zwijnenburg lerend ouderling. In 1963 door ds. H.
Visser van Urk tot lerend ouderling bevestigd, diende hij tot juni 1982 de
gemeente.
In 1984 werd de gemeente toegelaten tot het kerkverband van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, waardoor ze opgehouden heeft te
bestaan als een zelfstandige gemeente.



Oud Gereformeerde Gemeente (Gaslaan) te ’s-Gravenhage, als zelfstandige
Oud Gereformeerde Gemeente in het voorjaar 1940 gevormd door een aantal
verstrooiden en ontevredenen, afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen.
Als predikant werd ds. E. van Dijk, voorganger van de Vrije Gereformeerde
Gemeente te Zwijndrecht, beroepen, die op 11 juni 1940 zijn intrede deed.
Wegens ziekte van ds. Van Dijk (overleden in december 1970) werd eind 1969
ds. H. Visser Mzn. beroepen. Hij heeft zijn ambt echter niet kunnen vervullen,
daar hij op 13 januari 1970 plotseling overleed. Op 18 mei 1970 deed ds. C.P.
Groenewegen intrede. Hij diende de gemeente tot aan zijn vertrek naar Rijssen
in 1973. Sindsdien is de gemeente vacant.
De verschillende preekbeurten worden vervuld door ds. J. Goudriaan (Ede) en
door de heren J. van Beek, M. Padmos en G. van Oosten.



Oud Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage, in het begin van 1958 gevormd
uit een aantal ontevredenen, die afkomstig was uit de *Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland, de *Gereformeerde Gemeenten en uit
volgelingen van ds. J.P. Paauwe. Op 30 maart 1958 deed ds. T. Cabaret (in
1956 uit het ambt ontzet als predikant van de Gereformeerde Gemeente te ’s-
Gravenpolder) zijn intrede. Hij ging voor in verschillende plaatsen in ons land:
Oud-Beijerland, Rotterdam, Elburg, Harderwijk. Ds. Cabaret overleed op 66-
jarige leeftijd op 17 juni 1985. Zijn gemeente is teniet gegaan.



Vrije Hervormde Kring te ’s-Gravenhage , als een vrije, rechtzinnige
gemeente ontstaan rond de Nederlandse Hervormde predikant J.P. Paauwe
(1872-1956). Omdat ds. Paauwe weigerde enkele jongeren die in het vrijzinnige
hervormde Tiel belijdenis van hun geloof hadden gedaan in het lidmatenboek
van zijn kerkelijke gemeente Bennekom in te schrijven, werd hij op 1 juni 1914
als predikant geschorst en begin oktober 1914 afgezet. Ds. Paauwe bleef preken,
waarin hij werd gesteund door enkele getrouwen, onder wie ook leden van de
kerkeraad waren. Eerst werden de kerkdiensten in werkplaatsen of op de delen
van boerderijen gehouden, later kreeg hij in Bennekom een eigen lokaliteit.
Naderhand vestigde hij zich in Den Haag, waar hij al spoedig een vrij grote
kring om zich verenigde, tot enkele duizenden mensen. Iedere zondag preekte
hij twee keer; daarnaast ging hij in het hele land in kerkdiensten voor, waardoor
hij grote landelijke bekendheid genoot. Principieel las hij alleen voor uit de
Statenvertaling in de oude spelling, terwijl hij de gemeente uitsluitend psalmen
liet zingen. De vele preken van ds. Paauwe zijn in druk verschenen. Tijdens de
diensten werden die stenografisch opgenomen. Na zijn dood is men begonnen
met de heruitgave van zijn preken in het maandbladGetuigenis der Waarheid,
een tijdschrift dat sinds 1922 verschijnt, tot 1956 alsMaandelijksche
Mededeelingen vanaf dat jaar onder de tegenwoordige titel. Het aantal
abonnees ligt rond de 800 (1993).
Na het overlijden van ds. Paauwe is zijn aanhang uiteengevallen. Een aantal is
thuiszitter geworden. Zij lezen in huiselijke kring zijn preken. In een kamer op
een boerderij in Kamerik komen iedere eerste en derde vrijdag van de maand
zo’n 60 Paauweanen bijeen onder leiding van A.W.C. van Dijk. Hij geeft dan
catechetisch onderwijs en spreekt een vrij woord.

Lit. (uit eigen kring): J.H. Koolschijn,Leven en werk van ds. J.P. Paauwe,
1981; J.P. Paauwe,Overdenkingen voor iedere dag van het jaar, 19934.

Adres: Cornelis Jolstraat 101, 2584 EP ’s-Gravenhage; tel. 070-558583.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Haarlem, werd vroeger door
ondermeer de Nederlandse Hervormde predikant P.J. Dorsman uit Staphorst
bediend. Tot aan zijn vertrek naar Roemenië ging ds. N. van der Want er
regelmatig voor, echter alleen in de weekdiensten.



Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, behoort tot de
Stam-Sterkenburggemeenten, die verder geen naam voeren. De gemeente is
begin 1909 ontstaan uit de prediking van ds. J.H. Bogaard, die meestal op de
dinsdagavond een preekbeurt vervulde. Ook verzorgde hij het catechetisch
onderwijs. Zo ontstond de vrije gemeente. Na zijn overlijden in 1940 werd de
gemeente bediend door ds. A. Bijkerk van Sliedrecht, ds. H. Hofman van
Schiedam en ds. H. Vlot van Capelle aan den IJssel.
Maandag 20 april 1945 werd G. van de Breevaart door de predikanten Hofman
en Vlot in de volle bediening van Woord en Sacrament gesteld. Tot aan zijn
overlijden op 14 mei 1974 bleef hij voorganger van de gemeente. Van 21
september 1976 tot aan zijn overlijden op 27 februari 1984 was ds. A. de
Waard voorganger. De gemeente werd vanaf 25 september 1986 tot aan zijn
overlijden op 7 november 1986 bediend door ds. A. Kot, die door ds. M. van
Roon van Capelle aan den IJssel in zijn ambt werd bevestigd.
Op zondag worden er in het kerkgebouw aan de Onderdijkserijweg leesdiensten
gehouden. In weekdiensten gaan naast ds. Van Roon de Nederlandse Hervormde
predikanten W.J. op ’t Hof, D. Heemskerk, J.D. Heikamp, Tj. de Jong en W.
Roos voor. Het bedienen van doop en avondmaal is voorbehouden aan ds. Van
Roon.
De Oud Gereformeerde Gemeente leeft samen met de *Gereformeerde
Samenkomst te Alblasserdam, *Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel en
*Hervormd Lokaal te Sliedrecht. Min of meer is er sprake van een kerkverband.

Lit. (uit eigen kring):De strijd gestreden. Leven en werken van ds. G. van de
Breevaart, 1975; J. H. van der Giessen,Rondom Bogaard, 1982; P. van de
Breevaart,De breuk beleefd, 1984.



Oud Gereformeerde Gemeente te Herkingen, het zelfstandig verband waarin
enkele personen, afkomstig uit de *Oud Gereformeerde Gemeenten in
Nederland en uit de *Gereformeerde Gemeenten rond 1961 te Herkingen in een
tot kerkzaal verbouwde koeiestal bijeenkwamen. Korte tijd later bleef er slechts
één gezin over, dat nu op zondag nog kerkt in een schilderswerkplaats aan de
Peuterdijk. Door de week gaan predikanten van de *Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland in de diensten voor die bezocht worden door tussen
de veertig en tachtig kerkgangers. De gemeente is zelfstandig.



Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum, in 1951 ontstaan als
gevolg van moeilijkheden over te beroepen predikanten en van een grote
onderlinge verdeeldheid in de plaatselijke Gereformeerde-Bondsrichting binnen
de *Nederlandse Hervormde Kerk. Verschillende predikanten beloofden steun
te verlenen, maar na scherpe protesten van de vereniging ‘Calvijn’ (eveneens
behorend tot de richting van de Gereformeerde Bond, die door-de-weekse
diensten organiseert) trokken deze predikanten zich terug. In 1954 werd de
godsdienstonderwijzer H.J.C.H. Zwijnenburg voorganger van de evangelisatie;
hij vertrok in 1962 als lerend ouderling naar de *Christelijke Gereformeerde
Gemeente te Gouderak. In 1966 werd D.Ch. Overduin tot vaste voorganger
benoemd. In datzelfde jaar werd ook besloten om te komen tot een ‘ordentelijk
bijbels-kerkelijk leven’, waarna het bestuur van de evangelisatie na zijn aftreden
als kerkeraad werd gekozen. Ds. F. Luitjes, emeritus-predikant van de Oud
Gereformeerde Kerk te Schiedam, institueerde daarop de Hervormd
Gereformeerde Gemeente en bevestigde de kerkeraad in haar bevoegdheden.
Voorganger Overduin werd vervolgens als predikant beroepen en deed op 1
november 1966 zijn intrede na te zijn bevestigd door ds. P. Overduin, destijds
predikant van de *Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam.
Ds. D.Ch. Overduin overleed op 12 november 1990 op 55-jarige leeftijd. Nu
is ds. A. Bloed de voorganger van deze gemeente.

Adres: Boomberglaan 6, 1217 RR Hilversum.



Hervormde Evangelisatie Vereniging Noord-Jeruël te Houtigehage, in 1906
gesticht als evangelisatiepost in het dorp Houtigehage, gelegen tussen de
plaatsen Drachten en Surhuisterveen. De vereniging volgt de liturgie van de
hervormde gemeente en verder is er via een kerkeraadscommissie contact met
de Hervormde gemeente Rottevalle/Drachtster Compagnie.
Iedere zondag is er één keer dienst op het adres Ds. Visscherwei 73 te
Houtigehage. De vereniging telt ca. 60 lidmaten en 75 doopleden (1993).

Period.:Kerkblad.

Adres: Ds. Visscherwei 73, 9223 LK Houtigehage; Tel. 0512-341204.



Oud Gereformeerde Gemeente te Huizen, een vrije gemeente, waarin in
weekdiensten de predikant K. van den Belt voorgaat.



Vrije Evangelisatie Schuilenburg te Kamerik, hield diensten waarin de
predikanten P.J. Dorsman en H.J.C.H. Zwijnenburg regelmatig voorgingen.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Kampen, vond haar oorsprong toen
de in 1835 geïnstitueerde Christelijke Afgescheiden Gemeente in 1841 onder
ds. D. Hoksbergen een zelfstandige Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
werd. In 1871 veranderde zij haar naam in Dordts-Gereformeerde Gemeente,
terwijl een deel zich in 1891 afscheidde en een Vrije Oud Gereformeerde
Gemeente werd. In 1894 nam ds. G. Maliepaard een beroep naar Kampen aan.
Nadat hij op 10 februari 1897 vrij plotseling was overleden, deed zijn opvolger
ds. J.J. Grass op 25 augustus 1897 zijn intrede. Aangezien ds. Grass naast zijn
predikantschap ook nog het beroep van kwakzalver uitoefende, ontstonden er
dusdanige controversen, dat de kerkeraad hem in 1900 als predikant afzette.
Onder ds. P. van der Heyden, die op 15 januari 1905 zijn intrede had gedaan,
bloeide de gemeente weer op. Op 10 juli 1912 deed oefenaar C. de Jonge zijn
intrede als predikant, nadat hij door ds. C. de Groot van de *Christelijke
Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen als predikant bevestigd was. Onder
presidium van ds. De Jonge werd op 14 juni 1922 te Kampen een vergadering
gehouden van een aantal vrije gemeenten, die daarop besloten tot de oprichting
van een Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten, die tot 1945 heeft
bestaan.
In 1956 wenste een deel van de gemeente aansluiting bij de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, iets dat door de toenmalige predikant
ds. G.J. Zwoferink niet gewenst werd. Daarop trad hij met een aantal getrouwen
uit en vormde een Vrije Gereformeerde Gemeente, welke gemeente hij tot aan
zijn overlijden op 15 mei 1964 als predikant diende. Sindsdien is de gemeente
vacant. In de erediensten gaan verschillende zogenaamde vrije predikanten voor.



Vrije Christelijke Gereformeerde Gemeente te Katwijk aan Zee, ontstaan
nadat de Deputaten Buitenlandse kerken van de *Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland de kerkeraad van Katwijk hadden ontraden een beroep uit
te brengen op ds. K. van den Belt te Clifton (VS), die daarvoor predikant te
Twijzel was geweest. Aangezien een minderheid beslist ds. Van de Belt als haar
predikant wenste, vormde ze met hem een vrije gemeente. Iedere zondag zijn
er erediensten om 10.00 en 17.00 uur.



Vrije Evangelisatie te Krimpen aan de Lek, werd als vereniging opgericht
toen in de *Nederlandse Hervormde Kerk de nieuwe kerkorde en de nieuwe
bijbelvertaling werden ingevoerd. Haar eerste bestuursvergadering werd op 28
augustus 1952 gehouden. De heer Ph. Verlinde was er vanaf 1953 tot aan zijn
overlijden op 20 augustus 1961 lerend ouderling. Voorgangers waren en zijn
o.a. ds. H. Visser Mzn., ds. P.J. Dorsman, ds. H.A. Vosman, de heren J. de
Boer en E. Duim, naast een groot aantal predikanten van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Lit. (uit eigen kring):Vrije Evangelisatie te Krimpen aan de Lek, 1980.



Nederlands Hervormd Gereformeerde Evangelisatie te Lekkerkerk, houdt
op de zondag leesdiensten. De Evangelisatie heeft een bestuur en wijst meerdere
ambten af. Eenmaal per jaar gaat men naar een dienst in de *Nederlandse
Hervormde Kerk voor het sacrament van de doop. Ds. P. Zandt preekte er
vroeger regelmatig. Tegenwoordig gaan de predikanten S. de Jong van
Numansdorp en A.J. Wijnmaalen in de door-de-weekse diensten voor.



Oud Gereformeerde Evangelisatie te Lienden/De Hees, houdt haar
bijeenkomsten in door-de-weekse diensten.



Vrije Gemeente te Linschoten, is sinds 1984 vacant. Van 1982 tot aan zijn
overlijden op 6 februari 1984 was ds. H.J.C.H. Zwijnenburg aan de gemeente
als herder en leraar verbonden. In de weekdiensten gaan vrije en *Nederlands
Hervormde predikanten voor.



Nederlands Hervormde Evangelisatie te Loosduinen, houdt op zondag haar
zelfstandige diensten, waarin ondermeer de heer J. Keesmaat voorgaat.



Bij C. Verheij te Nederhemert komt een groep mensen samen in diensten
waarin predikanten van de *Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
voorgaan. Enkele jaren geleden werden de diensten nog gehouden ten huize van
de heer D. Oomen, alwaar ds. A. de Waard uit Hendrik-Ido-Ambacht voorging.



Stichting Oud Gereformeerde Waarheid te Nieuwendijk (Zuid-Beijerland),
houdt weekdiensten waarin o.a. de predikant A.C. Rijken voorgaat.



Geloofsgemeenschap ‘Luctor et Emergo’ te Oldebroek, ontstaan vanuit
negentiende-eeuwse ontwikkelingen binnen de *Nederlandse Hervormde Kerk.
Toen stimuleerden en organiseerden verschillende predikanten zogenaamde
‘Gezelschappen’, bijbelkringen aan huis, waarin in persoonlijke sfeer gesproken
werd over geloof en levensheiliging. Na 1865 kwam er een scheiding in ‘Het
Gezelschap’, waarbij ‘Het Gezelschap’ geleidelijk identiek werd met het hechte
geloof: d.w.z. zij ontwikkelde zich in een meer evangelische richting. De leden
voelden zich steeds minder thuis in de Nederlandse Hervormde Kerk en gingen
steeds meer hun bijbelstudies houden bij mensen aan huis. Omdat zij vooral
bijeenkwamen aan de Hoek, een buurtschap in Oldebroek, werden zij ook de
‘Hoeksen’ genoemd. In 1870 veranderde er veel door de komst van ds. L.H.A.
Bähler naar Oldebroek. Hij was de evangelische richting toegedaan, waardoor
de ‘Hoeksen’ weer massaal naar de kerk gingen. In 1875 bezocht ds. Bähler
een opwekkingsbijeenkomst in Brighton, die zoveel indruk maakte dat daardoor
in 1876 in Oldebroek een ware geestelijke opwekking tot stand kwam. Na het
vertrek van ds. Bähler hielden zijn volgelingen, die in de volksmond de
‘Beeldersen’ genoemd werden, weer hun gezelschap. Omdat enkele
verenigingen, voortgekomen uit het gezelschap, de toegang tot de oefenruimte
in de christelijke school werd ontzegd, ontstond er een behoefte aan een eigen
gebouw dat in 1894 gereed kwam. Vanaf dat tijdstip werden de diensten door
voorgangers uit eigen kring geleid. Tot 1921 ging men voor doop en avondmaal
naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarna werd de doop in beginsel
bediend door vrije evangelische predikanten en het avondmaal door eigen
voorgangers. Zowel de kinder- als de volwassenendoop wordt gepraktiseerd.
In 1930 ontstond er een splitsing waarbij de helft van de leden een *Vrije
Evangelische Gemeente stichtte.
‘Luctor et Emergo’ telt 220 leden. De acht voorgangers verrichten hun taken
belangeloos naast hun gewone dagtaak. Ook heeft men vier ouderlingen en twee
diakens in dienst. Verder heeft ‘Luctor et Emergo’ een dagelijks bestuur tot
verzorging en beheer. Zij ondersteunt een drietal zendingsechtparen en vier
echtparen die hun krachten geven aan het Evangelische Begeleidingscentrum,
dat zich vooral bezig houdt met de opvang van drugverslaafden.
OPVATTINGEN. Als grondslag aanvaardt men alleen de Heilige Schrift. De
nadruk ligt op het praktische christendom, het blijmoedig getuigen van het eigen
geloof en het dienen van de naaste.
EREDIENST. De eredienst wordt geleid door de voorganger. Men zingt uit de
bundel van Johannes de Heer, Glorieklokken en uit Opwekking. De voorganger
verzorgt de meditatie en heeft de vrijheid om een beroep tot een getuigenis van
geloof te doen. Ca. 370 mensen wonen de erediensten op zondag 9.45 en 14.15
uur in het gebouw aan de Mheneweg-Noord bij. Door de week zijn er vele
bijeenkomsten en op de vrijdagavond een bidstond.

Period.:Luctor et Emergo.

Lit. (uit eigen kring): W. Schraven,Tussen dogmatisch en ondogmatisch
christendom, z.j.; H. van Boven,Gedenkboek Luctor et Emergo, 1968.

Adres: Mheneweg-Noord 1 B.G., 8096 BR Oldebroek; tel. 0525-632254 of
0525-623817.



Oud Gereformeerde Gemeente (Rehoboth) te Oldebroek, ontstaan door de
schorsing en losmaking van ds. A. van Houselt van zijn *Vrije Oud
Gereformeerde Gemeente te Oldebroek. 55 mannelijke lidmaten volgden hun
predikant en vormen nu een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente, die
elke zondag twee keer bijeen komt in een gebouw op nog geen 100 meter
afstand van dat van de andere gemeente.

Adres: Zuiderzeestraatweg, Oldebroek.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek, in 1953 gevormd door
een groep uitgetreden hervormden. Op 30 april 1961 werd de lerend ouderling
A. Uitslag tot predikant bevestigd door ds. E. Wijnne, voorganger van de
Nederduits Gemeente van Kralingse Veer. Van 1977 tot 1985 was ds. H.A.
Vosman predikant. Op 9 juli 1985 kwam hij op tragische wijze om het leven.
Op 12 februari 1986 deed A. van Houselt te Krimpen aan den IJssel zijn
intrede, na te zijn bevestigd als predikant door ds. M.J. Middelkoop van Zwolle.
Op 21 juni 1989 werd ds. Van Houselt door de kerkeraad geschorst en van zijn
gemeente losgemaakt. Op 22 juni 1989 werd dit besluit door de
ledenvergadering met 101 tegen 7 stemmen aanvaard. De aanleiding tot dit
conflict was dat eerder dat jaar een dronken ouderling op een
kerkeraadsvergadering niet meer fatsoenlijk kon bidden en bijbellezen. Ds. Van
Houselt hield deze ouderling de handen boven het hoofd, waarna de kerkeraad
onder leiding van ouderling E.J. ten Hove de predikant schorste en van zijn
gemeente losmaakte. Vanaf december 1993 is de Nederlands Hervormde
godsdienstonderwijzer C.L. Onderdelinden voorganger. Op 9 december 1993
is hij door ds. J. Goudriaan van de *Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
bevestigd tot lerend ouderling.
De gemeente telt 236 mannelijke lidmaten en komt iedere zondag twee keer
bijeen in het kerkgebouw aan de Mheneweg-Zuid 8 te Oldebroek.

Adres: Mheneweg-Zuid 8, 8096 RG Oldebroek.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroekis ontstaan als gevolg van
de schorsing en losmaking van ds. A. van Houselt van de *Vrije Oud
Gereformeerde Gemeente te Oldebroek. In juni 1989 gingen enkele tientallen
lidmaten over tot het beleggen van zelfstandige diensten. Omdat men geen
voorganger heeft, leest men vooral geschriften van Schotse schrijvers uit de 18e
eeuw.



Nederduits Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland, in 1863 als een
vrije gemeente door ds. L.G.C. Ledeboer, een afgezet Nederlandse Hervormde
predikant, geïnstitueerd. Na de splitsing van de zogenaamde Ledeboeriaanse
gemeenten in een tak rond ds. P. van Dijke en in één rond ds. D. Bakker, sloot
de gemeente zich aan bij de groep van ds. Bakker. In 1885 kwam, na het
overlijden van deze predikant, het kerkverband Nederduits Gereformeerde
Gemeenten tot stand, waarbij Oud-Beijerland zich aansloot. Hierdoor kreeg de
gemeente haar tegenwoordige naam. Toen in 1945 het kerkverband uiteenviel,
bleef Oud-Beijerland als zelfstandige gemeente voortbestaan. Ds. B. Jongejan
van Dordrecht verzorgde de gemeente tot aan zijn overlijden op 18 mei 1988.
Tot augustus 1994 ging ds. N. van der Want regelmatig in de diensten voor.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Papendrecht, ontstaan als gevolg van
een onenigheid in 1983 in de plaatselijke gemeente van het kerkverband van
de *Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ds. G. Overduin (gekomen
van Werkendam) is in deze gemeente de predikant. In het gebouwtje aan het
Westeind 126 te Papendrecht worden er diensten gehouden op zondag 9.30 en
17.00 uur en op woensdag 19.30 uur.



Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam, ontstaan
doordat op 3 april 1930 ds. D.C. Overduin te Giessendam zich afscheidde van
het kerkverband van de *Gereformeerde Gemeenten, nadat op een classicale
vergadering verschillende bezwaren tegen hem waren behandeld. Een deel van
de gemeente volgde hem, waarop een Gereformeerde Gemeente in Hersteld
Verband werd gevormd.
In juni 1930 werd ds. Overduin predikant te Rotterdam, waar een dergelijke
gemeente was gevormd door uitgetredenen uit de Gereformeerde Gemeente aan
de Boezemsingel. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door zijn zoon P.
Overduin, die op 30 maart 1947 door zijn oom ds. J. Overduin uit Sliedrecht
(ook in 1930 uitgetreden) als predikant werd bevestigd. In 1980 hield deze
gemeente op zelfstandig te bestaan. De 244 leden gingen toen over naar het
kerkverband van de *Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.



Vereniging tot verbreiding der Waarheid te Rotterdam, omvat op het
ogenblik nog maar een vijftien- tot twintigtal bezoekers (1993), die op de
dinsdagavonden voor een kerkdienst bijeenkomen. Tot ongeveer 1970 werden
er op zondag in een gebouw dat toebehoorde aan de Stadsevangelisatie Jeruel
aan de Vriendenlaan twee diensten gehouden; ook op de dinsdagavonden kwam
men bijeen. In die periode gingen in de diensten voor: de Nederlands
Hervormde godsdienstonderwijzers/oefenaars A. de Redelijkheid, L.J. Matze,
J. Verboom en de predikanten G. van de Breevaart, H.J. Grisnigt en H. Visser
Mzn. Tegenwoordig worden de diensten geleid door de heren L. Stuurman, B.
Klootwijk, M. Padmos en ds. A. de Reuver sr.

Adres: Noordsingel 40, 3032 BE Rotterdam.



Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Rotterdam-
Hillegersberg, houdt iedere zondagmorgen in de Adventkerk haar dienst, die
wordt bijgewoond door ca. 150 hoorders. Tot aan zijn overlijden in juni 1985
ging hier voor ds. T. Cabaret uit Den Haag, die eerder predikant was van de
Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder. Nu is voorganger de heer A.
Bakker uit Sliedrecht. Van een geordend kerkelijk leven is geen sprake. Op dit
ogenblik worden er door de week diensten gehouden in Vlaardingen.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Kralingseveer, ontstaan in
maart 1987 toen de gemeente zich onttrok aan het verband van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De reden was dat de verschillende
classisvergaderingen besluiten aannamen die volgens de Vrije Oud
Gereformeerde Gemeente in strijd waren met de Dordtse Kerkorde. November
1987 werd ds. M. Pronk van de *Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
beroepen, waar hij zijn ambt had neergelegd wegens innerlijke
onmogelijkheden. Een ouderling bevestigde ds. Pronk in Rotterdam in zijn
ambt.
De gemeente telt ruim 200 doopleden, leden en meelevenden (1993).
Kerkdiensten zijn er op zondag om 10.00 en 17.00 uur. Daarnaast worden er
ook weekdiensten gehouden. In 1993 besloot de gemeente aansluiting te zoeken
bij een kerkverband.



Vrij Hervormde Gemeente te Rotterdam-Zuid, eind 1989 ontstaan door het
samengaan van de Hervormde Evangelisatie (Groenezoom) en de Hervormde
Gemeente (Strevelsweg). Beide gemeenten zijn zelf weer afsplitsingen van de
opgeheven (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid, gevormd
in 1942 door Rotterdammers, die door het bombardement van mei 1940
moesten vluchten uit het centrum van de stad en uit Kralingen. Mei 1943 kreeg
deze (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeente een voorganger in de persoon van
T. Woudwijk, sinds 1940 oefenaar in de Vrije Gereformeerde Gemeente te
Zwijndrecht. Op 26 januari 1944 werd hij als predikant bevestigd door ds. F.
Kraayeveld, predikant van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te
Kralingseveer. Na het overlijden van ds. Woudwijk gingen er regelmatig vrije
predikanten en oefenaars in de diensten voor, totdat op 22 juli 1964 L.M.
Keesmaat uit Alblasserdam als lerend ouderling werd bevestigd. Op 14
december 1966 werd hij als predikant bevestigd door ds. A. de Reuver,
predikant van de (Vrije) *Oud Gereformeerde Gemeente te Terneuzen. Na het
overlijden van ds. Keesmaat op 21 november 1975 werd de gemeente tot aan
haar opheffing door verschillende voorgangers bediend: o.a. door ds. M.J.
Middelkoop en de heren L. Stuurman, M. Padmos, G. Beekman, A. van Ginkel
en A. van der Galiën.
Met haar naam wil de nieuwe Vrij Hervormde Gemeente haar hervormd-zijn
onderstrepen. De heer De Reus, een van de drie bestuursleden van de
Hervormde Evangelisatie (Groenezoom) is overgestapt naar het bestuur van de
nieuwe gemeente. Beide fusie-groeperingen zijn respectievelijk als mentor
verzorgd door ds. A. Egas, Nederlands Hervormd predikant te Poortvliet en de
heer L. Stuurman. Beiden zijn voorgegaan in de eerste gezamenlijke dienst, die
gehouden werd in het gebouw ‘Simeon en Anna’.

Adres: Strevelsweg 350, 3075 BZ Rotterdam-Zuid.



Oud Gereformeerde Gemeente, Bevervoorde, te Rijssen, heeft haar
oorsprong in 1838, toen in Rijssen een Christelijke Afgescheiden Gemeente
werd geïnstitueerd, die zich in 1846 aansloot bij het verband van de
Gereformeerde Kerk onder het Kruis. In 1869 werd de naam Christelijke
Gereformeerde Kerk. Verschillende kerkrechtelijke handelingen waren er
uiteindelijk de oorzaak van dat in 1883 het overgrote deel van de gemeente het
verband met de Christelijke Gereformeerde Kerken verbrak: zij werd een vrije
gemeente onder de naam Zelfstandige Christelijke Gemeente onder het Kruis.
In 1922 sloot de gemeente zich aan bij de Federatie van *Oud Gereformeerde
Gemeenten. In 1933 werd besloten zich aan te sluiten bij de *Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Een minderheid, met de predikant J. van Wier, bleef
echter voortleven als vrije gemeente. In 1946 sloot zij zich echter weer aan bij
de Federatie en in 1948 bij het toen gevormde kerkverband van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Na het overlijden van ds. Van Wier
mocht ouderling H.A. Vosman, met toestemming van de consulent, een
stichtelijk woord spreken. Uiteindelijk werd deze toestemming niet door de
classicale vergadering gesanctioneerd. Omdat de gemeente echter haar
voorganger wenste te behouden, trad zij uit het kerkverband en werd daardoor
weer zelfstandig. In 1963 werd H.A. Vosman door ds. C. de Jonge, predikant
van de *Vrij Hervormde Gemeente te IJsselmuiden, als predikant bevestigd.
Van juni 1979 tot september 1986 was ds. A. Kot voorganger. Van 1987 tot
26 juni 1991 heeft ds. J. Goudriaan de gemeente bediend. Hij werd in 1987
door ds. A. de Reuver in zijn ambt bevestigd. Thans wordt de gemeente
gediend door lerend ouderling J. van Prooijen.
De gemeente telt ongeveer 450 zielen (1993).

Lit. (uit eigen kring): J. Riemens,Gereformeerd in Rijssen, 1983.



Oud Gereformeerde Gemeente te Scheveningen, in de oorlogsjaren ontstaan,
toen ouderling W.G. Kruithof (geb. 1911) met een groep leden uit de bestaande
Oud Gereformeerde Gemeente trad en een zelfstandige Oud Gereformeerde
Gemeente stichtte. Op 8 augustus 1946 werd hij door ds. Joh. van Welzen van
Gouda als predikant bevestigd. Sinds het overlijden van ds. Kruithof gaan zo
nu en dan vrije oefenaars in de diensten voor. De gemeente komt samen in een
school aan de Schuijtstraat.



Oud Hervormde Gemeente te Scheveningen, het verband van de zogenaamde
Stammianen, volgelingen van ds. H. Stam uit Capelle aan de IJssel. Zelf noemt
men zich Oud Hervormd, terwijl de Scheveningers spreken van het ‘groepje van
Jan Pronk’, die zelf enige tijd oefende. In de bijeenkomsten gingen vroeger
ondermeer voor: ds. H. Vlot, ds. J.H. Bogaard, ds. H. Hofman uit Schiedam en
ds. A. Bijkerk uit Sliedrecht. Nu gaat de heer G. Bijkerk regelmatig voor in de
kerk aan de Westduinweg 194 te Scheveningen.



Stichting 1618-1619 te Schiedam, voluit Stichting tot instandhouding ener
kerkgemeente te Schiedam ter verbreiding van de gereformeerde leer volgens
de Synode van Dordrecht 1618-1619, behoort tot de groep van de zogenaamde
Stam-Sterkenburggemeenten. In het begin van deze eeuw richtte een aantal
mensen te Schiedam een evangelisatie op. Ds. H. Stam werd aangezocht om
te komen spreken. Wegens de grote toeloop keek men uit naar een ruimer
gebouw en men betrok een zolderruimte van de distilleerderij ‘Wed. A. van den
Eelaart’, waar men gedurende 41 jaar kerkte, eerst door-de-weeks, maar vanaf
1913 ook zondags. Nadien werd de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat
aangekocht. Op 27 mei 1936 werd H. Hofman door ds. A. Bogaard in het ambt
bevestigd; hij diende de gemeente tot aan zijn overlijden op 31 augustus 1975.
Van 1983 tot aan zijn zeer plotselinge overlijden in 1986 had de gemeente weer
een voorganger, ds. W.J. Hoogendijk, die eerst enkele jaren lerend ouderling
was, maar die in 1983 door ds. A.P. Verloop tot predikant werd bevestigd.
Op dit ogenblik is de gemeente vacant. Ds. N. van der Want ging regelmatig
in de diensten voor en bediende er de sacramenten, tot aan zijn vertrek naar
Roemenië in 1994. Nu gaan de Nederlands Hervormde predikant P. de Vries
en de heer L. van der Sluys regelmatig in de diensten op zondag en
woensdagavond voor.

Lit. (uit eigen kring): H. Hofman,Verheugd van zorg ontslagen, 1979; P. van
de Breevaart,De breuk beleefd, 1984.



Vrije Evangelisatie ‘De Rank’ te Schiedam-Noord, belegt diensten op zondag
om 10.00 uur waarin de heer A. Bakker voorgaat.



Hervormd Lokaal te Sliedrecht, heeft zijn oorsprong in de afzetting van de
Nederlandse Hervormde godsdienstonderwijzer J.H. Bogaard (geb. 1868) in
1908. Werkzaam in Stellendam en Poederooijen werd hij afgezet omdat hij voor
vrije gemeenten oefende. Op 26 november 1908 werd hij door ds. H. Stam van
Capelle aan den IJssel in het leraarsambt bevestigd. Aangezien Hervormd
Lokaal hoopt dat men kan terugkeren in de *Nederlandse Hervormde Kerk,
wenst men geen naam te voeren of aansluiting te zoeken bij een kerkverband.
Daarom ook noemt men zich in de lijst van predikbeurten Hervormd Lokaal.
De laatste jaren is er echter een samenwerking met de *Gereformeerde
Samenkomst te Alblasserdam, *Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel en
de *Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.
Van 1940 tot aan zijn overlijden in 1986 stond hier ds. A. Bijkerk. Nu is ds.
M. van Roon van het Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel consulent.

Lit. (uit eigen kring): P. van de Breevaart,De breuk beleefd, 1982; J.H. van der
Giessen,‘Rondom Bogaard’, 1982.



Vrije Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Sliedrecht, heeft haar
oorsprong in de situatie van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Sliedrecht,
waar altijd predikanten beroepen werden die de middenorthodoxie (zie
*Nederlandse Hervormde Kerk) vertegenwoordigden. Vele hervormden die de
voorkeur gaven aan de prediking volgens de opvattingen van de Gereformeerde
Bond (zie *Nederlandse Hervormde Kerk) gingen daarom in Giessendam of in
Papendrecht ter kerke. Op den duur ontstond er in Sliedrecht een Hervormd-
Gereformeerde Evangelisatie, die echter overbodig werd toen in 1960 ds. C. den
Boer als de eerste Bondspredikant zijn intrede deed in de officiële Nederlandse
Hervormde Gemeente. Niet iedereen ging terug naar die gemeente, zodat er nu
nog een Vrije Evangelisatie op GG bestaat, waar vrije predikanten en oefenaars
van de oud-gereformeerde richting in de diensten voorgaan.



Hervormd Gereformeerde Evangelisatie te Strijen, houdt onder leiding van
een bestuur op zondagmiddag 14.30 uur een dienst waarin ondermeer ds. C.
Stelwagen voorgaat.



Verenigingsgebouw te Strijensas, is de plaats waar iedere zaterdagavond
predikanten uit de *Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de
*Nederlandse Hervormde Kerk voorgaan.



Oud Gereformeerde Gemeente te Terneuzen, omstreeks 1860 ontstaan als
gevolg van de prediking van ds. D. Bakker. Na diens overlijden sloot een groot
deel van de gemeente zich aan bij de kerken van de Doleantie: de Nederduits
Gereformeerde Kerken. Het andere deel van de gemeente bleef als Nederduits
Gereformeerde Gemeente (d.w.z. als ‘Bakkeriaanse’ gemeente) voortbestaan.
Ouderling M. Ruben werd in 1887 lerend ouderling. Op 10 juli 1889 werd hij
als predikant bevestigd door lerend ouderling L. Hubregtse te ’s-Gravenpolder.
Na het overlijden van ds. Ruben op 9 mei 1910 werd de gemeente verzorgd
door de predikanten L. Hubregtse, G. van der Garde en W. Baaij.
In 1944 besloot de gemeente zich aan te sluiten bij de Federatie van Oud
Gereformeerde Gemeenten. In 1945 volgde de samensmelting met de
plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente (richting ds. L. Boone). De gemeente
maakte van 1948 tot 1950 deel uit van het kerkverband van de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, maar werd sindsdien weer een
zelfstandige gemeente.
Van november 1945 tot aan zijn emeritaat in 1983 werd de gemeente bediend
door ds. A. de Reuver, die gekomen was van Kralingerveer. Op 7 oktober 1984
werd J. de Boer, voorganger van de Hervormde Evangelisatie te Vaassen, door
ds. De Reuver bevestigd tot lerend ouderling. Februari 1993 trok De Boer zich
terug als lerend ouderling. De kerkeraad wilde de mogelijkheid bespreken om
de lerend ouderling te bevestigen tot predikant, maar verbond hieraan wel de
eis dat de voorganger dan drie jaar lang geen beroepen in overweging zou
nemen. Omdat De Boer geen vrijmoedigheid had om zich vast te leggen, trok
hij zich terug.
De gemeente telt ca. 100 leden (1993).



Vrije Gereformeerde Evangelisatie te Twijzelerheide, in 1954 ontstaan
doordat de meerderheid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Veenwouden de band met de *Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
verbrak. De reden was dat de kerkeraad niet iedere predikant van dat
kerkverband wilde toelaten tot de eredienst. Er ontstond daardoor een Vrije
Christelijke Gereformeerde Gemeente. In 1955 leidde het voorgaan van ds. H.
Groen van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Drachten
tot een scheuring. Hierdoor belegden in de beginperiode ca. 180 personen
diensten in Twijzelerheide. Twijzelerheide werd een afdeling van de gemeente
van Drachten. Op 21 januari 1957 overleed ds. Groen op 39 jarige leeftijd en
werd de gemeente verzorgd door ds. G.J. van Minnen van Delft.
In het najaar van 1957 institueerde ds. Van Minnen in Twijzelerheide een
Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland. In 1958 werd dat verband
verbroken en noemde men zich een Vrije Gereformeerde Evangelisatie. Vrije
voorgangers gingen in de diensten voor, terwijl ds. C. de Jonge uit IJsselmuiden
regelmatig de doop bediende. Van 1963 tot aan zijn overlijden in 1984 was
oefenaar G.J. van Holland verbonden aan de gemeente en ging daar iedere
zondag voor. De Evangelisatie omvat ongeveer 140 personen (1993), die
afkomstig zijn uit Twijzelerheide, Damwoude en Zwaagwesteinde. In de beide
zondagse diensten worden preken gelezen. Bestuurslid en preeklezer is J.
Kooistra. Ambtsdragers kent men niet, terwijl nu ook de sacramentsbediening
ontbreekt.



Vrije Gereformeerde Gemeente te Urk, vond haar oorsprong in 1954, toen
een groep onder leiding van de godsdienstonderwijzer H. Visser uit de in 1950
gestichte Hervormd-Gereformeerde Evangelisatie trad. In 1955 werd deze groep
door ds. E. du Marchie van Voorthuysen geïnstittueerd als een Oud
Gereformeerde Gemeente. Godsdienstonderwijzer Visser werd echter niet als
voorganger toegelaten.
In 1960 ging het grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk
over naar de Christelijke Gereformeerde Gemeenten en kreeg het H. Visser
Mzn. als voorganger. Nadat deze in 1966 zijn ambt had neergelegd, beriep de
Christelijke Gereformeerde Gemeente ds. Du Marchie van Voorthuysen, toen
predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Leersum. Deze nam het
beroep aan onder de voorwaarde dat de gemeente zou overgaan naar het
verband van de *Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, hetgeen
geschiedde. Een aantal leden had echter overwegende bezwaren tegen deze
overgang, zodat zij de gemeente als een Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
voortzette. Aanvankelijk ging ds. G. Taverne, *presbyteriaal-hervormd predikant
te Hoogeveen, in de diensten voor; later weer andere vrije voorgangers, onder
wie regelmatig ds. A. Kot. Mei 1991 bedankte kandidaat R.D. Kwint te Elst
voor het beroep dat op hem werd uitgebracht. Tot mei 1994 ging ds. N. van
der Want regelmatig in de diensten voor.
De gemeente staat plaatselijk bekend als de ‘Bossenkerk’.



Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Urk, plaatselijk bekend als de ‘Witte-
kerk’. Zij wordt geleid door J. de Wit van uitgeverij De Vuurtoren.



Stichting Evangelisatie Saambinding te Veenendaal, houdt onder leiding van
een bestuur op een door-de-weekse dag voor enkele tientallen mensen diensten
in de Brugkerk, Kerkewijk 18. De voorgangers zijn predikanten van de
*Nederlandse Hervormde Kerk, de *Oud Gereformeerde Gemeenten in
Nederland of uit vrije gemeenten.



Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen, op 22 november 1866
geïnstitueerd. Bij de vereniging van de Afgescheidenen en de Kruisgemeenten
in 1869 werd men een Christelijke Gereformeerde Kerk. In 1888 werd ds. C.
de Groot predikant, die duidelijk ‘bevindelijk’ was, waardoor zijn prediking
nogal wat verwarring stichtte. Als gevolg hiervan werd zijn verhouding tot de
classis steeds slechter. Inmiddels waren de besprekingen die zouden moeten
leiden tot de vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerken met de
Nederduits Gereformeerde Kerken in een ver gevorderd stadium, waardoor de
Christelijke Gereformeerde Kerk besloot het reglement van 1869 af te schaffen.
In dit reglement stond ondermeer dat de kerk een eenheid was en dat de
plaatselijke kerken slechts afdelingen waren zoals dat het geval was in de
*Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. De Groot en zijn kerkeraad waren echter
voor de handhaving van dit reglement. De classis wenste toen de mening van
de leden te vernemen: ruim tweederde deel bleek achter ds. De Groot en zijn
kerkeraad te staan. Toen werden zij geschorst, en omdat zij zich niet onthielden
van hun ambtelijke plichten per 21 april 1892 uit het ambt ontzet. Zij namen
vervolgens de naam aan van Christelijke Afgescheiden Gemeente. Inmiddels
had in juni 1892 de vereniging tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en
de kerken van de Doleantie tot de *Gereformeerde Kerken in Nederland
plaatsgevonden. Op de vergadering van de synode op 3 januari 1893 werd de
ontzetting van ds. De Groot uit zijn ambt erkend en kon hij alleen met een
schuldbekentenis zijnerzijds terugkeren tot het kerkverband. Hij weigerde dit,
waardoor de gemeente als een vrije gemeente bleef voortbestaan.
Ds. De Groot diende de gemeente tot aan zijn emeritaat in 1926. Zijn opvolger
was ds. H.J. Grisnigt, die op 24 april 1927 zijn intrede deed. In september 1935
vertrok hij naar de Vrije Gereformeerde Gemeente te Harderwijk. Op 21 maart
1937 deed ds. N. van der Kraats, gekomen van de Oud Gereformeerde
Gemeente te Den Helder, zijn intrede. Hij diende de gemeente tot aan zijn
overlijden op 14 oktober 1949. Op 18 juni 1959 kreeg de gemeente weer een
predikant in de persoon van ds. A.P. Verloop, die vanaf 1951 voorganger van
de *Gereformeerde Samenkomst te Alblasserdam was geweest. Op 18 juni 1984
nam hij afscheid van de gemeente en overleed op 4 juni 1991 op 81-jarige
leeftijd. In de gemeente preekte ook wel ds. W.J. Hoogendijk uit Schiedam, die
door ds. A.P. Verloop als predikant was bevestigd. Van 23 april 1986 stond hier
ds. N. van der Want, bestuurslid van de *Nederduitse Hervormde Vereniging
‘Calvijn’ te Dordrecht waar hij catechetisch onderwijs gaf en in het kerkblad
schreef. Ook hij werd bevestigd als predikant door ds. A.P. Verloop. In de loop
van 1994 heeft ds. Van der Want het beroep aangenomen naar de gemeente
Bacau van de Biserica Evanghelica Romana (BER), een afsplitsing van de
Roemeens-Orthodoxe Kerk. Tevens gaat hij doceren aan de Theologische
School van de BER. 27 mei 1994 heeft ds. Van der Want afscheid genomen.
De gemeente telt 150 zielen (1993).

Adres: Dorpsstraat 3, 2742 AH Waddinxveen.



Vrije Hervormde Gemeente te Werkendam, ontstaan toen in 1948 een deel
van de Hervormd Gereformeerde Evangelisatie uittrad en vervolgens een Vrije
Hervormde Evangelisatie vormde. Godsdienstonderwijzer H. van Kooten werd
toen voorganger. In 1950 sloot deze groep zich aan bij de Christelijke
Gereformeerde Gemeenten; voorganger H. van Kooten werd toen lerend
ouderling. Op 19 september 1952 werd hij door ds. H. Visser Mzn. als
predikant bevestigd. In 1965 nam ds. Van Kooten een beroep aan naar
Rotterdam-Zuid.
Nadat het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in 1966
was opgeheven, besloot de gemeente zich aan te sluiten bij het verband van de
*Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een deel van de Hervormd
Gereformeerde Evangelisatie ging na 1948 op de oude voet voort, hoewel de
komst van de Gereformeerde Bondspredikant in de gemeente van de
*Nederlandse Hervormde Kerk de aanhang wel deed verminderen. In 1971 werd
de vrije oefenaar G. Overduin voorganger; op diens voorstel besloot men de
Evangelisatie om te zetten in een Vrije Hervormde Gemeente. Oefenaar
Overduin werd daarop beroepen als predikant en op 3 augustus 1971 bevestigd
door ds. C.P. Groenewegen, predikant van de Vrije Gereformeerde Gemeente
te ’s-Gravenhage. Sinds 1981 is ds. Overduin verbonden aan de Vrije Oud
Gereformeerde Gemeente te Papendrecht. Vanaf die tijd is de gemeente vacant.
Voor zo’n dertigtal toehoorders is er zondags preeklezen. In de weekdiensten
gaat ondermeer voor de predikant C. van de Berg.

Adres: Sigmondstraat 1, 4251 ZA Werkendam.



Vrij Hervormde Gemeente te IJsselmuiden, ontstaan op 1 november 1931
naar aanleiding van een reeks gebeurtenissen rond de predikant van de
Nederlandse Hervormde Gemeente, ds. J. Keller. Allereerst was hij predikant
te Dordrecht geweest, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de
*Nederduits Hervormde Vereniging ‘Calvijn’, vervolgens was hij voorganger
in Sint-Maartensdijk en vanaf 1923 te IJsselmuiden. Zowel in Dordrecht als in
Sint-Maartensdijk waren er grote problemen ontstaan, een reeks die zich
voortzette in IJsselmuiden. Het gevolg hiervan was dat hij in 1931 werd
ontslagen. De uitspraak van de Algemene Synode van de *Nederlandse
Hervormde Kerk was, dat ‘ds J. Keller schuldig wordt verklaard aan de
verstoring van orde en rust en geoordeeld wordt ongeschikt te zijn voor de
uitoefening van ambt en daardoor behoort te worden ontslagen.’ Met name was
de aanklacht tegen ds. Keller gericht tegen diens taalgebruik op de kansel; hij
noemde namelijk de kerkvoogden dieven en de kerkeraad een troep zwijnen.
Terwijl hem per 1 november 1931 eervol ontslag werd verleend, belegde ds.
Keller op 31 oktober 1931 zijn eerste zelfstandige dienst in de groenteveiling,
terwijl op 20 november een ouderling en een diaken in het ambt werden
bevestigd. Op 18 april 1932 volgde een mededeling aan de koningin, waarin
stond dat op 1 november 1931 te IJsselmuiden de Vrij Hervormde Gemeente
was opgericht. De aanduiding ‘Vrij’ betekent: vrij te zijn van vervolging, die
men heeft ondergaan in de Nederlandse Hervormde Kerk. Op 14 juni 1932 nam
men een eigen kerkgebouw in gebruik. Ds. Keller, van wie veel markante
uitspraken bekend zijn, gebaseerd op zijn rechtlijnigheid in leer en leven, leidde
de gemeente vanuit Steenwijk tot aan zijn dood op 12 juli 1945. Nu werd
ouderling Stam waarnemend voorganger, die op grond van artikel 8 van de
Dordtse Kerkorde ook de sacramenten bediende. Ds. T. Wakker, afkomstig van
de *Oud Gereformeerde Gemeente te Aalburg, werd op tweede Paasdag 1953
als nieuwe voorganger in het ambt bevestigd. Direct na zijn komst ontstonden
er grote moeilijkheden in de gemeente. Er vond een scheuring plaats, waarna
het kerkgebouw en de pastorie aan ds. Wakker en zijn volgelingen werden
toegewezen. In 1959 stichtte ds. Wakker in Kampen een *Vrije Oud
Gereformeerde Gemeente. In 1966 zag hij in een droom dat Nederland door
water dreigde te worden overspoeld. Volgens ds. Wakker kwam de Heere toen
tot hem met de woorden uit Jeremia 6:1, waarin staat: ‘Vlucht met hopen, gij
kinderen Benjamins.’ In 1968 vertrok ds. Wakker met 120 gemeenteleden,
inclusief de gehele kerkeraad, naar Zuid-Afrika.
De Vrij Hervormde Gemeente, die haar kerkgebouw was kwijtgeraakt, kwam
vanaf die periode bijeen in duivenlokalen te Kampen. In de diensten ging
regelmatig ds. G. Taverne van Hoogeveen voor. In diezelfde tijd voerde men
ook vele processen om het bezit van het kerkgebouw en de pastorie. B.
Jongejan uit Den Haag werd in 1963 hulpprediker; op 30 september 1966 werd
hij door ds. Taverne tot predikant en evangelist bevestigd. In 1970 werd ds.
Jongejan predikant van de *Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Nu
dient ds. G.F. Taverne, die op 5 maart 1977 door zijn vader is bevestigd, de
gemeente.



Vrij Hervormde Gemeente te IJsselmuiden, vond haar oorsprong in de vele
moeilijkheden en in de daarop volgende scheuring in de *Vrij Hervormde
Gemeente te IJsselmuiden, waarbij ds. T. Wakker het kerkgebouw en de
pastorie behield. Opnieuw ontstonden er vele problemen, waarop ds. Wakker
een *Oud Gereformeerde Gemeente in Kampen stichtte. Op Hemelvaartsdag
1959 werd ds. C. de Jonge van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Delft
tot nieuwe voorganger bevestigd. Hij vertrok in september 1970 naar de *Oud
Gereformeerde Gemeente te Aalburg. In 1971 werd oefenaar A. Kot tot
predikant bevestigd, die tot aan zijn vertrek in 1979 naar de *Oud
Gereformeerde Gemeente, Bevervoorde van Rijssen de gemeente heeft gediend.
Daarvoor had ds. Kot met de leden van de kerkeraad een verzoek tot aansluiting
ingediend bij het verband van de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ds.
Kot werd onderzocht naar zijn roeping, maar ‘gewogen en te licht bevonden.’
Na het vertrek van ds. Kot herhaalde de kerkeraad aan classis Oost van dat
kerkverband het verzoek, waarna men nu werd toegelaten. De helft van de
gemeenteleden was het daarmee niet eens en verving de sloten van het
kerkgebouw, zodat het andere deel dit gebouw niet meer kon betreden. De
groep die aansluiting had gezocht, spande een kort geding aan; in de rechterlijke
uitspraak werd de groep rondom ouderling Aartsen gesommeerd binnen 24 uur
de sleutels van het kerkgebouw te overhandigen aan degenen, die aansluiting
hadden verzocht.
De gemeente was nu definitief gesplitst: de ene helft werd een gemeente van
het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, terwijl de
andere helft om ouderling Aartsen, bleef voortbestaan als een Vrij Hervormde
Gemeente. Deze heeft voor haar diensten een eigen gebouw in gebruik genomen
aan de Burg. van Engelenweg 32, ingang Hobbemastraat.
Ds. A. van Housselt van de *Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek
gaat regelmatig in een weekdienst voor.



Vrije of Oud Gereformeerde Gemeente te IJsselstein, al in 1853 vermeld in
een rekest aan koning Willem III, behoort tot een van de eerste zogenaamde
‘Ledenboeriaanse’ gemeenten in Nederland. Na 1865 behoorde de gemeente tot
de groep gemeenten rond ds. P. van Dijke. In 1907 volgde zij ds. L. Boone en
maakte toen deel uit van het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten.
Door het verweer van de invloedrijke ouderling J. Raatgever bleef zij na 1948,
bij de vorming van het verband van de *Oud Gereformeerde Gemeenten in
Nederland zelfstandig. Ouderling Raatgever meende, anders dan binnen dit
verband gebruikelijk was, dat er van leven vóór de rechtvaardiging geen sprake
kon zijn. Hieruit blijkt de invloed van ds. J.P. Paauwe, een afgezet predikant
van de *Nederlandse Hervormde Kerk en voorganger van de *Vrije Hervormde
Kring te ’s-Gravenhage. Na het overlijden van ds. Paauwe in 1956 is de
gemeente sterk in aantal verminderd.
Enkele predikanten hebben de gemeente nog gediend. Na het overlijden van ds.
A. Raatgever in 1981, nam diens schoonzoon, ouderling E. Dokter, de leiding
over. Nu behoren nog 30 mensen (1993) tot de gemeente. Op zondag leest men
de geschriften van Schotten en oudvaders en de preken van ds. Paauwe. Door-
de-weeks is er catechetisch onderwijs aan volwassenen en jeugdigen.



Vrije Hervormde Evangelisatie te Zwaagwesteinde, belegt weekdiensten,
waarin voorgangers uit zowel Nederlandse Hervormde als Vrije Oud
Gereformeerde kring voorgaan.



Hervormd Gereformeerde Gemeente te Zwolle, vond haar oorsprong in een
conflict in 1953 in de Hervormd Gereformeerde Evangelisatie Elim te Zwolle,
waardoor er een scheuring plaatsvond. De uitgetredenen sloten zich aan bij het
verband van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland (de groep
rond ds. J.G. van Minnen). Nadat een gemeente was geïnstitueerd, nam de
godsdienstonderwijzer J. Blankenspoor een beroep aan; hij werd op 2 september
1953 door ds. Van Minnen als predikant bevestigd. In 1958 besloot de
gemeente zich aan het kerkverband te onttrekken en als vrije gemeente te gaan
functioneren. De discussie over hoe ver dat ‘vrije’ standpunt zou moeten gaan,
was er de oorzaak van dat ds. Blankenspoor zich in 1958 met enkele getrouwen
afscheidde en een Vrije Hervormd Gereformeerde Gemeente stichtte. Op 11
januari 1959 werd ds. M.J. Middelkoop, predikant van de Vrije Christelijke
Gemeente te Schiedam, als de nieuwe voorganger in zijn ambt bevestigd. Een
poging van ds. Middelkoop en zijn gemeente om zich aan te sluiten bij het
verband van de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika
mislukte, daar zij werden afgewezen.
Aan het eind van de jaren zeventig werd aan ds. Middelkoop wegens langdurige
ziekte emeritaat verleend. Nu wordt de gemeente bediend door ds. A. de
Reuver, terwijl er ook een aantal vrije voorgangers in de gemeente voorgaat:
ondermeer de predikanten J. Goudriaan en A. van Housselt en de heren L.
Stuurman en De Kraak.
De gemeente telt nu nog ongeveer 40 kerkgangers (1993) en voelt zich het
meest verwant met de Nederlandse Hervormde predikanten rond het bladHet
gekrookte riet. De diensten worden gehouden op zondag 9.00 en 16.00 uur.

Lit. (uit eigen kring):De Hoeksteen, nr. 14-03, 1985.

Adres: Schoutenstraat 4, Zwolle.



Gereformeerde Kerken in Nederland(GKN), na de *Nederlandse Hervormde
Kerk de grootste protestantse groepering in Nederland. De GKN zijn in 1892
ontstaan uit de vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk (afkomstig
uit de Afscheiding van 1834), met uitzondering van een kleine groep, en de
Nederduitse Gereformeerde Kerken (dolerend) (ontstaan vanuit de Doleantie van
1886).
De Afscheiding van 1834 kwam tot stand door een fel verzet tegen een
toegenomen staatsinmenging, ondermeer resulterend in het Algemeen Reglement
van 1816, waardoor het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk sterk
gecentraliseerd werd. Een andere aanleiding was de vrees voor toenemende
vrijzinnigheid: de gereformeerde belijdenisgeschriften moesten weer
gezaghebbend functioneren. Het verzet richtte zich op de gewijzigde
proponentsformule, waardoor het niet meer duidelijk was of de predikanten zich
gebonden achtten aan de belijdenisomdat deze of voorzover ze in
overeenstemming was met de Bijbel. In 1834 ondertekenden de kerkeraad van
Ulrum (Gr), zijn predikant H. de Cock en bijna alle leden van deze gemeente
de Acte van Afscheiding of Wederkering. Hierin verklaarden zij zich alleen
bereid terug te keren tot de Nederlandse Hervormde Kerk als deze zou
terugkeren tot de ‘waarachtige dienst des Heeren’. In 1869 verenigden zij zich
onder de naam van Christelijk Gereformeerde Kerk. Al in 1854 hadden de
Afgescheidenen, dankzij grote giften, een eigen theologische opleiding in
Kampen. Het aantal gelovigen in 1889 bedroeg ca. 190.000.
De Doleantie van 1886 kwam voort uit het verzet van een groot aantal
hervormden tegen de modernistische opvattingen in hun kerk. De attesten- en
beheerskwesties werden de aanleidingen voor deze afscheidingsbeweging. De
kerkeraad van Amsterdam weigerde aan een aantal lidmaten met modernistische
opvattingen een bewijs van goed zedelijk gedrag af te geven, waarmede zij
elders belijdenis van hun geloof konden afleggen. De beheerskwestie ontstond
toen de kerkeraad besloot dat de commissie van beheer van de kerkelijke
goederen bij een eventueel conflict zou voortgaan ‘met de oorspronkelijke
kerkeraad, die de gemeente bij Gods Woord zocht te houden, als de enige
wettige te erkennen’. De ouderlingen die hier voor hadden gestemd, werden
geschorst en onttrokken zich vervolgens aan de ‘synodale hiërarchie’. Zij
keerden terug naar de aloude gereformeerde belijdenis en stichtten de
Nederduitse Gereformeerde Kerken (dolerend). Vooral de Amsterdamse
predikant dr. A. Kuyper speelde hierbij een belangrijke rol. De toevoeging
‘dolerend’, die in 1888 verdween, wilde zeggen dat men bedroefd was dat de
Nederlandse Hervormde Kerk de kerkelijke goederen in bezit hield. Hun
predikanten werden opgeleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (een
stichting van dr. A. Kuyper), die in 1880 werd geopend.
De GKN, die in 1892 ontstonden, aanvaardden de Drie Formulieren van
Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de
Dordtse Leerregels) als richtsnoer voor hun belijden.
In de beginperiode kenden de GKN veel problemen. De synode van Utrecht van
1905 werkte zeer verzoenend. Toen schrapte men uit art. 36 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis de woorden dat de overheid geroepen is ‘om te weren en uit
te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te
gronde te werpen’. Daarna vormden de GKN een hechte en sterke groep. Twee
ingrijpende conflicten leidden echter tot kerkscheuringen. In 1926 werd dr. J.G.



Geelkerken door de synode van Assen afgezet, omdat hij ruimte wilde geven
aan een niet-letterlijk historische uitleg van het paradijsverhaal in Genesis 3.
Een kleine groep medestanders volgde hem. Na enkele jaren ontstonden er 24
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, die in 1946 opgingen in de
Nederlandse Hervormde Kerk.
In 1942 ontstond het volgende conflict. T.a.v. de opvattingen van Abraham
Kuyper kwam er steeds meer kritiek. Met name was deze gericht tegen diens
opvattingen over de gemene gratie, over het wezen van de ziel, het
genadeverbond en de wedergeboorte. Door de synode van Sneek (1939-1943),
welke door oorlogsomstandigheden in Utrecht bijeenkwam, werden hieromtrent
enkele uitspraken gedaan. De ‘Toelichting’ en het bindend karakter ervan voor
de ambtsdragers ontmoetten veel verzet. Op 3 augustus 1944 werd prof. dr. K.
Schilder - een van de opposanten - door de generale synode afgezet als
hoogleraar en als predikant. Op 11 augustus 1944 maakten Schilder en zijn
volgelingen met een ‘Acte van vrijmaking of wederkeer’ kenbaar dat zij de
binding van de uitspraken verwierpen. Zij beriepen zich daarbij op art. 31 van
de Dordtse Kerkorde en gingen verder als *Gereformeerde Kerken in Nederland
‘onderhoudende art. 31 van de kerkorde’.
Na de Tweede Wereldoorlog oriënteerden de GKN zich meer dan ooit op
theologie en oecumene. Het besluit van de synode van Assen (1926) was in
1967 op de synode van Amsterdam aanleiding tot de uitspraak dat de
belijdenisgeschriften historisch bepaald zijn, waardoor hun gezag voor de
moderne maatschappij beperkt is. Er kwam meer ruimte voor nieuwe
wetenschappelijke inzichten. In diezelfde tijd traden de GKN toe tot de
*Wereldraad van Kerken. De secularisatie ging ook de GKN niet voorbij. Was
het vroeger relatief eenvoudig om vast te stellen wat de gereformeerde identiteit
was, tegenwoordig is er meer sprake van een pluriformiteit van opvattingen.
Een groep van zogenaamde ‘verontrusten’ verzet zich tegen deze
ontwikkelingen. Zij zijn verenigd in de organisatie Schrift en Getuigenis en
geven het bladWaarheid en Eenheiduit. In 1983 startte deze organisatie een
campagne om de verschillende orthodoxe groeperingen tot één verband samen
te brengen. Ook ontstond uit onvrede over de koers van de GKN het
Confessioneel Gereformeerd Beraad. Tot nieuwe afsplitsingen heeft dit echter
niet geleid.
ORGANISATIE. De organisatie van de GKN is presbyteriaal-synodaal. Alle
zaken die van plaatselijk belang zijn, worden geregeld door de kerkeraad,
bestaande uit ouderlingen, diakenen (voor een periode van vier jaar gekozen
door en uit de belijdende leden) en één of meerdere predikanten (voor
onbepaalde tijd beroepen). Zaken van meer dan plaatselijk belang worden in
de zogenaamde ‘meerdere’ vergaderingen behandeld. Regionaal gebeurt dit in
de classis, bestaande uit één predikant, ouderling en diaken per plaatselijke
gemeente (totaal 66 classes, inclusief de twee Duitse classes Oost-Friesland en
Bentheim, die samen de Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen
vormen) en provinciaal in de particuliere synode (totaal veertien). De veertien
particuliere synodes wijzen uit hun midden de leden voor de generale synode
(de ‘meeste’ vergadering) aan. De generale synode wordt elke twee jaar
samengeroepen en bestaat uit 73 leden. Zij krijgt de naam mee van de
samenroepende kerk. Het ‘breed moderamen’, bestaande uit 25 leden, kan in
opdracht van de generale synode een aantal zaken zelfstandig afdoen. Het



dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen, bestaande uit 4 leden.
Er is een plan in ontwikkeling om de classicale grenzen gelijk te trekken met
die van de Nederlandse Hervormde Kerk: er zullen dan 74 classes ontstaan,
afgezien van de beide Duitse classes.
Er zijn in totaal 39 deputaatschappen, waarvan de leden (deputaten) worden
benoemd door de synode. Zij zijn belast met een bepaalde omschreven opdracht
en brengen over hun werk verslag uit aan de generale synode.
Per 1 januari 1995 bedroeg het totale zielental 740.468, van wie 434.757
belijdend lidmaat waren. Er zijn 851 gemeenten met totaal ruim 1000
kerkgebouwen. Het aantal dienstdoende predikanten is 1267, inclusief 347
predikanten met een gespecialiseerde taak. Zij worden opgeleid aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam of aan de Theologische Universiteit van de GKN te
Kampen.
De GKN bedrijven zending in Indonesië, Pakistan, Bangladesh en andere staten
in Zuid-Azië, en verder in enkele landen in Latijns-Amerika.
OECUMENE. De GKN zijn vanaf 1968 lid van de *Raad van Kerken en vanaf
1971 van de *Wereldraad van Kerken. Verder maken zij sinds 1949 deel uit
van de GOR of RCC, de Gereformeerde Oecumenische Raad (de vroegere
Gereformeerde Oecumenische Synode, GOS). Verder maken de GKN onder
andere deel uit van de Wereldbond van Gereformeerde/Hervormde Kerken
(WARC) en de Conferentie van Europese Kerken (CEC). In het Contact-Orgaan
Gereformeerde Gezindte (COGG) zijn de GKN regelmatig in gesprek met
kerken die een verwante belijdenis kennen. Via deze oecumenische organisaties
en via zendingswerk en werelddiakonaat is een wereldwijd netwerk met andere
kerken ontstaan.
Met de *Rooms-Katholieke Kerk is er in samenwerking met de Nederlandse
Hervormde Kerk contact door middel van taakgroepen en raden. Op het gebied
van liturgie bestaat overleg, terwijl de verdere toenadering moeizaam verloopt.
SAMEN OP WEG. In 1973 hielden de generale synodes van de GKN en de
Nederlandse Hervormde Kerk hun eerste gezamenlijke synodenvergadering.
Besloten werd tot een Samen-op-Wegproces, dat tot op de dag van vandaag
voortduurt. Er zijn ruim 150 gefedereerde (Herv./Geref.) gemeenten en in nog
eens 200 gemeenten is de samenwerking op gang gekomen. Sinds 1989 neemt
ook de *Evangelisch- Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden aan dit
proces deel. Op 1 december 1993 heeft de gereformeerde synode unaniem de
concept-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk (VPKN) aanvaard, zodat
nu de weg vrij is voor een samengaan met de Nederlandse Hervormde Kerk en
de Evangelische Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Period.:Centraal Weekblad(15.000);Credo(4.000);Kerkinformatie(22.000);
Ouderlingenblad(19.000).

Lit. (uit eigen kring):Het nakijken waard. Een praktijkgids voor het plaatselijk
kerkewerk, z.j.;Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland; Jaarboek
voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1987-1992;
Tussenorde ten dienste van de samenwerking van de NHK en de GKN, z.j.; Wat
het Dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland te bieden
heeft, z.j.; R. Rietveld,Wat is er aan de hand met de Gereformeerde Kerken
in Nederland, 1975; A.P. Crom, e.a. (red.),Anderhalve eeuw gereformeerden



in stad en land, 12 dln, 1984-1985; J. Plomp,Een kerk in beweging. De
Gereformeerde Kerken in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, 1987; G.
Dekker en J. Peters,Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar
levensbeschouwing en aarden van verschillende gereformeerde stromingen,
1989; H.C. Endedijk,De Gereformeerde Kerken in Nederland, deel 1: 1892-
1936, 1990; deel 2: 1936-1975, 1992;Kerkorde van de Gereformeerde Kerken
in Nederland, 1991; M.E.Brinkman (red.),100 jaar theologie. Aspecten van een
eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken van Nederland (1892-1992), 1992;
L.J. Wolthuis en J. Vree,De vereniging van 1892 en haar geschiedenis, 1992.

Adres: Dienstencentrum, Postbus 202, 3830 AE, Leusden; tel. 033-4960464, fax
033-4948707.



Gereformeerde Kerk (synodaal) buiten verband, Boerakker, ontstaan vanuit
de gebeurtenissen rondom ds. R.H. Keegstra van Boerakker. Vanwege het
‘linkse, heel eenzijdige’ karakter van de theologische faculteit van de RU
Groningen zette hij zijn studie in Utrecht voort en deed in Kampen zijn
kerkelijk examen. In 1984 werd hij in Boerakker beroepen. Al snel na zijn
intrede ontstond er onenigheid over zijn functioneren: ds. Keegstra zou pastoraal
‘niet tactisch’ optreden. Eind 1988 werd hij eerst door de classis voor zes
maanden uit zijn ambt ontheven en vervolgens juni 1989 definitief afgezet. Ook
organiseerde de classis kerkeraadsverkiezingen ten einde de oude kerkeraad te
vervangen door ‘ambtsdragers die de breedte van de gemeente
vertegenwoordigen’. De oude kerkeraad stemde daar niet mee in en werd
derhalve geschorst. Juni 1990 werd ds. Keegstra met ruim 100 volgelingen
erkend als afzonderlijk kerkgenootschap en besliste de rechtbank dat de
kerkelijke bezittingen verdeeld moesten worden. Voor deze tijd hield ds.
Keegstra al afzonderlijke kerkdiensten. Nadat contacten met de *Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland waren afgebroken, werd ds. Keegstra met
zijn volgelingen september 1990 in het verband van de *Gereformeerde Kerken
in Nederland (vrijgemaakt) opgenomen.

Adres: De Olde EE 12, 9362 RC Boerakker; tel. 0594-549970.



Gereformeerde Kerken in Nederland (Noodgemeenten), ontstaan vanuit de
behoefte om een opvangcentrum te zijn voor alle geestverwanten die zich in
de *Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) dakloos weten en die de
huidige koers van belijden verafschuwen.
ONTSTAAN. Al in juli 1948 verscheen het eerste nummer van het blad
Waarheid en Eenheid, uitgegeven door de gelijknamige persvereniging die is
opgericht in de strijd tegen ‘onrechtvaardige’ synodebesluiten in oorlogstijd. Er
kwam een fusie tot stand metDe Roeper, het orgaan van leden van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) die samensprekingen met
de synodaal gereformeerden beoogden. De jaren zestig stonden in het teken van
de verontrusting binnen de GKN. Daaruit ontstond in 1967 de Vereniging van
Verontrusten in de Gereformeerde Kerken (Schrift en Getuigenis). In 1974
kwam het tot een fusie onder de naam Vereniging tot opbouw en bewaring van
het gereformeerde leven ‘Schrift en Getuigenis’. Begin 1976 werd door de
dolerende noodgemeente Groot-Leiden een eerste kerkdienst gehouden en
werden vier ambtsdragers in hun ambt bevestigd. Voorgangers waren de
predikanten H.J. Hegger en J.B. van Mechelen. Aan de generale synode van de
GKN werd een Verklaring van Doleantie gezonden waarin ondermeer het
volgende staat: ‘Een zelfde droefheid vervult ons, wanneer wij de toestand
bezien, waarin thans de Gereformeerde Kerken in Nederland verkeren als
waaraan de dichter van Psalm 137 uiting geeft: “Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion”.’
VERSPREIDING. Behalve in Groot-Leiden ontstonden noodgemeenten in
Utrecht, Ede en Den Haag. Ds. W. van Benthem, een van predikanten binnen
de noodgemeenten, werd christelijk gereformeerd. Op dit ogenblik worden er
nog twee keer per zondag diensten gehouden in de Adventskerk in Den Haag.

Period.:Waarheid en Eenheid(900).

Adres: J. Verschuure, Arabislaan 48, 2555 DL ’s-Gravenhage; tel. 070-3685218.



Gereformeerde Kerken in Nederland, (‘vrijgemaakt’), kerken die zich in de
jaren 1944 en 1945 hebben vrijgemaakt van de uitspraken en de daarop
gevolgde tuchtmaatregelen van de *Gereformeerde Kerken in Nederland in 1942
en 1943.
Al in de jaren dertig ontstonden in de Gereformeerde Kerken felle discussies
over theologische thema’s, zoals het verbond en de doop, de kerk, speciaal de
pluriformiteit daarvan, de zogenaamde gemene gratie of algemene genade, de
onsterfelijkheid en substantialiteit van de ziel, de persoon van Christus. Zonder
daartoe door enige kerkelijke vergadering gemachtigd te zijn, ging de Generale
Synode van Sneek (1939-1943) ertoe over een leeruitspraak uit te vaardigen
over de zaak van de veronderstelde wedergeboorte, onderwerpen, ondanks het
verzoek van de meerderheid van de kerken om dat, in verband met de
oorlogssituatie, niet te doen.
Dit wekte veel verzet. Velen beseften dat men daarin te doen had met de
concretisering van een na-reformatorische, scholastieke, niet-schriftuurlijke visie
op verbond en doop, die voor hen onaanvaardbaar was. Zij wezen erop dat het
in verbond en doop gaat om ‘geopenbaarde dingen’. De bezwaarden verklaarden
dat zij de synodale leeruitspraak niet konden aanvaarden omdat ze niet conform
de Heilige Schrift en de gereformeerde confessie waren. Hun bezwaarschriften
werden door de synode echter afgewezen. Zij sprak nog eens uit dat in de
kerken niets anders mocht worden geleerd dan wat met de betrokken
leeruitspraak - ze werden door de synode als ‘Goddelijke waarheden’ getypeerd
- ten volle in overeenstemming is. De synode verklaarde ook dat ambtsdragers
die niet naar dit voorschrift handelden hun ambtelijke trouw schonden.
Honderden predikanten, ouderlingen en diakenen raakten hierdoor in
gewetensnood en verklaarden dat zij zich niet aan de synodale voorschriften
konden en mochten houden. Zeer veel schorsingen en afzettingen volgden. De
hoogleraar K. Schilder en de emeritus-hoogleraar S. Greijdanus werden door
de synode geschorst, evenals de predikanten en een groot aantal ouderlingen
van de kerk in Kampen. De kerk van Bergschenhoek werd door de synode uit
het verband van de kerken gezet.
Op 11 augustus 1944 werd in Den Haag een landelijke vergadering van
bezwaarden gehouden. In deze ‘Vrijmakingsvergadering’ werd de ‘Acte van
Vrijmaking of Wederkeer’ voorgelezen. Hierin werd verklaard dat men zich in
overeenstemming met art. 31 van de Kerkorde vrijmaakte van de ‘verbastering
van de leer en de kerkregering’ alsook van het misbruik van de kerkelijke tucht
zoals zij als gevolg van de synodale beslissingen waren ingetreden en
gehandhaafd. In 1946 waren er in totaal 216 kerken met ruim 77.000 zielen die
zich hadden vrijgemaakt.
In de beginjaren werd wel, om postale redenen, de toevoeging gebruikt:
onderhoudende art. 31 K.O. De Gereformeerde Kerken in Nederland
(‘vrijgemaakt’) beschouwen zich echter voluit als de voortzetting van de
Gereformeerde Kerken vanuit de Afscheiding en de Doleantie. Samensprekingen
tussen de twee Gereformeerde Kerken leverden niets op; de kloof werd
integendeel steeds breder. Wel stapte in 1950 een tiental predikanten (groep-
Bos) met 2500 gemeenteleden weer over naar de synodale Gereformeerde
Kerken.
In 1949 werd een eigen politieke partij opgericht, het Gereformeerd Politiek
Verbond, dat nu met twee zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is



vertegenwoordigd. In 1948 werd P. Jongeling hoofdredacteur van het
Gereformeerd Gezinsblad. In 1959 verscheen de krant voor het eerst als
dagblad. In 1968 werd de naam veranderd inNederlands Dagblad.
In de jaren zestig ontbrandde opnieuw een conflict over een eventuele
hereniging met de synodale Gereformeerde Kerken. De Groninger predikant A.
van der Ziel begon op eigen initiatief particuliere samensprekingen met de
synodale kerken. Daarop schorste de kerkeraad hem. De predikant vormde
vervolgens een eigen gemeente, de zogenaamde Tehuis-gemeente. Eind 1966
publiceerden 25 personen, onder wie negentien predikanten, een ‘Open Brief’
aan de Tehuis-gemeente, die als publieke solidariteitsbetuiging bedoeld was.
Uiteindelijk raakten 20.000 kerkleden buiten het verband (20% van de
kerkleden en 30% van de predikanten). De eerste tien jaar werd deze groepering
aangeduid als Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, buiten verband). In 1979
nam zij de naam *Nederlands Gereformeerde Kerken aan.
Mei 1991 verscheen het eerste nummer vanReformanda, omdat het vuur en het
élan van de reformatorische beweging dreigden uit te doven en te verdwijnen.
Reformandais inmiddels een weekblad. Juni 1992 verscheen het eerste nummer
van het maandbladBij de Tijd. Bij de Tijd wil een antwoord geven op de
lauwheid, malaise, matheid en verschraling binnen de Gereformeerde Kerken.
Januari 1994 verscheen het eerste nummer vanNader Bekeken, waar ondermeer
J. Kamphuis en W.G. de Vries aan meewerken.Nader Bekekenwil leiding
geven aan de discussie rondom groepsvorming en mede de koers van de
Gereformeerde Kerken in de jaren negentig bepalen.
Op 30-9-1994 bedroeg het aantal zielen in de Gereformeerde Kerken
(‘vrijgemaakt’) 120.712, waarvan 71.996 belijdende leden en 48.716 doopleden.
Het aantal kerken bedroeg 265 met 269 dienstdoende predikanten. 27
predikanten voor bijzondere arbeid hebben hun taak in zendingsgebieden in
Indonesië, Zuid-Afrika, Curaçao, Suriname, Brazilië en Australië. In Kampen
(Broederweg 15) hebben deze kerken een eigen Theologische Universiteit.
Binnen de in 1982 opgerichte Internationale Conferentie van Gereformeerde
kerken bestaan er banden met The Free Reformed Churches of Australia, The
Presbyterian Church of Eastern Australia, Canadian and American Reformed
Churches, Free Reformed Churches of the Philippines, Eglise Réformée
Evangélique, The Evangelical Presbyterian Church of Ireland, The Reformed
Presbyterian Church of Ireland, Gereja Gereja Reformasi di Indonesia N.T.T.,
The Korean Presbyterian Church, Free Church of Scotland, The Reformed
Church in the United States, Eglise Réformée Confessante au Zaire en Die Vrije
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Period.:Bij de Tijd. Gereformeerd magazine voor opinievorming(3.400);De
Reformatie (6.100); Nader Bekeken(2.500); Kivive (7.500); Nederlands
Dagblad (27.802);Reformanda(1.200);Wegwijs(20.000);Dienst (4.600).

Lit.(uit eigen kring):Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in
Nederland; J. Kamphuis,Verantwoording van een keuze. A.D. 1967, 19673;
idem, Om recht en waarheid, 1968; R. van Reest,De braambos. De
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt1944-1969, 2 dln., 1969-1970; T.J. Kerpel
e.a., De waarde van het Woord, 1974; P. Jongeling e.a.,Het vuur blijft
branden, 1979; Vrede door recht. Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries in



gesprek met Ds. D.K. Wielenga J.Dzn., 1980; C.G. Bos,Nederlandse
kerkgeschiedenis na 1945, 1980; Geroepen en gegaan. Peter Bergwerff en
Tjerk S. de Vries in gesprek met P. Jongeling, 1983; C.G. Bos,Voetsporen van
voorgangers, 2 dln, 1983; B.P. Hagens e.a.,Nader Bekeken 1988-1989; 1990;
J.M. Goedhart,Bewaard bij het Woord, 1990; W.G. de Vries,De Vrijmaking
in het vuur. Het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de
zestiger jaren, 1990; lit. (van anderen): B.P. Hagens e.a.,Nader Bekeken 1989-
1990; 1992; D. Deddens en M. te Velde,Vereniging en wederkeer, 1992; L.H.
de Roon (red.),Waar zijn wij en waar gaan wij heen? Kroniek van een
verandering in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), 1993.

Adres: Postbus 200, 2650 AE Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5116098.



Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) buiten verband, Grootegast, ontstaan
doordat op 18 februari 1985 ds. J. Hoorn door de kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk van Grootegast als predikant was afgezet. De reden was
dat hij zijn opvattingen inzake art. 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet
wenste te herroepen, ondanks het feit dat de generale synode van Heemse had
uitgesproken dat ‘in het gevoelen van ds. Hoorn aan de breedheid van Christus’
werk en aan Gods barmhartigheid op onaanvaardbare wijze tekort wordt
gedaan’. Ds. Hoorn gaat ervan uit dat art. 28 geldt binnen de kerk, waar ieder
lid schuldig is zich aan andere leden te geven en geroepen wordt zich - iedere
keer opnieuw - bij de kerk te voegen en dat er niet gerekend mag worden met
gelovigen die zich buiten de kerk ophouden.
Sinds 1986 belegt ds. Hoorn afzonderlijke diensten. Een groep van 75 gelovigen
heeft zich bij hem aangesloten. Verder zijn er tientallen sympathisanten,
verspreid over heel Nederland.

Period.:Clavis.

Lit. (uit eigen kring): J. van Esch e.a.,Om het heilig Evangelie van de Kerk,
z.j.; J. Hoorn,De welke is een heilige vergadering van de ware gelovigen, z.j.;
idem, Om het uitgedrukte Woord van God, z.j.

Adres: P. Wolters, G. Wilhelmlaan 61, 9351 GK Leek.



Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, De, in feite in 1853 in de VS ontstaan als de belangrijkste afsplitsing
binnen de *Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de zgn.
Utahkerk). De belangrijkste reden voor de afsplitsing was de opvolgingskwestie.
GESCHIEDENIS. Joseph Smith jr. had zijn zoon Joseph Smith III (toen nog
12 jaar oud) als zijn opvolger aangewezen en hem door handoplegging
profetisch gezegend. Deze aanwijzing werd door enkelen aangevochten, hoewel
als algemeen beginsel werd geaccepteerd dat alleen God zelf kon voorzien in
de vervulling van het presidentschap. Al in oktober 1844 had de Raad van
Twaalf - in de zogenaamde Utahkerk wordt na het overlijden van de president
de voorzitter ervan belast met het presidentschap - beslist dat de Raad in het
vervolg het presidentschap van de Kerk zou vormen. Een drietal leden van de
Raad was het hiermee oneens, waarna ze van de Kerk werden afgesneden.
Nadat Brigham Young in december 1847 tot president was gekozen, trok hij
met een deel van de volgelingen naar Utah. De achterblijvers verdeelden zich
over verschillende groepen, die in de loop der tijd zijn verdwenen. Een groot
deel van de resterende leden echter wachtte op het moment dat de profetische
aanwijzing en afzondering van Joseph Smith III een feit zou worden. Jason W.
Briggs en Z.H. Gurley sr. kregen in 1851 openbaringen die hen deden
volhouden dat een bloedverwant van Joseph Smith jr. in de nabije toekomst
president van de Kerk zou worden. De conferentie, die in 1853 werd gehouden,
wordt als het begin van de zogenaamde Reorganisatie beschouwd: er werden
toen zeven apostelen gekozen, waardoor min of meer het bestuur van de Kerk
werd geïnstalleerd. Deze Raad van Apostelen, ook wel de Raad van Twaalf
genoemd, wordt beschouwd als het één na hoogste raadslichaam van de
Gereorganiseerde Kerk, ook wel het Tweede Presidentschap genoemd. Pas in
1860 kon Joseph Smith III, nadat hij in 1859 de openbaring had ontvangen dat
zijn ambt binnen de Gereorganiseerde Kerk lag, als president geïnstalleerd
worden.
De Kerk telt wereldwijd 230.000 leden, 1061 gemeenten en 18.000 priesters
(1993). Sinds 1978 is Wallace B. Smith president.
OPVATTINGEN. ‘Gereorganiseerd’ betekent: hergroepering rond het oude
principe. De Kerk beschouwt zich daarom ook als de rechtmatige erfgenaam
van de oorspronkelijke Kerk, terwijl de zogenaamde Utahkerk van de
oorspronkelijke uitgangspunten is afgeweken. Verder zijn er veel punten van
overeenkomst met de de zogenaamde Utahkerk, hoewel er wel duidelijke
accentverschillen zijn. Essentieel is dat vanaf 1985 de vrouw in het ambt
aanvaard is en dat zij alle sacramenten mag bedienen. Verder is de opvatting
van de zogenaamde voortgaande profetie een belangrijk geloofspunt.
NEDERLAND. De eerste aanhanger in Nederland werd in 1891 in Zaandam
gedoopt. Verdere zendingsactiviteiten waren min of meer toevalligheden, totdat
in 1922 de ouderlingen W. Postma en F. Veenstra als zendelingen vanuit de VS
naar ons land werden gezonden. In
1924 werd in Rotterdam de eerste gemeente gesticht, gevolgd door een tweede
vestiging in Zwaagwesteinde (1937) en een derde in Leeuwarden (1950). Verder
bestaat er nog een groep in Amersfoort. Het aantal leden bedraagt ca. 100
(1993).

Lit. (van anderen): T.A. Huttenga, De Gereorganiseerde Kerk van Jezus



Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in:RBN, 16, 1988, p. 67-81.



Getuigenis en Eenheid, in 1962 als stichting opgericht om de financiële en
administratieve zijde van de arbeid van ds. A.A. Leenhouts te behartigen.
Volgens zijn publikaties ontving ds. Leenhouts in 1948, toen hij nog predikant
was in de Gereformeerde Kerk van Enschede, een boodschap van God. Na tien
jaar vruchteloos erop te hebben aangedrongen dat zijn boodschap officieel
kerkelijk getoetst zou worden, heeft hij in 1958 in Castricum zijn ambt
neergelegd. De Stichting wil geen religieuze beweging zijn. Zij heeft aanhangers
in Nederland, Zwitserland, Zweden, Canada, Irian Jaya, Indonesië en Afrika.
OPVATTINGEN. De grondgedachte is dat de komst van het Rijk Gods en de
oprichting van het koninkrijk aan Israël niet van elkaar gescheiden kunnen worden
(Handelingen 1). De mensheid is in beginsel het tijdgebied van de ‘gelegenheden
des Vaders’ binnengegaan. Volgens ds. Leenhouts biedt het jaar 1948 een diep
ingrijpende samenloop van gebeurtenissen, die vallen onder de profetische
kwalificaties van Christus, zoals de stichting van de staat Israël, de (toenmalige)
tweedeling van Jeruzalem, de (toenmalige) scheuring van Berlijn, de oprichting
van de bijbelgetrouwe ICCC (zie *Internationale Raad van Christelijke Kerken)
naast de *Wereldraad van Kerken, de beslissende doorbraak van Mao-tse Toeng
(nu Mao Zedong) en de onthulling aan ds. Leenhouts van het voorlaatste geheim
van Openbaringen 10. Hiertoe behoort het in vervulling gaan van de voorzegde
‘volheid der heidenen’ van Romeinen 11:25, zodat aan de voorwaarde wordt
voldaan om ook het joodse volk tot zijn messiaanse bestemming te brengen.
Alleen als aan deze barmhartigheidstaak kan worden voldaan, kan de eenheid
van Christus’ gemeente concreet gestalte krijgen. Het joodse volk, dat toen uit
de heilige stad geworpen is, maakt een ballingschap door. Omdat het wereldse
zionisme botst met de messiaanse bestemming van het joodse volk, loopt de
zionistische beweging uit op een impasse, die onze wereld brengt in een toestand
van essentieel gevaar.

Lit. (uit eigen kring): A.A. Leenhouts,‘Mijn wraak is barmharig’, 1971; idem,
Wedstrijd der altaren, 19912; idem, De man met de kruik, 1992.

Adres: Postbus 1269, 3430 BG Nieuwegein.



Gnostische Beweging, in 1950 gesticht door de Mexicaanse antropoloog en
psycholoog Samaël Aun Weor, een zeer vruchtbaar publicist, die meer dan 50
geschriften publiceerde over wat hij de ‘bewustzijnrevolutie’ noemt. Vooral
ging hij in op de actuele problematiek van de opvoeding, de psychologie, de
filosofie, de antropologie en de gnostiek. Hij staat bij de beweging bekend als
‘De Vijfde van de Zeven’. E.M. Rabolu is de huidige internationaal algemeen
coördinator van de Gnostische Beweging.
De Gnostische Beweging is met name actief in Latijns-Amerika, de VS en in
een aantal Europese landen, waaronder Nederland.
OPVATTINGEN. De ware gnosticus is iemand die de ware oorzaken van zijn
eigen beperkingen en innerlijke conditionering uit zijn leven wil bannen, zoals
tekortkomingen, blokkades, angsten, begeerten en andere psychologische
drijfveren. Het praktische aspect van de gnosis ligt besloten in wat de
revolutionaire psychologie wordt genoemd. Deze psychologie is op
zelfondervinding gebaseerd en wil een praktische, exacte en eenvoudige
methode verschaffen om de latente vermogens, die een ieder in zich draagt te
ontwikkelen. Zo is het mogelijk het ware bewustzijn te bevrijden en de
zogenaamde christificatie te bereiken.
De innerlijke tempel wordt opgebouwd met de zogenaamde drie factoren van
de ‘bewustzijnsrevolutie’, te weten: 1. De dood van onze tekortkomingen. Als
er een tekortkoming sterft, wordt er een deugd geboren, d.w.z. dat ons
percentage actief of vrij bewustzijn toeneemt; 2. Werken met de transmutatie
om de hogere lichamen in het leven te roepen; 3. De boodschap uitdragen aan
de medemens is onontbeerlijk. Want als iemand zich afsluit in het werk van de
beide eerste factoren, is hij egoïstisch bezig waardoor geen ware vooruitgang
geboekt kan worden.

Lit. (uit eigen kring):Zaai de vrede, z.j.; Samaël Aun Weor,De grote opstand,
1994; idem,Verhandeling over revolutionaire psychologie, 1994.

Adres: Postbus 2892, 3000 CM Rotterdam.



Gospel Truth for the Nations, in september 1978 ontstaan. Na zijn studie in
de VS kreeg L.P. Vos van een Amerikaanse pinkstergemeente het verzoek om
in Nederland een afdeling te stichten. De beweging is actief in Apeldoorn,
Arnhem, Middelburg en Zwolle. De evangelist L.P. Vos houdt regelmatig
wonder-opwekkingscampagnes. De diensten – ‘miracle meetings genoemd’ –
die in Emmeloord worden gehouden, worden slechts door enkelen bijgewoond.
Het aantal aanhangers is onbekend.
OPVATTINGEN. Naast een aantal geloofspunten die in de *pinksterbeweging
een rol spelen, is het geloof essentieel dat de nieuwe wereldregering door Jezus
Christus voor de deur staat. Na 3 1/2 jaar valse wereldvrede en 3 1/2 jaar
satanische oecumene zal de ontpopping komen.

Period.:Nieuwsbrief.

Lit. (uit eigen kring): L.P. Vos,Terug uit hogere sferen, z.j.

Adres: Postbus 1013, 8300 BA Emmeloord.



Govindadhama, Levensschool, als stichting in 1988 opgericht, richt zich met
name op de integratie van spiritualiteit in het dagelijkse leven, wonen en
werken. Zij wil een ‘brug’ slaan tussen Oost en West, tussen dualiteit en
éénheid. Haar uitgangspunten hierbij zijn de vedische kennis (zie *hindoeïsme),
inclusief Ayurveda, zoals deze oorspronkelijk is doorgegeven. Zij is de
Nederlandse afdeling van het Ram Rukhmini Instituut, een onderzoeksgericht,
educatief instituut voor een holistische levenswijze in Jodhpur (India). De
Levensschool geeft een twee-jarige basisopleiding integrale yoga.

Period.:Setu.

Lit. (uit eigen kring):Mantras van het Ram Rukhmini Instituut met Nederlandse
vertaling, z.j.; P.R. Sharma,The art of spiritual living, 1993.

Adres: Butterwoud 39, 1689 BS Zwaag; tel. 0229-262705.



Graalsbeweging in Nederland, dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog,
terwijl de internationale Graalsbeweging al in 1928 in Duitsland en Oostenrijk
was ontstaan. Zij is geen sekte en ook geen nieuwe kerk. Zij heeft ten doel om
ernstig zoekende mensen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de
GraalsboodschapIn het licht der waarheidvan Abd-ru-shin (de schrijversnaam
van Oskar Ernst Bernhardt (1875-1941)). Dit boek werd in het Duits geschreven
en is sindsdien in vele talen vertaald. Door het daarin gegeven inzicht is het
mogelijk de schepping te leren kennen en daarnaar het eigen leven vorm en
inhoud te geven. De Graalsbeweging is over de hele wereld verspreid met ca.
17.000 werkelijk overtuigde aanhangers, van wie er ca. 180 in Nederland
wonen.
Haar geestelijk middelpunt bevindt zich op de Vomperberg in Tirol
(Oostenrijk).
OPVATTINGEN. Abd-ru-shin richt zich in zijn boodschap tot ieder mens
persoonlijk, ongeacht diens geloofsbelijdenis, nationaliteit of ras, omdat ieder
zelf de verantwoordelijkheid moet dragen voor alles wat hij denkt of doet. De
Graalsboodschap brengt het weten over de opbouw van de schepping en de
daarin werkende wetten, die Gods wil in zich dragen. Verder spreekt zij over
de vrije wil van de mens, over zijn verstand en aanvoeling, over zijn ziel en
geest. De boodschap behandelt verder alle belangrijke vragen die de zoekende
mens bezighouden. Volgens de Graalsbeweging is zij geheel in
overeenstemming met de zuivere leer van Christus en is zij een voortzetting
daarvan. Zij schenkt de mensheid een weten, waardoor geloof nu tot overtuiging
kan worden. Zij geeft verder uitleg over de zending en kruisdood van Christus,
over Godszoon en Mensenzoon, het Jongste Gericht, de Heilige Graal en de
Graalsburcht. De Graalsburcht bestaat werkelijk op het hoogste punt van de
geestelijke schepping, ver boven het paradijs van de mensengeesten. Hij is het
brandpunt voor de doorgave van stralingen uit het Licht naar de lager gelegen
gebieden van de schepping. Alleen vanuit deze hoogte van de Graalsburcht kan
een volledig overzicht over het gezamenlijk werken van de schepping worden
gegeven. Vandaar de naam Graalsboodschap, die nog een bijzondere betekenis
heeft omdat zij verschijnt in een tijd waarin de mensheid op een belangrijk
keerpunt staat. De Graalsbeweging kent geen ‘voorgangers’, maar wel voor
ieder land gevolmachtigden met hun medewerkers.
NEDERLAND. In ons land komen de aanhangers in het Graalsgebouw te
Hilversum regelmatig iedere zondagochtend en op enkele feestdagen bijeen voor
het houden van een wijdingsuur. Dit is alleen bestemd voor diegenen die de
Graalsboodschap reeds kennen. De Graalsbeweging heeft een eigen uitgeverij.

Lit. (uit eigen kring): Abd-ru-shin,In het licht der waarheid. Graalsboodschap,
dl. 1, 19873; dl. 2, 19822; dl. 3, 19893; idem,De tien geboden van God en het
‘Onze Vader’ uitgelegd aan de mensen door Abd-ru-shin, 19832; Keuze uit
voordrachten van de Graalsboodschap ‘In het licht der Waarheid’ van Abd-ru-
shin en inleidende teksten, 1985; Herbert Vollmann,Weten voor de wereld van
morgen, 1987; idem,De achtergrond der dingen, 1989; idem,Er gaat een poort
open, 1990; Richard Steinpach,Waarom God dat allemaal toelaat, 1991.

Adres: Boomberglaan 57, 1217 RP Hilversum; tel. 035-6246818, fax 035-
6247856.



Gurdjieff Nederland, Stichting , in 1968 opgericht teneinde in samenwerking
met reeds bestaande centra in het buitenland de ideeën van Gurdjieff te
bestuderen en in praktijk te brengen.
George Ivanovitch Gurdjieff (Kaukasus 1872 - Parijs 1949) was er al op
jeugdige leeftijd van overtuigd dat kennis over het wezen van de mens bewaard
moest zijn gebleven. Hij besteedde een deel van zijn leven aan een zoektocht
door Centraal-Azië en het Midden-Oosten naar de overblijfselen van kennis uit
oude tradities. Vanaf 1913 begon hij in Moskou met zijn overdracht aan
anderen van een volledig ontwikkelde ‘leer’ van psychologische en
kosmologische ideeën. Ten tijde van de Russische Revolutie werd zijn werk
verplaatst naar de Kaukasus (1917) en vervolgens naar Istanboel (1920). Na
enkele omzwervingen in Duitsland en Engeland vestigde hij zijn Instituut voor
de Harmonische Ontwikkeling van de Mens in 1922 nabij Parijs. Tot zijn dood
in 1949 heeft hij door middel van vaak onorthodoxe methoden zijn ideeën
doorgegeven aan zijn leerlingen. Door velen werd hij bezien als een
onnavolgbaar ‘wekker’ van mensen. Een aantal leerlingen heeft zijn werk
nadien voortgezet.
OPVATTINGEN EN METHODEN. De centrale gedachte in de leer van
Gurdjieff is dat de bewustzijnstoestand van de huidige mens kan worden
beschouwd als een toestand van hypnotische slaap, waarin het denken, voelen
en het fysieke functioneren volstrekt automatisch zijn. Heel zelden wordt deze
toestand van ‘slaap’ doorbroken door een moment van een veel vollediger
bewustzijn. Door een speciaal soort innerlijk werk kan de mens ontwaken en
zich eigenschappen verwerven als wil, bewustzijn en eenheid die in zijn
normale bestaan ontbreken.
Nauw verbonden met de psychologische ideeën heeft Gurdjieff een kosmologie
gebracht. Centraal staat daarin het beeld van de ‘scheppingsstraal’, dat het
universum verklaart als een organisch geheel van elkaar besloten en elkaar
doordringende werelden van verschillende materialiteit. Tevens wordt hierin
zichtbaar gemaakt welke plaats de mens in het universum inneemt en door
welke wetmatigheden zijn innerlijk functioneren beïnvloed wordt.
Volgens Gurdjieff richten alle traditionele scholen en religies zich in wezen op
de bevrijding van de mens uit zijn toestand van onwetendheid en innerlijke
verdeeldheid. De methode, die Gurdjieff aanbiedt om de mens in aanraking te
brengen met zijn mogelijkheden van innerlijke ontwikkeling, bestaat uit
langdurige zelfobservatie en oefeningen voor een harmonische afstemming van
de verschillende innerlijke centra. Dit werk vereist grote inspanning en strijd
en het is nagenoeg onmogelijk dit alleen te verrichten. Daarom ook werkt men
in groepen die regelmatig samenkomen om ervaringen en observaties uit te
wisselen. Samen met de bestudering van de psychologische en kosmologische
ideeën draagt dit bij tot het ontwikkelen van het begrip voor het geheel van het
functioneren van de mens in samenhang met de wereld waarin hij leeft.
Gurdjieff heeft, samen met Thomas de Hartmann, muziek gecomponeerd die
een rol speelt bij de door hem ontwikkelde bewegingsoefeningen
(‘movements’). Deze movements zijn een hulpmiddel om de samenhang tussen
de centra of het ontbreken ervan te kunnen ervaren. Ook fysiek werk,
handvaardigheid en kunstzinnige activiteiten kunnen onder bepaalde condities
bijdragen aan dit ‘werk aan onszelf’.



Lit. (uit eigen kring): van Gurdjieff:Beëlzebuls verhalen aan zijn kleinzoon,
1977;Gurdjieff tot zijn leerlingen. Vroege gesprekken, 1981;Ontmoetingen met
bijzondere mensen, 19812; P.D. Ouspensky,Op zoek naar het wonderbaarlijke.
Gurdjieff’s leer, 1979; idem,De mens en zijn mogelijke evolutie. Een beknopte
samenvatting van de psychologische ideeën van Gurdjieff, 19826; Martin Eker,
Gurdjieff, de mens en zijn werk. Een inleiding, 19842.
(van anderen): J.P. Klautz, Colin Wilson over Gurdjieff, in:Bres, 84, 1980, p.
113-126; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij?. Magische bewegingen, 1985.

Adres: Vreelandseweg 26, 3632 ER Loenen aan de Vecht; tel. 0294-233667.



Han Fortmann Centrum, Centrum voor menselijke bewustwording en
religieuze groei, in 1980 opgericht en genoemd naar Han Fortmann, hoogleraar
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de algemene en vergelijkende
psychologie van godsdienst en cultuur. Vanuit een oriëntatie die wortelt in de
christelijke traditie zoekt het Centrum contact met de waarden en tradities van
andere religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Daarin beoogt het ‘heel
de mens’ aan te spreken in zijn dimensies van lichamelijkheid, creativiteit,
zingevend vermogen en religieus verlangen. Veel werkvormen worden gebruikt,
steeds zó dat het geheim dat de mens is, zich kan ontplooien in het individuele,
relationele en maatschappelijk-politieke leven.

Lit. (uit eigen kring): A.A. Hogema, Psychosynthese: een heel mens worden,
in: Speling. Tijdschrift voor bezinning, 42-2, 1990, p. 30-35; R.J.P. Loon,
Symbolen als wegen naar persoonlijke integratie, in:Speling. Tijdschrift voor
bezinning, 42-2, 1990, p. 13-18;Symposion spiritualiteit, 13 oktober 1990, 10
jaar Han Fortmann Centrum, 1990;Dimensies van bewustzijn, 1991.

Adres: René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen; tel. 024-3619010.



Harmonia, Nederlandse Vereniging van Spiritisten, een van de hedendaagse
organisaties waarbij het grootste deel van de aanhangers van het Nederlandse
*spiritisme is aangesloten. Nadat Silmelink ons land in kennis had gebracht
met dit verschijnsel door middel van zijn vele publikaties verschenen vele
tijdschriften, die echter alle een kortstondig bestaan hadden. In 1888 ontstond
de Broederschap Harmonia, die in de Nederlandse Vereniging van Spiritisten
‘Harmonia’ haar voortzetting heeft gevonden. In de ontwikkeling van het
Nederlandse spiritisme speelden Elise van Calcar, M. Beversluis en F.H. Ortt
een belangrijke rol.
Het aantal leden bedraag nu ca. 750 (1992), verdeeld over veertien afdelingen.
Harmonia is aangesloten bij The International Spiritualist Federation.

Period.:Spiritistische Bladen.

Lit. (uit eigen kring): W.A. van Broekhuisen,Spiritisme. Voortleven na de dood
en kontakt met de doden, z.j.; J.G. Kottman,Spiritisme, een levensovertuiging,
z.j.; G. May, Over het spiritisme. Is er leven na de dood?, z.j.; idem,Over
psychoscopie (psychometrie). Buitenzintuiglijke waarneming, z.j.; idem, Wat
kan het spiritisme voor u betekenen ?, z.j.
(van anderen): W.H.C. Tenhaeff,Het spiritisme, 197810; E.G. Hoekstra,Wat
geloven zij? Occulte bewegingen, 1985; idem, Wegwijs in esoterisch en occult
Nederland, in:RBN, 25, 1993, p. 140.

Adres: Het Mat 19, 1721 EC Broek op Langedijk; tel. 0226-312112.



Healthy-Happy-Holy-Organisation (3-HO), in 1969 gesticht door de
Sikhistische goeroe Sri Singh Bhai Sahab Harbhajan Khalsa Singh (verkort:
Yogi (Har)Bhajan uit Pakistan. Zijn officiële naam is Harbhajan Singh Puri
(geb. 1929). In het begin van de jaren zestig vertrok hij naar de VS teneinde
daar les te geven in de kundalini-yoga (zie: *yoga). 3-HO is vertegenwoordigd
in Latijns-Amerika, Canada, Israël, Japan, Engeland en België. In Nederland
werd in 1971 in Amsterdam een 3-HO centrum opgericht door de Amerikaan
Sat Kartar Singh en zijn vrouw Sat Kartar Kaur. Ter financiering van hun
centrum exploiteren zij het vegetarische restaurant The Golden Temple. In
Amsterdam hebben zij behalve een ashram ook een yoga-centrum.
Het aantal aanhangers wordt wereldwijd op ca. 150.000 geschat (1993) en in
Nederland enkele tientallen, afgezien van diegenen, die de yoga-lessen volgen.
OPVATTINGEN. 3-HO is op de sikh-religie gebaseerd. Deze wijst het
kastenstelsel principieel af, kent verder geen goden en gelooft in het bestaan
van één God. Het heilig boek, de Grant Sahib speelt bij de rituelen een
belangrijke rol. In het boekjePeace Lagoonvindt men een bloemlezing
hiervan. Verder speelt het boekjeGuru for the aquarian age; the life and the
teachings of guru Nanak(de stichter van de sikh-religie) een essentiële rol. De
aanhangers richten zich met name op de oefening van de kundalini-yoga. Alles
wordt doordrongen door de alomtegenwoordige God, de schepper God, de
kosmische energie, de goddelijke vibratie, die zich manifesteert in het woord
of in zijn naam SAT (geluid) NAM (naam). God betekent:Generating -
Organisation -Destroying, zodat in deze naam de totale schepping vanaf het
begin tot het einde ligt opgesloten. De alomtegenwoordige God is ook in de
mens te vinden. De mens is goddelijk naar lichaam en geest.
In de mens zijn twee centra actief: een hoger en een lager zelf, te vergelijken
met hogere en lagere krachten. Het lagere ik zorgt ervoor dat de mens angstig
wordt voor de dood. De kundalini-yoga biedt voor de mens het middel om zich
te bevrijden van alle begeerten en verslavingen. Zij ontsluiert de werkelijkheid,
controleert en stimuleert de klieren. De kracht (energie) moet de mens
gebruiken om werkelijk healthy (gezond), happy (gelukkig) en holy (heilig) te
worden. Bij 3HO spelen mantra’s een belangrijke rol. Satnam is van deze de
belangrijkste bij het inademen en whaho guru bij het uitademen.

Lit. (uit eigen kring): Yogi Bhajan,The experience of consciousness, z.j.; idem,
The teachings of Yogi Bhajan, 1977.
(van anderen): R. Kranenborg,Zelfverwerkelijking. Oosterse religies binnen een
westerse subcultuur, 19752, p. 145-200; idem,Oosterse geloofsbewegingen in
het Westen, 1982, p. 30-50; J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch
Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 78.

Adres: Den Texstraat 46, 1017 ZC Amsterdam; tel. 020-6241977.



Heiligingsbeweging, in de loop van de 19e eeuw in Noord-Amerika
opgekomen en geïnspireerd door het *methodisme van John Wesley (1703-
1791). Verder zijn er duidelijke banden met bepaalde vormen binnen het
*piëtisme. Zij heeft grote invloed gekregen op een aantal religieuze
gemeenschappen, die tot op de dag van vandaag ook in Nederland zeer actief
zijn. Voorbeelden zijn ondermeer: de verschillende groeperingen binnen de
*Pinksterbeweging, vele evangelische gemeenten en evangelisaties (zie
*evangelische beweging), een aantal kerken binnen de beweging van de
*Apostolischen en de *Kerk van de Nazarener.
OPVATTINGEN. Sterke nadruk valt op opwekking en heiligmaking. Verder
propageert zij twee onderscheiden persoonlijke ervaringen: redding en
heiligmaking. Redding of wedergeboorte is het eerste werk van de genade en
betekent zowel vergeving van de zonden door het geloof in het verzoenend
werk van Christus aan het kruis als het ontvangen van de nieuwe natuur. Het
veronderstelt dat de wortel van de zonde in het leven van de gelovige
uitgeroeid wordt, waardoor in de heiligingsbeweging een duidelijke neiging
naar perfectionisme aanwezig is.
De diensten van de kerken en gemeenten binnen de heiligingsbeweging zijn
over het algemeen veel minder strak geregeld dan in de traditionele
geïnstitutionaliseerde kerken: in feite staat het iedere gelovige vrij om onder
werking van de Heilige Geest een spontane geloofsgetuigenis af te leggen.
Verder speelt het gebed een essentiële rol.

Lit.: J.W. Maris,Geloof en ervaring. Van Wesley tot pinksterbeweging, 1992.



Hersteld Apostolische Zendingsgemeente(HAZG), is vanuit de *Hersteld
Apostolische Zendingkerk (HAZK) in 1930 ontstaan naar aanleiding van
verschillen van opvatting over de gelijkheid van de ambten en de christologie.
Apostel J.G. Kalwij schorste in 1929 herder J.W. Verkruisen jr. en evangelist
E. Eichenberger, beiden voorgangers van de gemeente in Haarlem, waardoor
de gemeenten in Haarlem en Vlissingen buitengeworpen werden uit het
verband met de HAZK-gemeente te Amsterdam Bloemgracht.
Gemeenten zijn er in Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Haarlem en Vlissingen
met ongeveer 500 leden (1992). Verder zijn er nog kleine gemeenten in
Zofingen (Zwitserland) en Bundaberg (Australië). Elke gemeente is zelfstandig
en heeft in principe op grond van Efeziërs 4:11v. de viervoudige ambtsbedie-
ning van apostel, profeet, evangelist en herder. In theorie kan in elke gemeente
een apostel geroepen worden, die als gelijke met de drie andere ambtsbediena-
ren de gemeente bestuurt. De dragers van elk van de vier ambtsbedieningen zijn
ook bevoegd tot alle ambtelijke handelingen. Behalve de twee sacramenten
Doop en Heilig Avondmaal is essentieel dat de Heilige Geest door
profetenmond de ambtsbedienaren roept.
De HAZG voelt zich verbonden met de algemene kerk, maar onderhoudt geen
contacten met andere geloofsgemeenschappen. De openbare kerkdiensten
worden op de zondagmorgen en -middag gehouden.

Period.:Maranatha(250).

Lit. (uit eigen kring):De armoede der kerk, z.j.; Is het gewenst dat wij onze
kinderen dopen?, z.j.
Lit. (van anderen): M.J. Tang,Het apostolische werk in Nederland tegen de
achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824; idem, De
apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984, p. 39-40.

Adres: Oostertuinen 87, 1944 SC Beverwijk; tel. 0251-220426.



Hersteld Apostolische Zendingskerk(HAZK; groep Ossebaar) beschouwt zich
als de wettige erfgenaam van apostel F.W. Schwartz van de Hersteld
Apostolische Zendingsgemeente. Zij is in 1897 ontstaan vanuit een conflict over
de benoeming van diaken M. van Bemmel. In 1947 werd de diaken D.W.
Ossebaar tot apostel van de stam Juda van de Hersteld Apostolische
Zendingskerk geroepen. In 1969 trad de groep-Jasper Schaap uit, terwijl in 1971
een groep rond de apostel Jacob van der Poorten hetzelfde deed. Sindsdien zijn
er nog drie gemeenten die het gezag van apostel Ossebaar erkennen.
De strakke ‘Bijbelheiligheid’ is kenmerkend voor de vroomheid in de HAZK.
Belangrijke trekken uit de ‘Oude Ordening’; zijn bewaard gebleven: a. Het
besef dat het Apostolisch Werk een werk is ten behoeve van heel de kerk van
Christus; b. De voorbede voor het herstel van Israël; c. De verantwoordelijkheid
die men mede wil dragen voor de ontwikkelingen in de kerk en in de wereld.
Het leven in de gemeente wordt gekenmerkt door een eenvoudige, christocentri-
sche vroomheid. Naast een eigen liederenbundel gebruikt men de hervormde
bundel-1938 en die van Johannes de Heer. Ieder die gedoopt is in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, kan het Heilig Avondmaal meevieren,
dat in principe elke zondag bediend wordt. De offerbereidheid is groot: de
zogenaamde tiende-offers heten liefdeoffers.
Er zijn nog gemeenten te Amsterdam, Arnhem en Zwolle met in totaal ca. 400
gelovigen. Verder zijn er enkele gemeenten in het Duitse Braunschweig en het
Saargebied en verder in Zuid-Afrika.



Hersteld Apostolische Zendingskerk(HAZK; groep Jasper Schaap), ontstaan
omdat er in de toen nog ongedeelde HAZK al jarenlang onmin en ongenoegen
bestond over de formulering van schuldvergeving (absolutie) en avondmaalsze-
gen (consecratie). Sommigen vonden dat er zich in de HAZK een afwijking
ontwikkelde in de ‘richting van het rooms-katholieke priesterdom, dat zich de
macht tot transsubstantiatie aanmatigt’. In 1950 stelden de apostelen D.W.
Ossebaar en A.J. Korff voor om deze afwijking ongedaan te maken. Dit
vraagstuk en het optreden van de in 1968 geroepen apostel J. van der Poorten,
die volgens een aantal gelovigen zijn bevoegdheden als apostel overschreed,
deden een groep op 4 oktober 1969 besluiten zich aan het gezag van apostel
Ossebaar te onttrekken. Jasper Schaap werd later voor deze groep tot apostel
geroepen. Men bleef de naam Hersteld Apostolische Zendingskerk dragen.
Verder beschouwt men zich als de wettige erfgenaam van apostel F.W.
Schwartz.
In hun leer en leven zijn er niet veel verschillen met de *Hersteld Apostolische
Zendingskerk (groep Ossebaar). Na het overlijden van apostel Schaap in 1980
werd H.F. Rijnders apostel.
In Nederland (stam Juda) zijn er gemeenten in Amersfoort, Amsterdam,
Arnhem, Enkhuizen, Groningen, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Vlissingen en
Wageningen. Het aantal verzegelden bedraagt ongeveer 500, verdeeld over ca.
250 pastorale eenheden. Tot het mondiale verband met de kerk horen Die
Apostolische Sendungskirche in Deutschland (stam Issaschar) met 500 leden,
en L’Eglise Missionnaire Apostolique au Zaïre (stam Benjamin) met 1000
leden.
OPVATTINGEN. De basis van de geloofsleer is dat de Bijbel als het door God
geïnspireerde Woord onvoorwaardelijk als richtsnoer voor leer en leven
aanvaard wordt. Het woord ‘zending’ in de naam van de Kerk wil uitdrukken
dat deze Kerk door God ‘gezonden’ is en door Hem in het midden van de
verdeelde christenheid is gesteld. Voorgangers zijn niet opgeleid aan een
universiteit, maar hebben hun ambt door de verlichting van de Heilige Geest,
die ‘de lichamen van de profeterende personen beweegt’. Behalve de
sacramenten van de doop en het avondmaal kent men het sacrament van de
verzegeling. De gemeente is het lichaam van Christus; vanuit de hemel bestuurt
hij zelf de Kerk en wijst door middel van profetie de mannen aan die hem als
apostel, profeet, evangelist of als herder en leraar zullen dienen. De dienaren
zijn nodig om de priesterlijke handelingen te verrichten, zoals het voorgaan in
de dienst; het vergeven van beleden zonden; het bedienen van de sacramenten.
Op basis van de Bijbel gelooft de Kerk dat de mens bij zijn dood niet direct
naar de hemel of naar de hel gaat: alle mensen die gestorven zijn, bevinden zich
in de hades (dodenrijk), waar Jezus na zijn kruisdood het paradijs heeft
geopend. Aan de wederkomst van Christus zal de opstandinguit de doden
voorafgaan: hieraan hebben alleen de getrouwe verzegelde ontslapenen deel.
De opstandingder doden is de tweede of algemene opstanding. Wanneer de
verzegelde kinderen - levenden en doden - verheerlijkt zullen zijn door de
wederkomst van de Heer, zal de antichrist zich in volle kracht op aarde
openbaren. Christus zal met zijn verheerlijkte bruid uit de hemel nederdalen om
aan deze heerschappij een einde te maken. Dan begint het duizendjarig
vrederijk.
EREDIENST. De erediensten worden op de zon- en feestdagen in de eigen



kerkelijke centra gehouden. In elke dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd,
voorafgegaan door de zondenbelijdenis en de predikatie. De gemeente zendt
haar zondenbelijdenis op tot God, waarna de dienstdoende priester in Gods
naam de vrijspraak van de oprecht beleden zonden uitspreekt. Hiervoor wordt
een formuliergebed gebruikt, waaraan het Onze Vader is toegevoegd. Andere
formuliergebeden kent de HAZK niet. Door de week vinden er bijeenkomsten
plaats bijbelstudiekringen, gesprekskringen, enz.

Period.:De stem van de laatste bazuin.

Lit. (uit eigen kring): F.W. Schwartz,100 geloofsartikelen, 1972 (heruitgave
van 18941); A.J. Korff, Het schild des geloofs, 1930; A.J. Korff en J. van
Bemmel,Beknopte geschiedenis van de Apostolische Kerk, 19632; A. Hobé
(red.), Een beeld van een kerk. Een schets van de Hersteld Apostolische
Zendingskerk, 1987; idem,Zie, Ik kom spoedig, 1988; H.M. van Bemmel,De
herbouw van de tempel, 1990.
(van anderen): M.J. Tang,Het apostolische werk in Nederland tegen de
achtergronden van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824: idem, De
apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984, p. 39.

Adres: Hogerbeetsstraat 32, 2242 TR Wassenaar; tel. 070-5113995; fax 070-
5113995.



Higher Learning, Foundation for (vroeger: New Age Center for Higher
Learning), sinds 1983 een beweging rondom het onderricht van de spirituele
leraar Imre Vallyon (geb. 1940). Haar esoterische kant heet The Universal
Temple of Light. De Foundation is actief in Nieuw-Zeeland, Canada, VS,
Zwitserland, Duitsland, Maleisië, op Sri Lanka en in Nederland. Totaal telt zij
ca. 1000 leerlingen (1992). In Nederland zijn er centra in Haarlem, Den Haag
en Almere.
OPVATTINGEN. Imre Vallyon brengt in zijn lering een synthese van
verschillende spirituele, religieuze, esoterische en occulte tradities met
elementen uit de *kabbalah, *tarot, alchemie, gnostiek, numerologie,
*vrijmetselarij, *rozenkruisers, *astrologie, *yoga, vedanta, *theosofie,
*boeddhisme, *taoïsme, *zen, *soefisme, enz.: de synthese tussen de mystiek
van het Westen en de praktijk van meditatie van het Oosten. In deze universele
esoterische wetenschap staan de meditatie-ervaring en de inspiratie om een
spirituele ontwikkelingsgang te gaan centraal. Essentieel zijn o.a. de mantra-
yoga en het ontwaken van de hogere chakra’s, beginnend met het hart-chakra,
de hoofd-chakra’s, het keel-chakra en de chakra’s in de subtiele energie-
werelden. Het zingen van mantra’s, ingeleefde danssessies en de gevarieerde
lichaamsoefeningen van de traditie van yoga, *Kum Nye, *Tai Chi, e.a. dienen
om de lagere chakra’s, de geest en het gevoelsleven in balans te brengen. De
psychologische benadering van het ‘hoger bewustzijn’ verloopt via negen
stappen: ‘1. fysieke herconditionering; 2. emotionele zuivering; 3. mentale
helderheid; 4. het aanwakkeren van de spirituele inspiratie; 5. het ontwaken van
het hartcentrum, het principe van de liefde; 6. het ontwaken van het
hoofdcentrum, het wijsheid-principe; 7. het ontwaken van het causale centrum
boven het hoofd, het principe van kracht en creativiteit; 8. de integratie van
liefde, wijsheid en kracht, en 9. de complete integratie van de mens, van het
lichaam, de mind, de Ziel, en de Spirit in de One’.

Period.:Sharanam.

Lit. (uit eigen kring): Imre Vallyon,The magical mind. The teachings of Imre
Vallyon, vol. 1, 1990; Karel Wellinghof,Een introductie tot het werk van Imre
Vallyon, 1990.

Adres: Postbus 134, 2000 AC Haarlem; tel. 072-5610340.



Hindoeïsme, een pas in het begin van de negentiende eeuw door de Engelsen
gebruikte term als aanduiding van de cultuur in Voor-Indië van de laatste
tweeduizend jaar als voortzetting van de zogenaamde brahmanistische
beschaving. Het begrip hindoes is van oorsprong (voor het eerst gebruikt door
de islamitische Perzen) de benaming voor alle niet-moslims die woonden in het
gebied van de rivier de Indus.
Het brahmanisme, dat een van de grondslagen is geweest van het hindoeïsme,
was de religie van de hogere en beschaafde standen van de Indische
samenleving, die zich oriënteerde op de sanskriet-traditie. Essentieel in dit
brahmanisme zijn de veda’s en de rituele, religieuze en wijsgerige teksten die
zich daarop baseren. Het hindoeïsme is dan meer de godsdienst van de lagere
klassen. In de praktijk echter zijn brahmanisme en hindoeïsme moeilijk van
elkaar te scheiden en worden ze dan ook vaak - niet geheel terecht - als
synoniemen gebruikt.
Het is praktisch onmogelijk om het hindoeïsme volledig en afdoend te
definiëren. De bekende hindoekenner Sir Alfred Lyall definieerde als volgt:
‘Hindoeïsme is dat Indische, autochtone religieus-sociale systeem, waarvan de
overwegende meerderheid van de bevolking van Voor-Indië aanhanger is, en
dat alle rituelen, religieuze gebruiken, voorstellingen en mythologieën omvat,
die door de heilige boeken en de voorschriften van de brahmanen direct of
indirect gesanctionneerd worden.’ Inderdaad kent het hindoeïsme veel aspecten:
godsdienstige, sociale, economische, literair-historische en vele andere.
Godsdienstig heeft het hindoeïsme een zeer bijzondere aard, zeker in relatie tot
de andere wereldgodsdiensten. Het is veeleer een samenstel van godsdiensten
en religieuze opvattingen, die op de meest verschillende wijzen machten, goden
en hogere wezens vereren. In zijn groot assimilatievermogen incorporeert het
in feite alle mogelijke vormen van religiositeit. Als gevolg hiervan spelen naast
de vele wijsgerige stelsels en monotheïstische opvattingen de vele vormen van
de zogenaamde volksreligiositeit een belangrijke rol. Deze manifesteert zich in
verschillende vormen van magie, fetisjisme, ascetisme en mystiek, geloof in
demonen, verering van dieren. Daarbij komt nog het verschijnsel dat naast een
overal aanwezige beperkte, lokale dorpscultus een alom verbreide religieuze
opvatting van het hoogste wezen voorkomt. De integrerende factor is de
noodzaak om reinheid en onreinheid duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zij
bepaalt niet alleen het sociale en religieuze leven, maar ook de houding ten
opzichte van de kosmos, geesten, voorouders, dieren, planten, enz. Voor een
Indiër is religie geen opgelegde plicht, maar veeleer een tweede natuur.
Deze nogal verwarrende pluriformiteit - het hindoeïsme kent een bijna
onbeperkte verscheidenheid van richtingen en concepten - is ondermeer het
gevolg van het feit dat het hindoeïsme geen stichter heeft en daarom geen
geestelijk vader. Het kent daarom ook geen absoluut gezag toe aan een
goddelijk of aan een menselijk wezen of aan een heilig boek dat door allen als
de geopenbaarde waarheid en als de hoogste norm wordt aanvaard. Dit in
tegenstelling met de woordreligies als het *jodendom, *christendom en de
*islam. Verder werd er nooit een voor allen geldende geloofsbelijdenis
geformuleerd en bestaat er geen hiërarchie van geestelijken. Verder kent het niet
de zendings- of missiedrang, die zo typerend is voor het christendom en de
islam. Het ontbreken hiervan is niet in tegenspraak met de intensieve
belangstelling die bepaalde vormen van het hindoeïsme - al dan niet aangepast



aan de westerse cultuur - genieten in de westerse wereld, zeker ook in
Nederland.
Het hindoeïsme aanvaardt geen begin en geen einde van de wereld; het gelooft
daarentegen dat de wereld zich steeds vernieuwt en daarom eeuwig is. Het
wordt gezien als de ‘eeuwige godsdienst’, waardoor het te allen tijde de
eeuwige waarheid wil overbrengen in een vorm die bij een bepaalde tijd past.
HEILIGE GESCHRIFTEN. Ondanks de verwarrende pluriformiteit in
opvattingen en gebruiken, kent het hindoeïsme wel een algemene overeenstem-
ming over een aantal hoofdzaken van geloof. Deze is gebaseerd op een aantal
geschriften, die in de loop der tijden heilig zijn geworden. Deze zijn ontstaan
in verschillende perioden en kennen daarom verschillende voorstellingen van
zaken. De heilige geschriften zijn geschreven in het Sanskriet, de taal van kunst
en wetenschap in het klassieke Voor-Indië. Zij worden in twee hoofdgroepen
onderverdeeld. De eerste groep heeft een bovenmenselijke oorsprong en wordt
sruti (Openbaring) genoemd. Hiertoe behoren deveda’s (wetten), ontstaan
tussen 500 vóór en 1500 na Chr. De veda’s bestaan uit viersamhita’s, groepen
van voornamelijk hymnen, liturgische liederen, formulieren, gebeden, spreuken,
onderverdeeld in: 1. DeRigveda, een verzameling van 1028 hymnen, waarmee
de goden bij een offer aangeroepen worden voor het verkrijgen van bezit en
buit, van roem en overwinning, van gezondheid en een lang leven, een
overvloed aan zonen, enz.; 2. DeSamaveda, een verzameling gezangen, die de
voorbereiding tot en het offer zelf begeleiden; 3. DeYajurveda, een
verzameling spreuken, die binnensmonds gemompeld worden bij het offeren;
4. De Atharvaveda, een verzameling magische teksten, riten en spreuken ter
bezwering van gevaarlijke ziekten. Tot de sruti horen ook deupanisads
(geheimleren, die de leerling van de leermeester ontvangt) en dearanyakas(de
zogenaamde woudtraktaten), waarin de belangrijke religieus-filosofische
voorstellingen van het hindoeïsme voorkomen. De verschillen tussen de
aranyakas en de upanisads zijn gering.
De priesters gebruikten de veda’s als leidraad bij hun cultische handelingen. Na
verloop van tijd werden zij beschouwd als de schriftelijke weerslag van de
goddelijke oerwijsheid. Enkele wijsgerige stromingen binnen het hindoeïsme
stellen zelfs dat zij geen menselijke en zelfs geen goddelijke oorsprong hebben:
zij zijn van alle eeuwigheid.
De tweede groep van heilige geschriften stamt van menselijke auteurs en wordt
aangeduid metsmirti (op herinnering berustende traditie). Zij bevatten de
heilige herinnering of overlevering: de gezaghebbende traditie. Het groot aantal
religieuze geschriften dat hiertoe behoort, is in feite nog steeds niet afgesloten.
De smirti omvatten geschriften over de meest uiteenlopende wetenschappen,
die samenhangen met de cultus, met de uitleg van heilige teksten van de sruti
en over het religieus-sociale leven. Tot deze groep behoren de twee grote
heldendichten van het hindoeïsme: 1.Mahabharata(groot verhaal) schildert de
gevechten van de nakomelingen van koning Bharata. Het beroemdste onderdeel
van dit geschrift is deBhagavadgita(lied van God), een filosofisch leerdicht,
waarin de god Krishna aan de held Arjuna het wezen van God, de wereld en
de ziel uitlegt. Het stamt uit de vijfde eeuw v. Chr.; 2.Ramayana(vierde eeuw
v. Chr., toegeschreven aan de dichter Valmiki) behandelt het leven van koning
Rama en diens strijd tegen de god van de demonen Ravana, die zijn vrouw had
geroofd. Uiteindelijk wordt de vrouw, die haar kuisheid met succes heeft



kunnen verdedigen, bevrijd. Het niet-religieuze verhaal geeft veel ethische
lessen en gaat in feite over de strijd tussen goed en kwaad. Bij deze grote
epische verhalen sluit depurana-literatuur aan (purana’s= oude boeken). Zij
is een belangrijke bron voor de hindoe-mythologie: zij bevat teksten van de
Visnu- en Shiva-dienst. Verder worden dedharmasastra’s(de tekstverzameling
op het gebied van de dharma), de zogenaamde ‘wetboeken’ over religie, recht
en moraal tot deze literatuur gerekend. Deagama’s(overleveringen),sanhita’s
(verzamelingen) entantra’s (teksten) zijn ontstaan vanaf 500 na Chr. en zijn
vooral van belang in bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme.
In het religieuze leven spelen de smirti een belangrijkere rol dan de veda’s.
GODEN. Het hindoeïsme kent zeer vele goden. Veel mythen vertellen over hun
heilsdaden, terwijl jaarlijks miljoenen gelovigen naar hun tempels trekken, die
gebouwd zijn op de plaatsen waar zij hun heilsdaden hebben verricht. Ook veel
beelden en reliefs vertellen hiervan.
Het hindoeïsme gelooft aan een ongeschapen, transcendent en tegelijk
alomvattend beginsel, dat de enige ware werkelijkheid is: het brahman, dat zich
in de wereld laat gelden als de scheppende, behoudende en veranderende kracht.
In elk van deze aspecten neemt het de gestalte aan van de drie hoofdgoden
Siva, Visnu en Devi.
Siva is de god van tegenstellingen. Hoewel hij de god van de vernietiging is,
beschouwen zijn aanhangers hem ook als de schepper en onderhouder van de
schepping. Siva laat aan het einde van een tijdperk de wereld ten onder gaan,
maar omdat de dood ook gelijktijdig het begin is van een nieuw leven (geheel
volgens de opvatting van het reïncarnatiegeloof) is hij vooral de god van de
wederopstanding, van de kosmische kracht van de vruchtbaarheid en
voortplanting. Siva is zowel de god van de ascese als van de extatische
verrukking. Zijn symbolen zijn de stier Nadi en vooral de linga, de fallische
pilaar. Visnu is de welwillende god, die overvloed schenkt. Hij houdt het
universum als een onzichtbare goddelijke macht in beweging. Hij herstelt
eeuwig de kosmische orde en treedt bij elke verstoring hiervan ingrijpend op.
Hij incarneert zich regelmatig en daalt zo op aarde neer om hier het heil te
bewerkstelligen. Van de tien avataras (verschijningen) zijn vooral die van Rama
en Krishna de bekendste. Vooral om Krishna heeft zich in de vijftiende en
zestiende eeuw in Noord-India een uitgebreide bhakti-cultus ontwikkeld, waarin
de liefdevolle overgave aan hem en de ervaring van de extatische liefde centraal
staan. Zo alleen kan men volledig één met de godheid worden. Boeddha is de
voorlaatste avatara en Kalken, gesymboliseerd als een ruiter op een wit paard
de toekomstige. Visnu’s symbolen zijn: de hoornschelp, discus, het schild,
zwaard en de knots.Devi manifesteert zich als de godinnen Durga en Kali, de
‘Zwarte’. Hoewel de veelarmige Durga gevreesd wordt om haar vernietigende
energie, wordt ze vooral vereerd als ‘moeder’ en in nauw verband gebracht met
de vruchtbaarheid. Ook heeft zij de schepping in stand gehouden doordat zij
de buffeldemon Mahisa, toen die deze bedreigde, heeft gedood. Kali is de
belichaming van Durga’s toorn en geeft uitdrukking aan dood, verderf, vrees
en terreur.
De andere goden en godinnen zijn van mindere rang: Indra (regen), Agni (vuur
en bemiddelaar tussen goden en mensen), Varuna (de hemel, beschermer van
de kosmische orde), Suruja (de zon) en Ganesa.
OPVATTINGEN. Het hindoeïstische denken kent een grote verscheidenheid aan



denkrichtingen en concepten. Deze zijn echter - hoe verschillend ze ook mogen
zijn - praktisch alle gericht op hetzelfde doel: de verlossing van de mens uit
de materie. De voornaamste opvattingen concentreren zich om de begrippen
karman, samsara, moksa of mukti, atman en brahman.
Karman(handeling, daad, rituele handeling) is het samenstel van de goede en
slechte daden van de mens, met hun gevolgen voor het toekomende leven.
Karman wordt vaak beschouwd als de rechtvaardiging voor het kastenstelsel
en is daarvoor de verklaring.Samsara(‘het samenstromen’, het doorlopen van
verschillende stadia, en speciaal van de achtereenvolgende stadia: geboorte,
dood en wedergeboorte) is als reïncarnatieopvatting een heel belangijk
geloofspunt in het hindoe-denken. Als iemandsatman(de essentie van de mens,
zijn ongeboren en onvergankelijke kern) slaaf is van de karman, dan wordt hij
opgenomen in de eeuwige kringloop van het bestaan: het steeds opnieuw
geboren worden en sterven. Het aardse leven is een bron van smart omdat
iemands atman zich bij de geboorte verenigt met ellende. Alleen als men
uiteindelijk inzicht krijgt in de aard van deze werkelijkheid leidt dit tot de
moksa(de bevrijding). De mens is alleen door zijn onwetendheid gebonden aan
de kringloop van het bestaan. De zogenaamde ‘verlossingsscholen’ geven het
inzicht, dat nodig is voor de uiteindelijke verlossing. Maar de juiste kennis van
hetbrahman, het onvergankelijke, het absolute, de hoogste waarheid, is echter
alleen voor een enkeling weggelegd via de weg van onthechting van al het
materiële, discipline en meditatievormen.
VERLOSSINGSSCHOLEN. In de loop van de lange geschiedenis van het
hindoeïsme ontstonden de zes zogenaamde ‘orthodoxe’ wijsgerige verlossings-
scholen, die ieder tot op de dag van vandaag nog grote invloed hebben op elk
van de vele hindoe-groepen, die nu bestaan. Het gezamenlijke kenmerk van de
scholen is dat zij zich steeds nauw betrokken weten bij het fundamentele
probleem van het lijden. Alle aanvaarden de veda’s als sruti, als de
Openbaringstraditie. De zes ‘orthodoxe’ verlossingsscholen zijn: 1.Nyaga
(logica) van Gautama (eerste helft van de eerste eeuw v. Chr.) is een stelsel van
logica en dialectiek. Zij houdt zich bezig met de beginselen van wetenschappe-
lijke argumentatie en de daarmee samenhangende problemen; 2. DeVaisesika
van Kanada (begin van onze jaartelling) geeft als een natuurfilosofie de
verschillen aan tussen al wat bestaat. Zij doet dit door al wat is in categorieën
onder te brengen. Het wereldgebeuren wordt bepaald door negen substanties (de
vier elementen: aarde, water, vuur en licht, en de drie homogene entiteiten:
ether, ruimte en lucht); 3.Samkhya(lett. getal), door Kapila in de loop van de
zevende eeuw v. Chr. ontwikkeld, gaat uit van het dualisme. Samkhya
veronderstelt dat de materiële werkelijkheid zich in een aantal stadia ontplooid
heeft vanuit de prakrti, de oermaterie, de potentie van de natuur of de basis van
ieders bestaan. Hieruit ontwikkelde zich de wereld. De purusa (de ‘ziener’, de
‘getuige’, de ‘kenner’) bestaat uit het bewustzijn. Omdat de mens door de
materiële werkelijkheid bevangen is, kan hij niet het juiste onderscheid maken
tussen de purusa en de natuur. De verlossing komt tot stand door het inzicht
dat alle uiterlijke gewaarwordingen tot de materie behoren en niet tot het ik,
zodat ze uiteindelijk de mens niets aangaan. Het is niet nodig om uit te gaan
van het bestaan van god, hoewel diens bestaan ook niet wordt ontkend; 4.Yoga
(oorspronkelijk: juk, samenbinding, en later methodische inspanning) is een
praktisch ingestelde verlossingsleer met vele varianten. Zij gaat terug op



Pantalini, die in de vijfde eeuw na Chr. hierover een boek heeft geschreven en
de vele varianten heeft gesystematiseerd. Met de Samkhya als basis wil zij de
mens verlossen met behulp van oefeningen waardoor de mens zich kan
onthechten aan het materiële en zich ervan kan afscheiden. Yoga is praktisch
ingesteld en kan door haar oefenpraktijk de sprong naar het inzicht dat brahman
en atman ondeelbaar zijn, vereenvoudigen. Vele zogenaamde *Yogascholen zijn
uit de klassieke yoga ontstaan; 5.Vedanta(het einde van de vrede) is het stelsel
dat gericht is op de uiteindelijke verlossing van de mens uit de kringloop van
de wedergeboorten. In de loop der tijden werd zij het overkoepelende stelsel
dat een belangrijke invloed kreeg op het sociale en culturele leven in de hindoe-
maatschappij. Belangrijke denkers als Vivekananda, Aurobindo en Radhakrisnan
baseerden zich op de vedanta. Badarayana heeft in zijnbrahma-sutrade
verschillende opvattingen van de upanishads samengebracht en gesystemati-
seerd. Vedanta kent twee hoofdstromingen, van welke deadvaitastreng non-
dualistisch is en deavaitahet dualisme aanvaardt. Vedanta maakt geen verschil
tussen geest en materie. De alomtegenwoordigheid van brahman manifesteert
zich in de vele manifestaties van zijn schepping, maar blijft er wel één en
ondeelbaar aan ten grondslag liggen. Brahman ligt ook aan de mens als
microkosmos ten grondslag. Dat wat de mens wereld, natuur of lichaam noemt
is niet reëel, al bestaan deze wel. Men kan erover praten door de ervaring die
men er mee heeft. Echter alleen diegene die tot het volledige inzicht is
gekomen, kan doorzien dat dat alles een illusie is. Het feit dat brahman zich
in deze wereld kan manifesteren, is zijnmaya (onbegrijpelijke scheppings-
kracht). Daarom moet het bestaan van de wereld, die op zich zelf onbegrijpelijk
is, verklaard worden; 6.Mimansa(nadere uitleg van het handelen) ontstond in
de derde eeuw v. Chr. en werd in de zevende en achtste eeuw nader uitgewerkt.
Zij gaat uit van de karmaleer en vindt dat een verantwoorde uitvoering van het
ritueel plus inzicht in het dharma nodig zijn voor de verwerving van het heil,
de hemelse zaligheid.
Naast deze zes ‘orthodoxe’ verlossingsscholen bestaan er nog vele andere
scholen die het gezag van de veda’s niet erkennen en daarom niet als
‘orthodox’ gelden.
KASTENSTELSEL. Het kastenstelsel speelt, samen met het stelsel van standen,
een belangrijke rol. Het feit dat een mens in een bepaalde kaste of stand geboren
is, hangt samen met de daden in een vorig leven. Er zijn vier kasten: Brahmanen
(priesters), de Ksatriya’s (adel), de Vaisyas (vrije bevolking) en de Sudras
(horigen, slaven). In de loop der eeuwen zijn de kasten door splitsing en
onderverdelingen uitgegroeid tot een stelsel van ca. 3000 sub-kasten. Daarnaast
zijn er zeer velen die kasteloos zijn: de onaanraakbaren. In deRigvedastaat de
mythe die duidelijk het hiërarchisch verschil tussen de kasten aangeeft. Aan een
kaste is een veelheid van specifieke gebruiken en voorschriften verbonden, de
zgn. dharma. Iemand uit een andere kaste mag deze niet gebruiken. Daarom
bestaat er tussen de verschillende kasten een scheiding, die alleen bij bepaalde
religieuze plechtigheden kan worden doorbroken. Verder zijn sommige gebruiken
voor bepaalde kasten wel en voor andere niet laakbaar.
RITUELEN. a. Tempelbouw. De tempel speelt in het hindoeïsme een belangrijke
rol, omdat hij de plaats is waar de goden zich aan de mensen manifesteren. De
tempel wordt daarom ook vaak het huis of de verblijfplaats van de goden
genoemd. Omdat de tempel daarom perfect moet zijn, is de bouw aan strenge



regels onderworpen, zoals de plaats waar hij moet staan (het liefst bij stromend
water) en een goede verhouding tussen de onderlinge maten. Het tempelgebouw
is immers de reconstructie van het universum en de tempel zelf een beknopte
afbeelding van de kosmos en van alle niveaus van werkelijkheid. Het goddelijk
grondplan is de mandala, een concentrisch vierkant diagram, onderverdeeld in
een aantal kleinere vierkanten. Het zogenaamde sanctum, het centrum, de meest
heilige plaats, wordt vaak geassocieerd met een van de scheppingsgoden.
b. Tempeldiensten. Priesters spelen in de tempeldiensten een belangrijke rol.
Door hun rituelen dalen de goden af naar het tempelgebouw. Als representanten
van de gemeenschap zijn zij verantwoordelijk voor de goede relatie met de
goden. Voor de gelovige is een bezoek aan de tempel erg belangrijk. Door de
tempelpoort binnen te gaan verlaat hij als het ware de vergankelijke
werkelijkheid om de godheid te ontmoeten. Hij doet dit via een omcirkelende
beweging om de heilige personen en objecten van buiten naar binnen met de
wijzers van de klok mee. Alleen de priester mag het sanctum betreden om de
gaven aan de goden te offeren. Voordat hij deze ruimte betreedt, luidt hij eerst
de tempelbel om de godheid op zijn aanwezigheid te attenderen.
De priesters voltrekken hun rituelen bij zonsopgang, om 12 uur, bij
zonsondergang en te middernacht. Deze rituelen wordenpuja genoemd. Bij de
huldiging van de goden zijn zestien handelingen noodzakelijk. Zij gaan gepaard
met mantras(heilige spreuken) enmudras(symbolische handgebaren).
c. Pelgrimages. Pelgrimages naar de heilige plaatsen zijn erg belangrijk, omdat
de gelovigen zo verdiensten kunnen verwerven. Door zich ceremonieel te
wassen, bevrijden zij zich van zonden. Vooral in tel zijn de rivieren de Ganges
en Yamuna. Als de planeet Jupiter in het sterrenbeeld de Waterman staat, in
de maand Magha (jan./febr.) wordt het Kumbh Mela gevierd bij de plaats
Prayag (Allahabad), waar de beide rivieren bij elkaar komen. Miljoenen
pelgrims nemen daar dan een reinigingsbad.
d. Persoonlijke riten. Voor het leven van een hindoe zijn riten van groot belang.
Zij begeleiden hem in zijn levenscyclus, vanaf zijn geboorte tot en met zijn
dood. Om elke nieuwe levensfase te kunnen beginnen, moet de mens gesterkt
worden. Ook gaat elke overgang van de ene naar de andere fase gepaard met
verontreiniging. Hoewel alle riten hetzelfde beogen, zijn de gebruiken zeer
onderscheiden, omdat ze per kaste en per regio zeer duidelijk verschillen. De
basis voor elke rite is het streven naar rituele reinheid. Rituele baden met
gebruik van stromend water moeten elke verontreiniging (afvalstoffen van het
lichaam, contact met stoffen die kunnen ontbinden, het in contact geweest zijn
met onreine mensen) verwijderen. Ook het voedsel moet ritueel bereid worden
in een reine keuken, door vrouwen die in een ritueel reine staat zijn. De keuken
is ook vaak het heiligdom, waar het huisaltaar staat met de familiegoden. Elke
hindoe begeleidt de belangrijke dagelijkse tijdstippen, zoals de overgang van
de nacht naar de dag en omgekeerd, met zijn riten.
FEESTEN. De jaarcyclus wordt gekenmerkt door een groot aantal feesten, die
soms enkele dagen kunnen duren. De Nederlandse hindoe-gemeenschap viert
de volgende feesten: met hetHolifeestof Phagoewabegint het nieuwe jaar.
Tegelijk is het het lentefeest. Het gaat gepaard met een soort carnaval;Divali
(Surinaams:Raamnawmie)is het lichtfeest, waarin symbolisch wordt herdacht
dat het licht de duisternis heeft overwonnen;Hamoemaan Djayantiherdenkt
de geboorte van de godheid Hanoemaan, die als een mensaap wordt afgebeeld.



Ter ere van hem houdt men in de tempels speciale plechtigheden;Naag
Pantjmi, het feest van de Sanatan Dharmi, de orthodoxe richting van de
Surinaamse hindoes, is van oorsprong een tempelfeest om te voorkomen dat
men in de loop van het jaar door een slang gebeten zou worden;Rakhi (Raksha
Bandhan)is het feest van het beschermingskoord. Jongens en mannen krijgen
een wollen of katoenen bandje om hun pols van een meisje of vrouw, van wie
zij bescherming of hulp kunnen verlangen;Krishna Djanma Ashtmiherdenkt
in speciale tempeldiensten de geboorte van Krishna;Pitri Pudja herdenkt de
overleden voorouders. De overlevenden houden erediensten en offerplechtighe-
den voor het heil van hun ziel;Gowardhan Pudjais het feest van Krishna,
omdat hij opkomt voor de zwakkeren en de machtsmisbruikers straft.
NEO-HINDOEISME. In de loop van de negentiende eeuw kwam door de Britse
kolonisatie van Voor-Indië het hindoeïsme in aanraking met de westerse
christelijke cultuur. Als reactie hierop ontstond het gevoel dat een herwaarde-
ring van de oude hindoe-tradities nodig was. Bovendien onderging de nieuwe
inheemse elite, grondig opgeleid door het Britse bestuur, een christelijke
beïnvloeding. Het gevolg was dat er een aantal hindoe-religieuze bewegingen
ontstond, van welke enkele later veel invloed in het Westen kregen. De
voornaamste zijn: de Brahma Samaj (De Gemeente van Brahman), in 1828
gesticht door Ram Moham Roy. Zij staat een gezuiverd hindoeïsme voor, vrij
van allerlei traditionele elementen, zoals tempels, beelden, cultus, enz. De
*Arya Samaj (De Gemeente van Ariërs), ontstaan in 1875, is een militante
hervormingsbeweging, die zich actief verzet tegen christelijke en islamitische
invloeden. Ramakrishna Paramahamsa verenigde de traditionele volkse hindoe-
opvattingen met de gedachte aan de almachtige god. Door zijn opvolgers, vooral
door Vivekananda, werden deze gedachten onder de naam *Ramakrishna-
Mission over grote delen van de wereld verspreid. Naast deze belangrijke
bewegingen kent het hindoeïsme met name in de westerse wereld een zeer groot
aantal groeperingen, die òf het hindoeïsme zuiver belijden òf een synthese zijn
aangegaan met elementen van de westerse cultuur. Dit neo-hindoeïsme
verwoordt de aloude religieuze tradities, aangepast aan de westerse beschaving.
Het kreeg vooral na de Tweede Wereldoorlog - en met name vanaf het midden
van de jaren zestig - veel invloed.
NEDERLAND. Behalve de invloed die het hindoeïsme in al zijn neo-vormen
vanaf het midden van de jaren zestig op met name de rijpere jeugd kreeg,
kwam ons land vooral in aanraking met dit geloof vanaf het begin van de jaren
zeventig. In het zicht van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 trokken
veel hindoestanen naar ons land. Zij zijn verdeeld over de Arya Samaj en de
*Sanatan Dharm. Het aantal hindoes in Nederland wordt op ca. 120.000 geschat
(1993).

Lit.: algemeen: J. Gonda,Het hindoeïsme, z.j.; idem,Inleiding tot het Indische
denken, 1948; idem,Die Religionen Indiens, 2 dln., 1960-1963; R.C. Zaehner,
Hinduism, 1966; J.N. Farquhar,Modern religious movements in India, 1967;
H. von Glasenapp,Brahmanisme of hindoeïsme, 1971; K.M.M. Sen,
Hindoeïsme. De oudste godsdienst ter wereld, 1974; J. Sperna Weiland,
Antwoord. Gestalten van geloof in de wereld van nu, 1975; D.R. Kinsley,
Hinduism, 1982; L.P. van den Bosch,Levende godsdiensten 1. Deelmodule
Inleiding in het hindoeïsme, Open Theologisch Onderwijs, 1990.



Nederland: C.J.M. de Klerk,Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme
in Suriname, 1951; J.H.M. Eyck en S. Nandoe,Hindoes in Nederland, 1981;
Hindoes in uw omgeving. Een cultuurgroep in uw straat, 1982; C.J.G. van der
Burg (red.), Surinaamse religies in Nederland. Hindoeïsme, Winti, Hindoestaan-
se islam, in:RBN, 12, 1986; C.G.G. van der Burg, Hindoeïsme. Bronnen,
grondslagen, verschijningsvormen, in:RBN, 23, 1991; J.P. Schouten, Nieuwe
wegwijzer in hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23, 1991; Jan Slomp (red.),
Wereldgodsdiensten in Nederland. Christenen in gesprek met moslims, hindoes
en boeddhisten, 1991.
Gebruiken: Hindoegebeden, hajans en mantra’s, z.j.; Plechtigheden en
gebruiken bij huwelijk, geboorte en overlijden van hindoestanen, z.j.; Het
huwelijk bij Surinaamse Hindoes, 1983; Dood en crematie bij Surinaamse
hindoes, 19844; Voeding en eetgewoonten bij Surinaamse hindoes, 1984.



Hogen Daido Osho-san en kring, ontstaan omdat de Japanner Hogen Daido,
beoefenaar van soto- en rinzai-zen, in 1980 zowel in Den Haag als in
Amsterdam een sesshin (een intensieve meditatieperiode van minstens een
week) heeft gegeven. In 1981 werden sesshins georganiseerd in drie
verschillende plaatsen, waardoor zich een kring van belangstellenden vormde.
Vanaf die periode komt hij jaarlijks naar ons land om sesshin te geven, hoewel
hij sinds 1987 minder actief is, vooral door de vele uitnodigingen die hij uit
vele landen binnen en buiten Europa ontvangt. In 1989 stichtte hij een Europese
oefenplaats ‘Jiko-an’ in het Spaanse Alpujarras, Sierre Nevada nabij het plaatsje
Yegen, opdat de beoefenaars van za-zen niet langer afhankelijk behoeven te zijn
van incidentele gelegenheden om intensief te oefenen. Hogen Daido heeft als
zen-monnik zowel een soto- als rinzai-training doorlopen, maar is vooral een
overtuigd soto-adept, waarvan Dogen-Zenji in Japan de stichter was. Enig
sectarisch denken is hem echter vreemd. Hogen Daido (aangesproken als
Hoghen (Daido) Osho-san= eerwaarde Hogen) is de dharma-opvolger van (de
nog levende) Tangen Harada Roshi en op dit ogenblik boeddhistisch priester,
zenmeester en abt van de tempel Chogenji in het Japanse dorp Kuwahara.
De elementen van Hogen Daido zijn: zazen, yoga en ‘mantrarunning’, sutra-
chanting en lichamelijk werk. De gemeenschappelijkheid in genoemde
elementen is de ‘No-mind meditation’.

Lit. (uit eigen kring): Hogen,On the open way, z.j.; Hogen Daido Roshi, No-
mind meditatie, in:Zen, 16, januari 1984; idem, Teisho, Isch-go ichi-e, in:Zen,
24, januari 1986; idem, Teisho. Eén stap verder, in:Zen, 26, juli 1986.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1991, p. 251-
254; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 134.

Adres: Proveniersplein 6, 3033 EB Rotterdam; tel. 010-4660213.



Hour of Power Europe, door R.H. Schuller begonnen met tv-kerkdiensten bij
een klein televisie-station in Los Angeles (VS). Nu verzorgt hij uitzendingen
in meer dan 30 landen, waaronder Nederland. Tot voor kort was er iedere
zondag op Super Channel een uitzending van een godsdienstoefening te zien,
opgenomen in Crystal Cathedral. De kerk is een gemeente van de Dutch
Reformed Church met ongeveer 11.000 leden.
Het Europese hoofdkwartier is gevestigd op Schiphol. Er zijn plannen om daar
ook een ‘cathedral’ te bouwen.

Period.:Hour of power.

Lit. (uit eigen kring): Robert H. Schuller,Believe in God who believes in you,
z.j.; idem,Life’s no fair but God is good, z.j.

Adres: Chiphols Park, Boeing Avenue 210, 1119 PN Schiphol-Rijk; tel. 020-
6531600.



Huisgemeenten, die in de afgelopen jaren zijn ontstaan, wensen over het
algemeen terug te keren naar de sfeer, zoals deze te vinden was in de eerste
christengemeenten en beschreven in het bijbelboek Handelingen. Vaak willen
zij het Woord van God opnieuw beleven vanuit een joods-christelijke opvatting.
Vele zogenaamde huisgemeenten zijn voortgekomen uit bijbelstudiegroepen,
waarin een broeder van de gemeenschap voorgaat. Daarbij zijn er ook
gemeenten, met name in de *evangelische beweging, die in deze huisgemeenten
hun oorsprong hebben.
Over het algemeen zijn de huisgemeenten zeer actief op het gebied van
evangelisatie, huisbezoek en het houden van bidstonden. In de meeste gevallen
komen de leden uit alle protestantse kerkgenootschappen, uit onvrede over de
in hun ogen te strakke gestructureerde kerkvorm, die daar aanwezig is.
Het aantal huisgemeenten wordt op ca. 100 geschat (1993).



Humanisme (Latijn: humanus= op de mens betrekking hebbend), het streven
om van de mens een menselijk wezen te maken en hem een menswaardig
bestaan te bezorgen. Hoewel de term humanisme pas in 1908 in Duitsland is
ontstaan, is het in feite een eeuwenoude geestesstroming, die zich vanaf de
klassieke Oudheid heeft voortgezet tot op de dag van vandaag.
Het humanisme gaat niet uit van de talloze voorstellingen die van God zijn
gemaakt, maar wel van hetgeen alle mensen op aarde kunnen beleven en
denken. Daarom verdedigt het humanisme de vanzelfsprekendheid van de
aanspraak van de mens op de zo volledig mogelijke ontplooiing van het mens-
zijn.
In de westerse wereld was het humanisme lang verbonden met het *christen-
dom, zeker tot aan het midden van de negentiende eeuw. Veel van de
opvattingen van het humanisme zijn daarom terug te vinden in met name het
*vrijzinnig protestantisme. Het zestiende-eeuwse humanisme ontdekte opnieuw
de mens en de aarde, waardoor de autonomie van de zelfoordelende mens weer
centraal kwam te staan. Desiderius Erasmus (1469-1536), een van de
grondleggers van het zogenaamde bijbels humanisme, weigerde te aanvaarden
dat God alles zó zou hebben gewild als het was. Daarom ook had hij felle
kritiek op de door de officiële kerk gesanctioneerde vele kerkelijke en
maatschappelijke misstanden van zijn tijd. Dirck Volckersz. Coornhert (1522-
1590), een belangrijk vertegenwoordiger van deze erasmiaanse mentaliteit, was
van mening dat de bestaande principiële vrijheid in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden zowel door de Spaanse overheersing, de rooms-
katholieken als door de calvinistische predikanten werd bedreigd. Baruch de
Spinoza (1632-1677) ontdeed het godsbegrip van alle menselijke voorstellingen:
God is dan geen persoon meer, want Hij is in alles. Alle natuurwetten en die
van de rede zijn goddelijk en gelden dus algemeen. Als de mensen zich
‘redelijk’ (= volgens de richtlijnen van de rede, het menselijk verstand)
gedragen, begrijpen zij dat hun geluk en vrijheid afhankelijk zijn van het
welzijn en geluk van hun medemensen. In ieder geval moet de mens de
resultaten van zijn ‘redelijk’ denken in alle vrijheid kunnen uiten. Kritiek op
de inhoud van de Bijbel is voor Spinoza daarom een vanzelfsprekende zaak.
Tot het midden van de negentiende eeuw werd het humanistisch denken
grotendeels mede bepaald door een aantal opvattingen die voortkwamen uit het
christelijk denken. Hierin kwam duidelijk verandering door de ontwikkelingen
van het natuurwetenschappelijk denken. Traditionele voorstellingen aangaande
de schepping bleken moeilijk houdbaar, terwijl ook op andere terreinen de
gebruikelijke, op de Bijbel gebaseerde opvattingen aanleiding werden tot vele
moeilijkheden. Deze ontwikkelingen waren enerzijds de aanzet voor het
modernisme, anderzijds ook voor het ontstaan in 1856 van de atheïstische (zie:
*atheïsme) vrijdenkersorganisatie De Dageraad (nu de *Vrije Gedachte). Een
belangrijke rol speelde ook het bewustwordingsproces van de arbeiders. Omdat
de kerk in die tijd over het algemeen haar taak in de strijd van de arbeiders om
sociale en politieke gerechtigheid niet verstond, keerden velen zich af van
geloof en kerk. Vanaf het begin van de twintigste eeuw vond men in de
socialistische beweging steeds meer zgn. religieus-humanisten, zoals Bart de
Ligt (1883-1938), mede onder invloed van de Rus Lev N. Tolstoj (1828-1910).
Het humanisme van na de Tweede Wereldoorlog baseert zich nog steeds op de
centrale vraag hoe de moderne mens in het reine kan komen met de



problematiek van het moderne leven. Het antwoord hierop kan niet liggen in
een doel dat buiten deze wereld en dit leven is gelegen. Het moderne
humanisme ontkent niet de mogelijkheid van een bestaan van God, maar heeft
daarmee geen ervaring. De hoofdverantwoordelijkheid voor al het handelen en
de maatschappij ligt bij de mens zelf. Met vallen en opstaan dient de mens
daarom te zoeken naar het juiste leven, zeker waar dit mede bepaald wordt door
een groot aantal factoren die de moderne mens verontrusten, zoals kernenergie,
automatisering en andere elementen van de technologische maatschappij. In
deze problemen spelen verstedelijking, verwereldlijking en ontvoogding van
steeds grotere bevolkingsgroepen, zowel nationaal als mondiaal, duidelijk mee.
In het humanisme blijft men daarom ijveren voor een samenleving waarin
vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voor menselijke waardigheid
en medemenselijkheid centraal staan, waarbij men uitgaat van de aloude
humanistische beginselen.
In Nederland wordt het aantal mensen dat humanistisch denkt of voelt op ca.
23% van de bevolking geschat. Het *Humanistisch Verbond werpt zich op als
hun spreekbuis.

Lit.: P. van Overzee,Het moderne humanisme in Nederland, 1955; W. Engelen
e.a.,Modern niet-godsdienstig humanisme, 1961; A.L. Constandse,Geschiedenis
van het humanisme in Nederland, 1967; C.J. de Vogel,Het humanisme en zijn
historische achtergrond, 1968; W. van Dooren en A.L. Constandse,Atheïsme,
humanisme en socialisme, 1975; Humanisme vandaag, 1987; J.C. Breman
e.a.(red.),Humanisme en ontwikkelingssamenwerking. Een herwaardering van
goede intenties, 1990.



Humanistisch Verbond (HV), in 1946 opgericht vanuit de naoorlogse behoefte
aan vernieuwing van het geestelijk leven in humanistische zin. Verder wilde
het HV een organisatie worden voor buitenkerkelijken. In de beginperiode van
zijn bestaan bestond vooral de angst dat de groeiende onkerkelijkheid een
vervlakking tot stand zou kunnen brengen, waardoor de menselijke en
geestelijke waarden verloren zouden kunnen gaan.
OPVATTINGEN. Het HV baseert zich volledig op de denkbeelden van het
*humanisme. Speciale aandacht heeft men voor het zelfbeschikkingsrecht van
de mens op essentiële terreinen van het leven, zoals het kiezen tussen eigen
leven en dood, relatievrijheid, vrijheid van denken, gelijkheid, verbondenheid
met anderen, een menswaardig leven voor allen, enz.
ORGANISATIE.Het HV heeft ca. 16.000 leden (1991), verdeeld over zestig
plaatselijke afdelingen, die ook gemeenschappen worden genoemd. Men komt
niet op speciale dagen bijeen. Het HV werkt nationaal samen met andere
humanistische organisaties, zoals Humanitas, HIVOS (Humanistisch Instituut
voor Ontwikkelingssamenwerking), HOM (Humanistisch Overleg Mensenrech-
ten), HSHB (Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden), HVB
(Humanistisch Vredesberaad). De Humanistische Omroepstichting heeft radio-
en televisiezendtijd. Verder onderhoudt het contacten met de *Vrije Gedachte.
De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht leidt ondermeer op voor functies
van geestelijk raadsman en andere. Internationaal is het verbonden met de IHEU
(International Humanist and Ethical Union).

Period.:Humanist(20.000);Humbug; Humus(2.000);Rekenschap(1.500);Van
’t zelfde.

Lit. (uit eigen kring): H.J.J. Lips e.a.,Het Humanistisch Verbond, 1968; Jaap
van Praag,Grondslagen van het humanisme. Inleiding tot een humanistische
levens- en denkwereld, 1978; T. Flokstra e.a.,De geschiedenis van het
Humanistisch Verbond 1946-1986, 1986; Het voordeel van de twijfel, 1989;
Tien jaar standpunten van het Humanistisch Verbond, 1989; P.B. Cliteur en W.
van Dooren (red.),Geschiedenis van het humanisme, 1991; Paul Cliteur en
Douwe van Houten (red.),Humanisme. Theorie en praktijk, 1993.

Adres: Postbus 114, 3500 AC Utrecht; tel. 030-2318145, fax 030-2367104.



Inner Light Nederland, Fellowship, van oorsprong een internationale
organisatie, gesticht door Paul Solomon, die ervan uitgaat dat het leven de volle
24 uur per dag een mysterieschool is. Zij baseert zich op de opvatting dat
dromen en dergelijke uitgaan van het hoger bewuste deel van de mens, dat de
‘Innerlijke Gids’ wordt genoemd. Inner Light Conciousness wil een handleiding
bieden voor de persoonlijke bewustwording en spirituele groei. De dromen
zouden een antwoord kunnen geven op alle vragen die men heeft te
beantwoorden. Het Fellowship, met internationaal en nationaal een onbekend
aantal leden, kent een zogenaamde discoverygroep, die de basiskennis biedt,
en een zogenaamde nine-stepgroep om diepgaander te graven naar de
grondslagen van alle emoties.

Adres: Louise Wentstraat 43, 1018 MS Amsterdam; tel. 020-6261477.



Innerlijk Besef , in 1988 ontstaan en vanaf 1990 een stichting, heeft als
voornaamste doelstelling het uitdragen van informatie op het uitgebreide gebied
van parapsychologie. Het probeert bij te dragen aan het verkrijgen van kennis
omtrent God, kosmos, geest, materie, energie en dimensie en richt zich met
name op iedereen die in een proces zit van geestelijke groei en zich niet wil
storten in de wereld van de vele *nieuwe religieuze bewegingen, goeroes en
andere bemiddelaars. Daartoe organiseert het Innerlijk besef maandelijkse
bijeenkomsten in hotel Karsten, Brink 6 te Norg.
Innerlijk Besef kent geen leden, wel ca. 65 donateurs (1994).

Period.:Nieuwsbrief.

Adres: Munnikevaart 10, 9828 PM Oostwold; tel. 050-51520.



International Order Far Eastern Freemasonry Triad Society The Blue
Lotus (IOFEF) , een vrijmetselaarsloge die openstaat voor mannen en vrouwen,
in 1993 in Heerlen opgericht. De IOFEF vindt haar inspiratie in de klassieke
en moderne geestesstromingen van het Verre Oosten. De Oosterse vrijmetselarij
wil als een ideologische en mystieke school of orde een weg openen naar
integratie van onze eigen cultuur met die van anderen. De IOFEF kent en erkent
geen religieuze of politieke dogma’s.

Adres: Postbus 129, 6446 AC Brunssum.



Instituut voor Wijsbegeerte, in 1982 opgericht teneinde zoekende mensen
bewuster te maken. Het centrale geloofspunt is het hebben van een innerlijk
religieus gevoel. Het Instituut is vooral in Raalte actief en vier keer per jaar in
Düsseldorf-Neustadt. Iedere zes weken is er een bijeenkomst. Het Instituut telt
250 aanhangers (1993).

Adres: Goudenregen 24, 8141 XA Heino; tel. 05720-57840.



Internationale Raad van Christelijke Kerken (Engels:International Council
of Christian Churches, ICCC), in augustus 1948 in Amsterdam opgericht,
ongeveer gelijktijdig met de *Wereldraad van Kerken. Het initiatief daartoe
kwam van de in 1941 gestichte Amerikaanse Raad van Christelijke Kerken.
President werd de Amerikaan Carl McIntire (tot heden) en de Nederlandse
predikant J.C. Maris werd secretaris-generaal. In de Preambule op deConstitutie
wordt duidelijk het motief voor de oprichting vermeld: ‘Aangezien het de
roeping is van alle ware kerken van de Heere Jezus Christus om een duidelijk
getuigenis af te leggen van haar geloof in Hem, inzonderheid in deze zo
donkere dagen van toenemende afval in vele belijdende kerken, waardoor
gehele denominaties in hun officieel optreden, alsook plaatselijke kerken,
meegesleurd zijn in een tot ontkerstening voerende stroom van modernisme
onder verschillende namen en in verschillende mate... daarom institueren de
deelnemende kerken van verschillende nationaliteiten en talen deze Raad als
een organisatie die zich zonder voorbehoud zal wijden aan de taak om zonder
compromis of afwijking, te getuigen van “het geloof dat eenmaal de heiligen
overgeleverd is”.’
De ICCC is niet bedoeld als een instrument om tot eenheid van alle kerken te
komen, maar meer als een orgaan waardoor de aangesloten kerken in
internationaal verband hun getuigenis kunnen laten horen en de belangen der
kerken kunnen bepleiten en bevorderen.
De ICCC fundeert zich op de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God.
In de Leerstellige Verklaringworden de hoofdpunten van de christelijke leer
met nadruk genoemd. Schriftelijke instemming daarmee is voorwaarde voor het
lidmaatschap. Verder worden alleen die kerken als leden toegelaten die niet zijn
aangesloten bij de Wereldraad of bij een van zijn nevenorganisaties. De ICCC
telt ongeveer 560 (1993) grotere en kleinere lidkerken, waarvan slechts een
gering aantal in Europa. Het aantal gelovigen bedraagt 40 à 50 miljoen. De
laatste decennia hebben vooral kerken uit de Derde Wereld zich aangesloten.
De ICCC houdt eens in de drie à vier jaar een plenair congres en in de
tussenliggende jaren regionale en nationale conferenties. De ICCC kent een
aantal commissies. De belangrijkste zijn: The Associated Missions, ter
verdediging van de rechten der kerken in een bepaald gebied zendingswerk te
verrichten; Internationale Christelijke Handreiking (International Christian
Relief) voor hulp bij plotselinge noden; Internationale Christelijke Jeugd
(International Christian Youth) voor de toerusting van jongeren.
In Nederland is de *Molukse Evangelische Kerk bij de ICCC aangesloten.
Verder telt de ICCC in ons land individuele sympathisanten.

Period.:Getrouw(5.000).

Lit.(uit eigen kring): Constitution of the International Council of Christian
Churches, z.j.; Wat is de Internationale Raad van Christelijke Kerken?, z.j.;
Wat is het verschil tussen de Internationale Raad van Christelijke Kerken en
de Wereldraad van Kerken?, z.j.

Adres: Oude Milligenseweg 26, 3886 ME Garderen; tel. 05776-1100.



Internationale Orde der gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ , op
4 april 1893 opgericht door Maria Deraismes. Zij is een reactie op het typisch
mannelijke karakter van de beweging van de traditionele *vrijmetselaars. In
1882 had Maria Deraismes zich in Frankrijk als leerling in een mannenloge
laten inwijden. Toen deze loge daarom met schorsing uit het nationale verband
werd bedreigd, richtte zij samen met George Martin, lid van het Groot-Oosten
van Frankrijk, de eerste gemengde loge op. Dit voorbeeld vond al snel in vele
Europese staten navolging. De zogenaamde reguliere obediënties erkennen Le
Droit Humain niet.
Le Droit Humain (menselijk= mannelijk en vrouwelijk) heeft praktisch
dezelfde idealen en opvattingen als de traditionele vrijmetselarij.
Internationaal heeft de orde haar zetel in Parijs, waar de leiding berust bij de
‘Zeer Machtige Soeverein Grootcommandeur-Grootmeester’. Alle traditionele
en hogere graden worden beheerst door één enkele Opperraad, waarin alle
nationale federaties zijn vertegenwoordigd. De afdelingen in de verschillende
landen zijn telkens in nationale federaties georganiseerd en bezitten als zodanig
een vrij grote autonomie.
Nederland kent ca. dertig gemengde loges (1994).

Period.:Dialoog en Perspectief(700).

Lit.: Piet van Brabant,Lexicon van de loge. Handboek voor vrijmetselaars,
1993.

Adres: F. Bolstraat 37, 8932 JL Leeuwarden, tel. 058-138342.



Internationale School voor Theosofisch Christendom, wil volgens haar
doelstellingen meer bekendheid geven aan de ‘esoterische westerse traditie, aan
het ‘’Deltaplan voor de wereldvrede’’, waarvan de voornoemde westerse traditie
de geestelijke achtergrond vormt, door middel van onderricht in de esoterische
leer’.



Internationaal Zendingsgenootschap der Zevendedagsadventisten
Reformatiebeweging, in 1919 opgericht. Na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 weigerde een aantal *zevendedagsadventisten de wapens
op te nemen, indachtig het gebod: ‘Gij zult niet doodslaan’. Hierdoor werden
zij door de adventsgemeente, waartoe zij behoorden, buitengesloten.
Het Zendingsgenootschap aanvaardt de Bijbel als het onfeilbare Woord van
God. God is de schepper van deze wereld, terwijl het bloed en de verdienste
van Zijn Zoon Jezus Christus het enige middel tot verlossing en zaligheid voor
de mens is. De zaterdag als de zevende dag van de week is in de wet als de
wekelijkse rustdag geboden. Verder staat het principieel afwijzend tegen iedere
vorm van deelname aan de oorlog of de voorbereidingen daartoe. Als
*adventisten zijn de leden vegetariërs en onthouden zij zich van het gebruik van
tabak, koffie, thee, alcohol en narcotica.
De beweging is actief in 62 landen en telt wereldwijd 20.000 leden (1993). In
Nederland is het aantal leden onbekend.

Period.:Reformation Herald.

Adres: Zendingshuis ‘Rehoboth’, Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom; tel. 0313-
416222.



Islam (= overgave aan God), de naam voor de wereldreligie die gebaseerd is
op de Openbaringen die Mohammed heeft ontvangen. De aanhangers worden
moslims of islamieten genoemd. De soms wel gebruikte naam mohammedani-
sme wordt door de aanhangers van de islam als beledigend ervaren en derhalve
afgewezen. De islam is een van de vijf grote wereldreligies en heeft 1,01
miljard aanhangers (1993).
VERSPREIDINGSGEBIED. Op dit ogenblik zijn behalve het Arabisch
schiereiland als het ‘moedergebied’, Afghanistan, Algerije, Egypte, Irak, Iran,
Jordanië, Marokko, Mauretanië, Pakistan, Bangladesh, Indonesië, Somalië,
Tunesië en Turkije bijna geheel islamitisch. In andere staten in het Midden-
Oosten, in Azië evenals in een groot aantal Afrikaanse staten vormen de
moslims aanzienlijke minderheden. Dit is evenzeer het geval in Albanië, de
GOS en het zuidelijk deel van Joegoslavië.
Vooral de laatste decennia is door de komst van vele gastarbeiders vanuit
Turkije en de Noordafrikaanse landen de islam ook in West-Europa sterk
verbreid. In Nederland is hij de sterkst groeiende godsdienst. Veel van de
verschillende opvattingen binnen de islam zijn ook vertegenwoordigd in de
verschillende groepen moslims in West-Europa.
MOHAMMED. Mohammed werd als zoon van Abdullah en Amina in ca. 570
in Mekka geboren. Over zijn leven zijn naast de gegevens in de Koran vele
verhalen bekend. Hij werd al spoedig wees en achtereenvolgens opgenomen
door zijn grootvader en oom Abu Talib, de vader van Ali, de vierde kalief.
Door de rijke weduwe Chadidja werd hij als handelsagent aangesteld, waardoor
hij op zijn vele karavaanreizen in aanraking kwam met de verschillende
religieuze opvattingen die toen in het gebied van het Midden-Oosten
voorkwamen. Op ca. 25-jarige leeftijd trouwde hij met de vijftien jaar oudere
Chadidja, die hem twee zonen en vier dochters schonk. Zijn zonen stierven
echter al spoedig; van zijn dochters was Fatima de enige die lang genoeg leefde
om zelf kinderen te krijgen. Mohammed trok zich regelmatig terug in een grot
van de berg Hira, waar hij in 610 werd bezocht door de engel Gabriël, die de
woorden van God aan hem openbaarde. Hij kreeg ook de opdracht om het
geloof in de ene God te vernieuwen en deze aan de mensheid te verkondigen.
In de beginperiode was het aantal van zijn aanhangers zeer beperkt: de eerste
dertien jaar waren het niet meer dan een paar honderd. Omdat de kern van de
eerste boodschap van Mohammed het aanvaarden van één God was, waardoor
het bestaande veelgodendom werd afgewezen en de heersende machtsbelangen
daardoor werden aangetast, ondervond hij grote tegenstand van de machthebbers
in Mekka. Daarbij speelde ook een belangrijke rol dat Mohammed de status van
de armen, vrouwen en slaven op revolutionaire wijze wilde verbeteren.
Sommige Mekkanen beschuldigden hem ervan de Openbaringen zelf verzonnen
te hebben. Mohammed moest samen met zijn groepje volgelingen allerlei
beproevingen doorstaan.
Toen de stad Yathrib (het tegenwoordige Medina= ‘stad’ van de profeet)
Mohammed vroeg om te bemiddelen bij de vele stammentwisten aldaar, besloot
hij deze uitnodiging aan te nemen. In 622 (westerse jaartelling) vond de hidjra
(emigratie) plaats. Later werd dit jaar het begin van de islamitische tijdrekening.
Al spoedig werd Mohammed in Yathrib aanvaard als geestelijk en politiek
leider. In 624 versloegen de Medinezen o.l.v. Mohammed bij Badr voor het
eerst de Mekkanen, die van oudsher mede om economische redenen hun



aartsvijanden waren. In 629 maakte Mohammed een bedevaart (hadjdj) naar
Mekka; in het jaar daarop organiseerde hij een veldtocht tegen deze stad, die
zich echter zonder tegenstand te bieden overgaf. Mohammed erkende de Ka’ba,
volgens de Arabische overlevering een door Abraham gebouwde tempel en de
plaats waar vele Arabische stammen hun goden vereerden, als bedevaartsoord.
In Medina was al tijdens het verblijf van Mohammed een theocratie ontstaan,
welke staatsvorm door Mekka werd overgenomen. Steeds meer Arabische
stammen sloten zich hierbij aan. Op 8 juni 632 stierf Mohammed. Aboe Bakr
werd als kalief (plaatsvervanger, opvolger) gekozen. Een van de grootste
verdiensten van Mohammed was de vereniging van de vele Arabische stammen
tot één staat, waarin de religie de stimulerende en samenbindende kracht werd.
In plaats van de oud-Arabische stamreligies, waarin een veelheid van goden en
geesten werd aanbeden, bracht Mohammed een absoluut monotheïsme,
gebaseerd op het heilige boek Koran. Aanvankelijk verwachtte Mohammed
steun en erkenning van de aanhangers van het *jodendom en het *christendom.
Pas toen deze godsdiensten hem beslist niet wilden erkennen als de
boodschapper van God, begon de vijandschap. Toch heeft de islam steeds zowel
de joden als de christenen erkend als bezitters van een goddelijke Openbaring.
ISLAM TOT WERELDGODSDIENST. De islam bereikte de mensen buiten
Arabië mede door de grote veroveringstochten die onder kalief Umar (634-644)
zijn begonnen. Al in 638 werd Syrië, in 641 Egypte en in 642 Perzië veroverd.
Ook diens opvolger Uthman was hierin zeer actief. De eerste periode werd
beheerst door expansie, maar al spoedig kwamen er in die veroverde staten ook
persoonlijke bekeerlingen. Nadat Uthman vermoord was (656), die het land
bestuurlijk in een chaos had veranderd, begon de strijd om de leiding. De
Kharidjieten kozen een eigen kalief, terwijl de Sji’ieten het kalifaat van de
eerste drie opvolgers afwezen en alleen Ali, de schoonzoon van Mohammed,
wilden aanvaarden. Nadat Ali in 661 vermoord was, liet Mu’awiyya zich tot
kalief uitroepen en vestigde hij de dynastie van de Omajjaden, die zich tot 750
vanuit Damascus wist te handhaven. Daarop volgde de dynastie van de
Abbasiden (750-1258).
KORAN. De Koran (lett. dat gereciteerd moet worden) is het heilige boek van
de islam. Volgens de islamitische opvatting bracht de engel Gabriël verzen van
de Koran aan Mohammed over. Daarom is de Koran het letterlijk geopenbaarde
woord van God. De Koran stoelt op een aantal passages uit het Oude en
Nieuwe Testament. Volgens de islam gaan alle geopenbaarde boeken terug op
de ‘umm al-kitâb’, het ene boek, dat zich bij God bevindt. Volgens islamitische
opvattingen daalde de Koran neer uit de hemel (‘neerdalen’ is de Arabische
uitdrukking voor ‘openbaren’).
De tekst is geordend in 114 hoofdstukken (sura’s) van sterk uiteenlopende
lengte. De verschillende hoofdstukken zijn niet chronologisch geordend,
aangezien het tijdstip van de Openbaring niet altijd bekend is. Toen Mohammed
stierf was de tekst van de Koran nog niet geordend. Pas tijdens het kalifaat van
Uthman (644-656) kwam de eenheidstekst tot stand. Afgezien van de eerste
sura, staan de langste vooraan. De verschillende sura’s worden aangegeven met
een nummer en hebben een titel. In de eerste langere sura’s staan de
voorschriften voor het dagelijkse leven en de geschiedenis van de vroegere
profeten, terwijl in de kortere sura’s vooral de waarschuwingen staan voor de
gevolgen van goddeloosheid en spirituele vermaningen.



TRADITIE. Alles in de islam is gebaseerd op de tekst van de Koran en op de
talrijke tradities of overleveringen (hadith) omtrent de uitspraken en
gedragingen van Mohammed, die al vanaf het begin van de islam in omloop
waren. Ca. 900 zijn deze tradities bijeengebracht in grote canonieke
verzamelingen. In de periode van 800-1000 ontwikkelde zich de ilm al-kalam,
de ‘wetenschap van het Woord’, als het dogmatische stelsel van de islam. In
de beginperiode ging de islam vooral de dialoog aan met de andere
godsdiensten en was hij vooral apologetisch van aard.
OPVATTINGEN. De islam gaat uit van de absolute soevereiniteit van Allah, ‘de
ene God’, aan wie 99 ‘schone’ namen worden toegekend. Allah bezit
wezenseigenschappen die door de verschillende ‘orthodoxe’ islamitische
groeperingen verschillend worden geïnterpreteerd. Deze eigenschappen zijn:
enigheid; het zijn, zonder begin en zonder einde; de zelfstandigheid en het
onderscheiden zijn van alles wat ontstaan is. Verder horen bij Hem de volgende
begripsattributen: wil, almacht, weten, gezicht, gehoor, rede en leven. Omdat
Allah de absolute heer is, die alleen beslist naar eigen welgevallen, kent de
islam ook de leer van de voorbeschikking. Hoewel iedere moslim zich volledig
moet onderwerpen aan de wil van Allah, is dit niet een fatalisme, maar veeleer
een vroom aanvaarden van Zijn wil. Geloof is de basis van die overgave aan
God. Ook zijn van groot belang de taqwa (het godsbewustzijn), de ‘vreze Gods’
als kern van de vroomheid en mystiek en de erkenning van en de eerbied voor
voorafgaande profeten zoals ondermeer Abraham, Mozes en Jezus (als profeet
en niet als zoon van God). Engelen, onzichtbare wezens, zijn de boden van
Allah. Gabriël is de engel van Diens Openbaring aan de profeten, terwijl Azraël
die van de dood is.
VIJF ZUILEN. De religieuze verplichtingen van de islam zijn precies
omschreven in de vijf zuilen: 1. De geloofsbelijdenis (shahada). Zij luidt: ‘Er
is geen god dan God en Mohammed is de gezant van God’. Een ieder die deze
geloofsbelijdenis bewust uitspreekt, is een moslim; 2. Het rituele gebed (salat),
dat vijfmaal per dag moet worden verricht met de gebedsrichting (qibla) naar
Mekka. De gelovigen worden daartoe opgeroepen via de moskee vanaf een
minaret en tegenwoordig via luidsprekers. Voor men de salat bidt, zijn rituele
wassingen verplicht. Verder kent de islam het vrije gebed (smeekbede) (du’a);
3. Het vasten (sawm) in de Ramadan, de negende maand in het islamitisch
kalenderjaar. Voor de islam is deze maand heilig, omdat Mohammed daarin zijn
eerste Openbaring heeft ontvangen. Elke moslim dient zich van de dageraad tot
zonsondergang te onthouden van eten, drinken en geslachtsverkeer. Zieken,
zwangere vrouwen, enz. krijgen hiervan dispensatie. Verder is Ramadan de
maand van bezinning, van de zorg voor behoeftigen en van geloofsvernieuwing.
De vastentijd wordt afgesloten met een groot feest (Id al-Fitr); 4. Het opbrengen
van de verplichte godsdienstige belasting, het geven van aalmoezen (zakat).
Iedere bemiddelde moslim dient een percentage van zijn kapitaal in geld of
goederen af te dragen ten behoeve van de armen en behoeftigen, reizigers,
schuldenaren, enz.; 5. De bedevaart naar Mekka (hadjdj). Deze verplichting
moet iedere moslim tenminste eenmaal in zijn of haar leven vervullen. De
djihad (lett. zich inspannen) behoort niet tot de zuilen van het geloof, maar is
wel belangrijk. Het is de verplichting om zich in te spannen in dienst van God
door het verbeteren van zijn eigen levenswijze en het bevorderen van de islam
door het eigen voorbeeld en het geven van informatie en soms door gewapende



strijd ter verdediging van de islam.
DE WET. Van groot belang is de wet (sjaria), met daarin alle geboden van God
op ethisch gebied. De vijf zuilen vormen daar trouwens een onderdeel van. De
sjaria speelt in het leven van de moslims een belangrijke rol. De fiqh als de
wetenschap van de sjaria bevat de jurisprudentie van de islam ten aanzien van
alle vormen van het religieuze, politieke en burgerlijke leven. Omdat met de
dood van Mohammed een einde kwam aan de actuele regels met profetisch
gezag, probeerden zijn opvolgers die te destilleren uit de Koran, de woorden
en gewoonten van de profeet zelf. De hoofdbronnen van de fiqh zijn: de Koran;
de sunna, met het gezag van het voorbeeld van de profeet; de analogische
redenatie (qiyas), waarbij op grond van bestaande wettelijke voorschriften van
de Koran, nieuwe wetsregels werden ontworpen, en de overeenstemming van
de gemeenschap (idjma), waarbij de invulling afhangt van wat de geleerden en
de gemeenschap aanvaarden. Deze laatste twee bronnen zijn de aanleiding
geworden voor het ontstaan van verschillende rechtsscholen: vier zogenaamde
sunnitische en de zogenaamde sji’itische school. In de sjaria wordt de
wenselijkheid van alle menselijke daden gerubriceerd in vijf categorieën: 1.
verplichte daden; 2. verdienstelijke daden; 3. daden met een neutrale waarde;
4. verwerpelijke daden, en 5. verboden daden. Verder is precies geregeld: het
familie- en het huwelijksrecht (het huwelijk is een civiel contract, waarbij de
bruidsschat die aan de vrouw betaald moet worden, wordt vastgesteld), het
renteverbod (verbod op uitbuiting) en het strafrecht. In enkele orthodoxe
islamitische landen worden nog steeds de oorspronkelijke straffen toegepast.
Er bestaan verder zeer precieze leefregels: de verboden om varkensvlees te eten,
alcohol te drinken, te gokken, beelden te maken, enz.
RITUELEN. Ook de rituele handelingen zijn precies omschreven: het reinigen
van handen, voeten en gezicht, dat aan het rituele gebed vooraf moet gaan. Op
de vrijdagen dienen de moslims gezamenlijk te bidden. Hoewel de besnijdenis
in de wet niet wordt vermeld, wordt ze wel als een belangrijke traditie
beschouwd. Per land en per regio verschilt het tijdstip waarop ze plaatsvindt.
Meestal wordt ze voltrokken als het jongetje nog een baby is, een enkele keer
in het veertiende of vijftiende levensjaar en geldt dan als een soort initiatie. De
riten die de dood en de begrafenis begeleiden, bereiden de moslim voor op het
oordeel dat hem wacht. Daarom wordt de stervende met zijn gezicht naar
Mekka gelegd en wordt voor hem of haar de geloofsbelijdenis uitgesproken.
De dode wordt, gewassen en gehuld in drie ongezoomde lijkdoeken, begraven
met het gezicht naar Mekka. Volgens de islam volgt na de algemene opstanding
uit de dood het goddelijke gericht. De goeden gaan naar het paradijs, dat
symbolisch als een ‘lusthof’ is omschreven. De slechten gaan naar de hel.
Goede werken kunnen de kleinere zonden van de moslims vereffenen. De enige
zonde die onvergeeflijk is, bestaat uit de ontkenning van God. Voor de islam
is het hele leven van de gelovige een sacrament: alles wat gedaan wordt in
overeenstemming met Gods wil geldt als een sacrament. De islam kent geen
formeel priesterschap, aangezien er geen middelaar nodig is tussen God en de
mens. De leiding van de godsdienstoefeningen berust bij een vooraanstaand lid
van de gemeenschap, die wel moet beschikken over de noodzakelijke kennis.
Vaak heeft een gemeente een betaalde imam (voorganger) in dienst. Verder kent
de islam geen instantie die centraal beslist over geloofsverschillen. Daardoor
kan nooit een bepaalde groep wegens ketterij uit de gemeenschap worden



gestoten. Wel kent de islam een aantal stromingen, die elkaar soms fel
bestrijden.
FEESTEN. De islam kent slechts twee belangrijke feesten: de ‘Id al-Adh’ha,
het offerfeest, dat op de tiende dag van de maand van de hadjdj wordt gevierd,
en de ‘Id al-Fitr (feest van het verbreken van de vasten), dat na afloop van de
Ramadan wordt gevierd. De andere gebeurtenissen, zoals Mohammeds
hemelvaart (de nachtelijke reis van Mekka naar Jeruzalem, van waaruit hij de
zeven hemelen heeft bezocht, waarna hij teruggekeerd is), of zijn geboorte,
worden soms herdacht.
MYSTIEK. Behalve de theologie en het juridische systeem is de mystiek een
belangrijk onderdeel van de islam. Zij is ontstaan in de loop van de negende
eeuw, mede door het ascetische en wettische karakter van de godsdienst. Het
mediteren over delen van de Koran en de traditie onthult de spiritualiteit van
de islam. De soefi’s (de mystici), genoemd naar hun wollen gewaad (suf=
wol), leefden vrijwillig in armoede. Voor deze groep worden ook de namen
faqir (Arabisch: arme) of derwisj (Perzisch: arme monnik) gebruikt. In de loop
der eeuwen ontwikkelden zich gecompliceerde leerstelsels, waarin elementen
van de verschillende wijsgerige stelsels en godsdiensten waarmee de islam in
aanraking kwam, werden benut. In de loop van de tiende eeuw ontstonden
verschillende mystieke orden (tariqah’s), die vaak de naam van hun stichter
dragen. De verschillende orden onderscheiden zich in de spirituele methodieken,
die door hen worden toegepast. De ervaring leerde dat de soefi-leerling een
aantal stadia in zijn ontwikkeling doormaakte, hetgeen geleid heeft tot
verschillende formuleringen hiervan in de opsomming van de diverse stadia.
Hun devotie- oefeningen hebben tot doel om een zo hoog mogelijke graad van
godsbewustzijn te bereiken. Een belangrijk element is het met stemgeluid, of
in stilte, herhalen van de naam van God, de geloofsformule (er is geen godheid
buiten God en Mohammed is Zijn boodschapper) of korte passages uit de
Koran. Belangrijk zijn de tien stadia (meditatie, nabijheid van God, liefde,
vrees, hoop, verlangen, intimiteit, rust, contemplatie en zekerheid). De soefi-
orden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verbreiding van de islam door
zich toleranter op te stellen tegenover bestaande volksgebruiken dan de officiële
schriftgeleerden deden. Hierdoor bood het soefisme meer ruimte voor
emotionaliteit, individuele beleving van het geloof en speculatieve mystiek dan
de zuivere wettische regels van de formele islam. Omdat het soefisme zich
minder streng aan uiterlijke regels hield en onder invloed kwam van een
pantheïstisch denken, werd het vaak door de orthodoxe islam als bedreigend
gezien en een tijdlang bestreden.
VERDEELDHEID. Ook de islam kent verdeeldheid. De twee hoofdgroepen zijn
die van de sunnieten en de sji’ieten.
A. Sunnieten. De sunnieten vormen verreweg de grootste groep binnen de islam.
Ongeveer 90% van de moslims hoort hierbij. Zij baseren zich behalve op de
Koran op de sunna, de exemplarische gebruiken van de profeet Mohammed.
Vanaf de achtste eeuw zijn de sunnieten onderverdeeld in een aantal
zogenaamde rechtsscholen, die ten aanzien van de cultus en de handhaving van
wetsregels kleine verschillen vertonen. Deze rechtsscholen zijn geen splitsingen,
maar varianten van interpretatie van dezelfde bronnen. De voornaamste
rechtsscholen zijn de Hanafititische, de Malikitische, de Shafi’itische en de
Hanbalitische school.



B. Sji’ieten. De sji’ieten, aanhangers van de sji’at Ali (de partij van Ali, neef
en schoonzoon van Mohammed), danken hun ontstaan aan de strijd bij Siffin
in 655, waar de splitsing binnen de islam een feit werd. Het belangrijke
verschilpunt tussen sunnieten en sji’ieten is, dat de laatsten het opvolgingsrecht
van Ali bepleiten en daarom de eerste drie kaliefen afwijzen. Zij geloven dat
Ali meer was dan alleen een politiek opvolger. Hij heeft op een bijzondere
wijze deel aan de spirituele eigenschappen van Mohammed. Deze bijzondere
positie wordt op wonderbare wijze overgeërfd door zijn nakomelingen: de
sji’itische imams. Verder menen zij dat elementen van de goddelijke
Openbaring, die hun mening bevestigen, door hun tegenstanders bewust
verborgen worden gehouden. Belangrijk ook is hun opvatting dat de ‘verborgen
imam’ terug zal keren aan het einde der tijden.
De sji’ieten zijn verdeeld in een aantal groeperingen. De voornaamste zijn: 1.
De Zaidieten (stichter: Zayd ibn Ali) geloven dat er vijf wettige imams zijn.
De imam kan gekozen worden en behoeft niet tot een bepaalde familie te horen;
2. De twaalvers of de imamieten vormen de grootste groep binnen de sji’itische
groeperingen. Zij erkennen twaalf wettige imams; de twaalfde imam
Muhammed al-Mahdi, ca. 880, is niet overleden, maar verdwenen. Hij zal aan
het einde der tijden als mahdi (verlosser) terugkeren om het laatste oordeel aan
te kondigen en om de aarde te vervullen met gerechtigheid. Tijdens diens
afwezigheid zijn gekwalificeerde geleerden zijn plaatsvervangers die de
gelovigen in geestelijke en wereldlijke zaken leiden. De twaalvers zijn vooral
te vinden in Iran; 3. De zeveners of isma’ilieten gaan uit van zeven wettige
imams. De zevende imam, Isma’il ibn Dja’far († 765), zal aan het einde der
tijden in heerlijkheid terugkeren. Stromingen in deze groepering staan duidelijk
onder invloed van mystieke en esoterische opvattingen, die ervan uitgaan dat
achter alle gebeurtenissen in de wereld van verschijnselen en de menselijke
evolutie de wereld van energieën schuilgaat. Isma’ilieten vindt men in Syrië,
Iran, Afghanistan, Pakistan en India; 4. De nusayri’s zijn als beweging
gegrondvest door Hasan ibn Sabbah (ca. 1080). Zij onderhouden goede
betrekkingen met de oosterse christenen, maar worden door de andere moslims
als ketters beschouwd. Een zeer speciale groep zijn de druzen. Zij zijn een
afsplitsing van de isma’ilieten en ontlenen hun naam aan Muhammed ibn
Isma’il al-Darazi († 1019) en beschouwen al-Hakim bi Amr Allah (verdwenen
in 1021) als de incarnatie van het hoogste Wezen. Maar zij noemen zichzelf
geen moslim en worden door de andere moslims niet als islamitisch beschouwd.
Zij spelen een rol in Syrië, Libanon en Israël.
VERNIEUWINGSBEWEGINGEN. In de loop der tijden trad er in de islam een
zekere verstarring op. De herlevingsbeweging in de loop van de negentiende
eeuw ontstond ondermeer als reactie op het Westeuropese kolonialisme.
Oorspronkelijk was er slechts sprake van politiek verzet tegen de overheersers:
het zogenaamde panislamisme wilde de eenheid onder de moslims herstellen.
Al in het laatste deel van de achttiende eeuw ontstond onder leiding van
Mohammed ibn-Abd al Wahhab en Mohammed ibn Saud de groepering van de
Wahhabieten, die de islam weer in al haar zuiverheid wilde herstellen. Zij wijst
de uitingen van volksgeloof, zoals de cultus van heiligen, af en verder het genot
van koffie en tabak en het gebruik van gebedskralen. In Voor-Indië verzette
Sajjid Amir Ali zich tegen de onderdrukking en achterstelling van de moslims
door de intellectuele dominantie van de Britten en hindoes. De Egyptenaar



Mohammed Abduh (1849-1905) was een van de eerste moslims die de islam
met nieuwe, rationele elementen wilde zuiveren of hervormen. Aan de hand van
de Koran wilde hij bewijzen dat er geen tegenstelling bestaat tussen de
opvattingen van de moderne wetenschap en die van de geopenbaarde waarheid.
Mohammed Rashid Rida (†1905) propageerde de terugkeer tot de salaf, de
oorspronkelijke boodschap van de islam. Het geloof moest daarom bevrijd
worden van al het bijgeloof, dat in de loop der eeuwen was ingeslopen. De
zogenaamde Moslim Broeders, gesticht door de Egyptenaar Hasan al-Banna,
zijn een intellectuele en politieke hervormingsgroepering. Zij verzetten zich niet
alleen tegen het vroegere Engelse koloniale bewind over Egypte en tegen de
zionistische bezetting van Palestina, maar ook tegen kolonel Nasser, de vroegere
leider van Egypte. Zij hebben in 1981 president Sadat vermoord. Zij menen dat
elke moslim geroepen is om alle aspecten van het menselijk leven te
organiseren. De laatste jaren komt de westerse wereld en met name West-
Europa in contact met deze stromingen. Een sji’itische radicale politieke revival
is ontstaan in Iran, waar ayatollah (lett. ‘teken van Allah’) Khomeini zich
verzette tegen de groeiende politieke en culturele afhankelijkheid van Iran van
het Westen. Verbannen, keerde hij in 1979 terug in zijn land, verdreef de sjah
en herstelde de absolute heerschappij van zijn interpretatie van de islam over
alle aspecten van het leven. Tot aan zijn dood in 1989 heeft hij zonder enige
concessie deze opvatting doorgevoerd. Dit zogenaamde fundamentalisme vindt
vele aanhangers onder moslims in andere niet-fundamentalistische staten en
zorgt voor grote spanningen en verdeeldheid in de islamitische wereld.
SEKTEVORMING. Naast de verschillende hoofdrichtingen en wetsscholen kent
de islam een aantal zogenaamde religieuze bewegingen. De *Ahmadiyya-
beweging werd in 1880 door Mirza Ghulam Ahmad gesticht. Na diens dood
splitste de beweging zich in twee stromingen, waarvan de ene haar
hoofdkwartier heeft in Kadiyan (volgens eigen opgave ca. 4,5 miljoen
aanhangers) en de andere in Lahore (enkele tienduizenden).
NEDERLAND. Eind 1993 was het aantal moslims in ons land ruim 450.000.
Van hen zijn ca. 215.000 van Turkse en ruim 170.000 van Marokkaanse
afkomst. Het aantal moslims van Surinaamse afkomst is ca. 30.000 en van
Molukse afkomst ca. 10.000. Het aantal moskeeën en gebedsruimten is ca. 300.
De moslims in ons land worden geestelijk begeleid door ca. vijftig
hoofdzakelijk buitenlandse imams. Het grote probleem is, dat zij over het
algemeen weinig kennis hebben van de Nederlandse taal en samenleving.
Ongeveer 25% van de in Nederland wonende moslims is lid van een
moskeevereniging, een organisatie die niet alleen zorgt voor het instandhouden
van een moskee of gebedsruimte, maar ook nog een belangrijke rol speelt op
sociaal-cultureel gebied.
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International Zen Institute of America (IZIA) , in 1983 in Los Angeles
opgericht door Roshi Gesshin Prabhasa Dharma (Gisela Gertrud Midwer,
geboren in 1931 in Frankfurt, Duitsland). Zij komt regelmatig naar Europa om
hier zen meditatiebijeenkomsten te houden.
Roshi Gesshin Prabhasa Dharma kreeg haar zentraining bij de Japanse
zenmeester Joshu Kyosan Sasaki, Roshi. Zij werd in 1968 tot non gewijd. Als
een Osho in de rinzai traditie ontving zij in 1972 de Tempel Dharma
Overdracht, waardoor ze de bevoegdheid kreeg om zen-boeddhisme te
onderwijzen en alle diensten als zen-priester uit te voeren. In 1985 ontving zij
het Great-Masters Dharma-Mind-Seal van The Most Ven. Thich Man Giac,
Supreme Abbot of the United Vietnamese Buddhist Churches in the USA en
44e Patriarch in de Lam Te (Rinzai) lijn van het Vietnamese zen. Bij deze
gelegenheid werd haar de naam Thich Minh Phap (Skt. Prabhasa Dharma)
gegeven.
OPVATTINGEN. Roshi Gesshin Prabhasa Dharma integreert in haar leer alle
aspecten van zen, zazen, soetra zingen, soetra studie, koan studie en de
integratie van ware ervaring in het dagelijkse leven. De zenkoan wordt gebruikt
om de student tot direkt inzicht te brengen tot een direkte, intuïtieve
verwezenlijking van de Werkelijkheid. Zen is Zelf-Ontwaking. De werking van
het Ware Zelf is niets anders dan de werking van het Universum en daarom ook
niet verschillend van de Dharma, de Wet van het Universum. Het Ware Zelf
is onze oorspronkelijke natuur, die zuiver, licht, vreugdevol, eeuwig en zelfloos
is. Indien wij deze hebben gevonden, zijn we verlicht. Alles komt uit deze
oorsprong voort en keert er naar terug. Dit komen en gaan noemt Boeddha de
werking van Ku, Leegte. Vandaar dat we lijden als we ons hechten aan
onbestendige vormen en gedachten. De dualistische en statische denkbeelden
over de voortdurend voortkomende en verdwijnende dingen weerhouden ons
ervan onze Ware Natuur te zien, welke Geest is. Lichaam en geest zijn één: als
lichaam en geest gereguleerd zijn, dan is er vrede van geest. Zen is de kern van
het boeddhisme, waardoor authentieke zenbeoefening de authentieke wijze van
Boeddha volgt om mensen tot volledige verwezenlijking van de aangeboren
natuur (verlichting) te brengen.
In Nederland wordt het IZIA vertegenwoordigd door Annelies Hendriks, een
senior student van Prabhasa Dharma Roshi. Hier worden zowel de sesshins
gehouden als cursussen voor beginners en gevorderden aangeboden door
verschillende leerlingen van Prabhasa Dharma. Aan gevorderde studenten biedt
Roshi Prabhasa Dharma cursussen voor instructeurs.

Period.:Zen (1.600).

Lit. (uit eigen kring): Gesshin Myoko Midwer and Thich Man Giac,A sudden
flash of lightening. Words out of silence, 1983; Gesshin Myoko Midwer,Going
home. A manual for Zen practice, 1983; Sandy Bouther,Turning the wheel,
1985; Lenore Friedman,Meetings with remarkable women. Buddhist teachers
in America, 1987; Ellen S. Sidor (ed.),A gathering of spirit. women. Teaching
in American buddhism, 1987.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 255-
260; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 135.



Adres: Merelstraat 176, 2352 VH Leiderdorp; tel. 071-5410998.



Japans-Nederlands Shinto-Boeddhistisch Genootschap ‘De Blauwe Lotus’/
Shinto Taikyo Europa, uit Japan afkomstige boeddhistische stroming, in
Nederland in 1986 als Shinto Taikyo Europa door J.C.M. Molyn (spiritueel
leider, en J.C.M. Groeneveld opgericht. De oorsprong is de Shinto Taikyo
Japan, waarin het *shintoïsme en het zen-*boeddhisme met elkaar verbonden
worden. De keizer van Japan wordt als het symbolisch hoofd (Hogepriester) van
alle shinto-organisaties als leider beschouwd. Internationaal heeft het ca. 69.000
aanhangers (1993). Het aantal aanhangers in Nederland is onbekend (1993).
Het Shinto-Boeddhistisch Genootschap benadrukt: eerbied voor en mystieke
eenwording met de kami (Meesters of Energieën): kami en mens zijn een
eenheid; leven en dood zijn van een zelfde orde; de verering van de Boeddha
als kami, zoals dat ook het geval is met de stichters en profeten van andere
grotere godsdiensten. Verder zijn specifieke rituelen/ceremonies (reinigingscere-
monies, waaronder o’harai, ceremonies in verband met de jaargetijden) van
groot belang. Verder is J.C.M. Molyn als spiritueel leider bevoegd om officiële
shinto-huwelijken te voltrekken. Verder organiseert het cursussen over
bloemschikkunst, miniatuur landschapskunst, meditatie, bewegingskunsten,
rituele dansen en vechtkunst.

Lit. (uit eigen kring): Ono Sokyo,Shinto. The Kami way, 1983; D.B. Picken,
Shinto. Japans spiritual roots, 1984; J.C.M. Molyn,Shinto, de onbekende Weg,
uit het andere Japan, 1993.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 139-
142; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 126.

Adres: Rozestraat 242, 6414 PT Heerlen; tel. 045-5217975 (tussen 16.00 en
19.00 uur).



Jehovah’s Getuigen(Engels:Jehovah’s Witnesses), als godsdienstige beweging
afkomstig uit de VS, waar Charles Taze Russell (1852-1916) rond 1870 met
enkele personen een bijbelstudiegroep had opgericht. Sterk onder de invloed
van het *adventisme verkondigde hij opvattingen over de spoedige onzichtbare
wederkeer van Christus. In de beginperiode noemde de groep zichErnstige
Bijbelonderzoekers, vanaf 1919New World Society, terwijl in 1931 de naam
Jehovah’s Getuigen, naar Jesaja 43:10-12, werd aangenomen. De benaming
Watch Tower Bible and Tract Societyis de aanduiding voor de corporatie
waarvan de Jehovah’s Getuigen zich bedienen om het predikingswerk over de
gehele aarde makkelijker voortgang te doen vinden.
In 1877 verscheen Russells boekThree worlds of plan or redemption, waarin
hij aan de hand van getallen in de Bijbel aantoonde dat Christus in 1914 zou
terugkeren. In 1886 publiceerde hijThe divine plan of the ages, als het eerste
deel van een reeks van zes bijbelstudies, die onder de titelStudies in the
Scripturesen later onder de naamMillennial Dawn zijn verschenen.
OPVATTINGEN. Voor de Getuigen van Jehovah is het grondbeginsel van hun
geloof: ‘Wordt met God verzoend op basis van Jezus’ slachtoffer en werk
samen met Gods organisatie’. De wereldgeschiedenis kent volgens de Getuigen
verschillende perioden, zoals die tot aan de zondvloed, de periode van de
patriarchen, de tijd van de rechters (Richteren) en koningen van Juda en Israël,
het einde van het koninkrijk van Juda, waardoor de tijd van de heidenen, die
tot 1914 duurde, begon. De tijd van het einde, in 1914 begonnen, zou spoedig
eindigen in de dag van het laatste oordeel, waarin het wereldrijk van de valse
religie en het politieke militaire stelsel en het overige deel van dit goddeloze
samenstel van Godswege zullen verdwijnen om plaats te maken voor het
duizendjarig koningschap van Christus als vredesrijk van God. In hun zeer
aardse voorstellingen daarvan maken de Getuigen een duidelijk onderscheid
tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de nieuwe hemel regeert
Christus Jezus met precies 144.000 gezaligden, de door Hem uitverkoren
verlosten. De andere Getuigen op de nieuwe aarde vormen de ‘grote schare, die
niemand tellen kan’. Vanuit het geloof dat het einde der dagen nabij is, heeft
de beweging zelf wel eens de volgende jaren genoemd: 1874, 1878, 1914, 1925
en 1975. De eindstrijd, waaraan de Getuigen op aarde niet deelnemen, zal door
Christus met hemelse legerscharen tegen alle elementen van deze verdorven
wereld worden gevoerd; deze confrontatie noemt de Bijbel Armageddon. Omdat
deze eindstrijd zeer nabij is, is het de hoogste tijd om zich te bekeren.
Aangezien volgens de Getuigen alle wereldlijke staten onder invloed van de
satan staan, stellen zij zich neutraal op ten aanzien van politieke en militaire
aangelegenheden (de Getuigen zijn principiële dienstweigeraars). Wel betalen
zij belastingen.
De Getuigen verwerpen de leer als zou God een drieënig wezen zijn (de leer
van de drieëenheid), en die van de onsterfelijke ziel. Het joodse volk is niet
meer het volk van het bijbelse verbond, aangezien dit voorrecht op het
‘geestelijk Israël’, de ‘hemelse klasse’ is overgegaan. De Getuigen zijn
tegenstanders van een overmatig gebruik van alcohol en wijzen het gebruik van
tabak en van verdovende middelen af. Het ontvangen van bloedtranfusies is
eveneens niet toegestaan. In de gemeenschap wordt men door onderdompeling
opgenomen.
ORGANISATIE. Was de beweging onder de stichter Russell democratisch



opgebouwd, onder zijn opvolger Joseph F. Rutherford (1916-1942) werd ze een
van boven af geleide ‘theocratische organisatie’, vanaf 1975 door het
Bestuderend Lichaam (vanaf 1990 bestaande uit twaalf leden) centraal geleid
vanuit het hoofdbureau in Brooklyn, New York. De tegenwoordige president
is Milton G. Henschel, die de in 1992 gestorven Fred W. Franz, vanaf 1977
president, opvolgde. Van 1942-1977 was N.H. Knorr president. Plaatselijk heeft
elke gemeente een lichaam van ouderlingen dat verantwoordelijk is voor de
eigen situatie.
In meer dan 229 landen zijn de Jehovah’s Getuigen met 4.472.787 (1992)
‘verkondigers’ actief. Onder verkondigers worden verstaan die leden die zich
door onderdompeling hebben laten dopen, elke week de verschillende
bijeenkomsten voor training en onderricht bijwonen en zogenaamde ‘velddienst’
verrichten: evangelisatieactiviteiten en colportage met de geschriften van de
eigen groepering. Pioniers zijn leden die het merendeel van hun tijd besteden
aan het werk. Van hen waren in 1992 605.610 actief. De Getuigen kennen geen
voorgangers in de traditionele zin.
In Brooklyn worden hun halfmaandelijkse tijdschriftenDe Wachttoren(111 talen)
en Ontwaakt!gedrukt in een gezamenlijke oplage van meer dan 28 miljoen
exemplaren per uitgave. Vanaf 1919 heeft het Wachttoren Bijbel- en
Traktaatgenootschap meer dan negen miljard publikaties het licht doen zien,
waaronder meer dan twee miljard strooibiljetten, vijf miljard tijdschriften en ruim
vijf miljoen boeken. De eigen bijbelvertaling is in veertien talen met een oplage
van ruim vijftig miljoen exemplaren verspreid.
BIJEENKOMSTEN. De plaatselijke gemeente komt bijeen in haar Koninkrijks-
zaal en kent het volgende vergaderingenschema: in het weekeinde een openbare
bijbellezing, gevolgd door een bespreking van een artikel uit het tijdschriftDe
Wachttoren; op een avond de zogenaamde Theocratische Bedieningsschool,
waarin men opgeleid wordt om onderwijs te kunnen geven aan de hand van de
Bijbel, gevolgd door een Dienstvergadering, waarin raad en aanmoediging wordt
gegeven met betrekking tot het door de Getuigen verrichte predikingswerk; op
een andere avond vervolgens nog een vergadering waarbij in kleinere groepen
in particuliere huizen een bijbelstudiehulpmiddel wordt besproken.
Verder kennen de Jehovah’s Getuigen driemaal per jaar grotere bijeenkomsten,
hetzij in hun eigen congreshal of in gehuurde grote zalen.
NEDERLAND. In Nederland zijn 30.892 actieve Jehovah’s Getuigen, verdeeld
over 400 gemeenten en zeventien kringen (1994). De ongeveer twintig
gemeenten in een kring hebben eens in het jaar zowel een tweedaagse
kringvergadering als een eendaagse bijeenkomst.

Period.:De Wachttoren(16.400.000);Jaarboek; Ontwaakt!(13.240.000).

Bronnen:Nieuwe Wereldvertaling(bijbelvertaling); Ch.T. Russell,Het photo-
drama der schepping, z.j.; idem, Millennial Dawn, z.j.; J.F. Rutherford,
Kinderen, z.j.; idem,Miljoenen thans levenden zullen nooit sterven, z.j.
Lit. (uit eigen kring): De waarheid, die tot eeuwig leven leidt, z.j.; Onze
Koninkrijksdienst, z.j.; Jehovah’s Getuigen in de twintigste eeuw, 1990 (herz.
uitg.); Jehovah’s Getuigen verkondigers van Gods Koninkrijk, 1993.
Lit. (van anderen): A.P. Wisse,De Jehovah’s Getuigen aangeklaagd. Een
onthullend verhaal, z.j.; H.J. Spier,De Jehovah’s Getuigen en de Bijbel, 1962;



Josy Doyon,Herders zonder erbarmen. Tien jaren Jehovah’s getuigen, 19753;
M. en J. Rose,Nieuwe wijn doet men in nieuwe wijnzakken, 1990; idem,Achter
de glimlach van Jehovah’s Getuigen, 1991.

Adres: Noordbargerstraat 77, 7812 AA Emmen; tel. 05910-40575.



Jeugdreligies, als begrip voor het eerst in 1974 in Duitsland gebruikt, is de
benaming voor een aantal groeperingen, die op een bijzondere manier invloed
hebben op bepaalde groepen van vooral jongeren. Ontstaan in de jaren zestig
en zeventig hadden zij tot de jaren tachtig grote invloed en waren zij vooral
negatief in het nieuws. Tegenwoordig is hun invloed aanzienlijk minder groot.
Hoewel zij onderling sterk verschillen, hebben zij gezamenlijk de volgende
typerende kenmerken: 1. De aanhangers zijn vooral te vinden in de leeftijds-
groep van vijftien- tot vijfentwintig-jarigen, waarbij zij die ouder zijn dan
achtien jaar de meerderheid vormen; 2. Zij richten hun activiteiten en hun
werving op ongeveer dezelfde groep: de jeugdigen die afkomstig zijn uit de
kringen van de financiële middenstand en die op het moment van contact zich
in grote psychische moeilijkheden bevinden; 3. Zij stellen bijna dezelfde eisen
aan hun aanhangers; 4. De aanhangers groeperen zich om een leider, meestal
de stichter, die vereerd wordt als de brenger van de absolute waarheid; 5. Hun
leefgemeenschappen hebben strenge leefregels.
Tot de groep van jeugdreligies rekent men over het algemeen: de*Unified
Family, vaak ook de Verenigingskerk genoemd;*Ananda Marga; Divine Light
Mission, De*Familie en de*Scientology-Kerk.

Lit.: Kai Köllen, Jeugdsekten in Nederland, 1980; E.G. Hoekstra,Wat geloven
zij? Jeugdreligies, 1981; Jan van der Lans,Volgelingen van de goeroe.
Hedendaagse religieuze bewegingen in Nederland, 1981;Jeugd en samenleving,
12e jrg., 3, 1982 (speciaal nummer:Jongeren in nieuwe religieuze bewegingen).



Jewel Heart, Instituut voor Boeddhistische Studie en Meditatie, in 1987
opgericht door Hélène van Hoorn, leerlinge van Ngawang Gelek Delek
Rinpoche, geboren in de familie van de 13e Dalai Lama en op vier-jarige
leeftijd herkend als de reïncarnatie van de abt van het tantristische Gyüto
klooster. Hij ontving zijn opleiding aan de Loseling faculteit van de
kloosteruniversiteit van Drepung, waar hij geshe-Iharampa (vgl. dr. in de
wijsbegeerte en godgeleerdheid) werd. In 1959 vluchtte hij van Tibet naar India.
In 1985 bezocht hij voor het eerst Nederland. Er zijn onder zijn persoonlijke
leiding Jewel Heart groepen in de VS, Maleisië, Singapore en Nederland
(1993).
OPVATTINGEN. Jewel Heart staat in de gelugpa-traditie van het Tibetaanse
*boeddhisme en via haar spirituele leider in de Tibetaanse traditie van Tsong
Khapa (1357-1419). Het wijdt zich aan het behoud van het Tibetaanse
boeddhisme en de beoefening van deze traditie binnen het huidige westerse
leven. De scholingsweg berust op de pijlers meditatie als dagelijkse beoefening
en studie gericht op het verwerven van inzicht in de eigen leefsituatie. Niet het
vergaren van intellectuele kennis staat hierbij centraal, maar het weer ontdekken
en vervolmaken van de innerlijke wijsheid, die in een ieder aanwezig is. De
beoefening van de Lam Rin biedt hiertoe toegang, omdat dit eeuwenoud
onderricht stap voor stap de spirituele weg naar volledige ontplooiing ontvouwt.
Deze praktische weg werd overgeleverd door Boeddha en kwam via een
ononderbroken keten van leraren - de zogenaamde levende traditie - tot in deze
tijd en deze cultuur. Door meditatie en studie kan men zich ontdoen van
ondoelmatige gedragspatronen, van beperkte conditioneringen die de mens
gevangen houden en disharmonie oproepen. Zo kunnen de menselijke
mogelijkheden vrij komen: helder inzicht in en liefdevolle zorg voor zichzelf
en voor de ander.
ACTIVITEITEN. In de studiebijeenkomsten worden de beginselen van het
boeddhisme bestudeerd, waarbij de nadruk ligt op de praktijk, teneinde de
boeddhistische waarheid in de eigen situatie te kunnen integreren. Verder zijn
er halfjaarlijkse cycli van begeleide oefeningen in bewuste aandacht:
ademhalingsmeditatie, focussen op objecten enz. In wekelijkse bijeenkomsten
verdiept men zich in de Lam Rin en de diverse commentaren daarop. De Nag-
rim groep beoefent vajrayana, nadat in het onderricht in de Lam Rin de
noodzakelijke voorwaarden tot ontwikkeling zijn gebracht. De cursus thangka
tekenen en schilderen is bedoeld voor een ieder die door middel van meditatief
tekenen en schilderen volgens een eeuwenoude boeddhistische traditie de weg
van geestelijke concentratie en inkeer wil gaan.
Thangka-schilderingen (letterlijk: schildering op stof) spelen een centrale rol
in de visualisatie- en meditatiepraktijk van het Tibetaanse mahayana
boeddhisme.

Period.:Jewel Heart Nieuwsbrief(150).

Lit. (uit eigen kring): Je Tsong Khapa,The three principle aspects of the path
to highest enlightenment, z.j.;Lama Chöpa, z.j.; Pabongka Rinpoche,Liberation
in the palm of your hand. A concise discourse on the path to enlightenment, z.j.;
Geshe Kelsang Gysato,Meaningful to behold, 1980; Kathleen McDonald,How
to meditate. A practical guide, 1984; Tenzin Gyatso,Vriendelijkheid en helder



inzicht, 1986; Alfred Woll,Lighting the path. An approach to the Tibetan path,
1991.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 197-
202; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 130-131.

Adres: W. Alexanderstraat 8, 6611 CE Overasselt; tel. 024-6222208.



Jezus Beweging Nederland, voortzetting van de Evangelieprediking Lucas en
Jenny Goeree door Lucas Goeree. Deze Evangelieprediking was zelf weer een
voortzetting van de vroegere Jezusbeweging in Nederland. L. Goeree
beschouwde zichzelf als de meest zuivere voortzetting van Stromen van Kracht
van de evangelist Karel Hoekendijk. Na de scheiding van zijn Surinaamse
vrouw hertrouwde L. Goeree met Jenny Manschot, lerares Nederlands aan een
Mavo-school. Omdat zijn achterban hem daarom verliet, ging zijn oorspronkelij-
ke beweging failliet. Vervolgens richtte het echtpaar de Evangelieprediking
Lucas en Jenny Goeree op. Na enkele geruchtmakende processen over de
inhoud van hun bladEvanwerd in 1987 hun Evangelieprediking opgeheven.
In 1989 werd hun huwelijk ontbonden en ging Lucas Goeree alleen verder
onder de oude naam Jezus Beweging Nederland. Het aantal leden is onbekend.

Period.:Het leven begint bij Jezus.

Lit. (van anderen): R. Naftaniël e.a.,De zaak Goeree, 1986.

Adres: Postbus 2238, 7801 CE Emmen; tel. 05910-28875.



Jodendom, baseert zich als oudste boekreligie volledig op de Tenach, het enige
richtsnoer voor geloof en levensgedrag.
BRONNEN. De Tenach - door het *christendom aangeduid als het Oude
Testament - wordt beschouwd als de Openbaring van God zelf. Haar canon is
ca. 100 na Chr. definitief afgesloten. Tenach is een letterwoord afgeleid van de
beginletters van de drie hoofddelen: Tora (wet, leer, onderwijzing), Nebiim
(profeten) en Chetubim (geschriften). De Tora omvat de vijf boeken van Mozes,
van Genesis tot en met Deuteronomium. De Nebiim worden verdeeld in de
vroegere en latere profeten. Tot de eerste groep behoren de historische boeken
Jozua, Richteren, Samuël en Koningen; tot de tweede groep de geschriften van
de drie grote en de twaalf kleine profeten. De Chetubim zijn het laatst
gecanoniceerd en omvatten geschriften van verschillende aard: de historische
zoals Kronieken en Esther; de dichterlijke zoals de Psalmen en het Hooglied;
de wijsheidsboeken zoals Job, Prediker, Spreuken en Klaagliederen, en het
apocalyptische boek Daniël. De neerslag van de uitgebreide uitleg van de
Tenach is te vinden in de Misjna (mondelinge leer), 200, in de Talmoed (500)
en de responsenliteratuur, die samen met de Midrasj (rabbijnse exegese) het
karakter van het orthodoxe jodendom bepalen. De Talmoed is als de
schriftelijke samenvatting van de rabbijnse opvattingen over de praktische
toepassing van de wetten, die in de Tora zijn gegeven, erg belangrijk. De
zogenaamde responsenliteratuur, die ook heden ten dage in overvloed
geproduceerd wordt, bestaat uit het in schriftelijke vorm behandelen van joods-
juridische kwesties. Daarnaast spelen ook de geschriften van de Kabbala (lett.:
ontvangen leer, overlevering) een rol van betekenis. Als joodse mystiek en
‘geheime leer’ poogt zij de esoterische leer van de Tenach, haar uitlegging over
de microkosmos, macrokosmos, de ziel, het leven na de dood e.a. te verklaren.
Het hoofdwerk van de Kabbala is Zohar, dat waarschijnlijk geschreven is door
Mozes de Léon (ca. 1250-1305).
OPVATTINGEN. De joodse godsdienst kent geen speciale belijdenis, maar is
veeleer een levenshouding, die uitgaat van vier hoofdgedachten, zoals deze uit
de Tenach naar voren komen: 1. Het verbond berust op het geloof, dat God op
de berg Sinaï met de nakomelingen van Abraham een verbond heeft gesloten,
dat telkens wordt vernieuwd. Op grond hiervan beschouwen de joden zichzelf
als het uitverkoren volk van God; 2. Het monotheïsme, als direct gevolg van
de verbondsgedachte, houdt de verering in van de enige God, Jahweh, zoals Hij
zich heeft geopenbaard aan de aartsvaders en Mozes; 3. Het messianisme, het
geloof in de komst van de messias of verlosser, die een nakomeling van koning
David moet zijn, is aanleiding geweest voor een aantal onderling afwijkende
verwachtingen of bewegingen. Enkelen verwachten een soort menselijke
heilstaat, die mede door eigen menselijke inspanning gerealiseerd kan worden.
Anderen concentreren zich op een hemelse heilstaat, die alleen tot stand kan
worden gebracht door de genade van Jahweh; 4. De wet, als naleving van de
mozaïsche wetten, is de voorwaarde van het verbond. Omdat de joodse
godsdienst vooral een sterke levenshouding inhoudt, vormt de wet met zijn vele
cultische en rituele voorschriften de hoeksteen van de beleving van de joodse
godsdienst. Verder is het profetisme van belang. De profeten worden beschouwd
als de vertolkers van Gods wil, die oproepen tot bekering en gehoorzaamheid
aan Zijn wil. Toch waren zij over het algemeen gekant tegen een al te
formalistische opstelling ten opzichte van de vele cultische en wettische



voorschriften. De aandacht van de profeten richtte zich veeleer op Gods eisen
van waarheid, gerechtigheid, barmhartigheid en liefde. Zij zijn het ook geweest,
die het messiaanse denken krachtig hebben bevorderd.
De joodse godsdienst kan op grond van de vier hoofdgedachten samengevat
worden in de geloofspunten, zoals deze door de filosoof Maimonides (1135-
1204) zijn opgesteld: ‘1. Ik geloof er volledig aan dat God de enige schepper
is en leider is van alles wat geschapen is, tot stand kwam, komt en zal komen;
2. dat God een absolute eenheid is, onvergelijkbaar met welke eenheid ook; dat
alleen Hij de God is die er was, er is en er altijd zal zijn; 3. dat Hij
onlichamelijk is, dat Hij geen lichamelijke functie bezit, en dat van Hem
generlei voorstelling mogelijk is; 4. dat Hij de eerste en de laatste is; 5. dat men
alleen tot Hem zijn gebed mag richten en dit niet tot een ander mag doen; 6.
dat al wat de profeten hebben verkondigd, waar is; 7. dat Mozes de ware
profeet was, die nooit zijn weerga had of ooit zal hebben; 8. dat héél de Tora
zoals wij die nu bezitten door God aan Mozes is gegeven; 9. dat deze Tora
onveranderlijk is en dat er geen andere is die van God afkomstig is; 10. dat
God de handelingen en gedachten van de mensen kent; 11. dat Hij beloont die
Zijn geboden nakomen en straft die Zijn geboden overtreden; 12. dat de messias
zeker zal komen; en al kan hij ook lang uitblijven, ik verwacht iedere dag zijn
komst; 13. dat er een herleving der doden zal zijn op een tijd dat de Schepper,
wiens Naam zij geprezen en wiens faam zo hoog en verheven en voor altijd
verheven is, dat wil.’
RITEN. De joodse godsdienst kent een groot aantal riten, die de overgang tussen
het profane en het heilige, het onreine en reine begeleiden. Vele van deze riten
kunnen in het woonhuis worden voltrokken, omdat dit een heilige plaats is,
gesymboliseerd door de mezoeza, een kokertje met een oog, waarachter de
godsnaam Sjaddai te lezen is. Het leven van een jood wordt volledig begeleid
door riten. Een jongen wordt acht dagen na zijn geboorte door de moheel
besneden als zichtbaar teken van zijn opname in het verbond. Op zijn dertiende
jaar is hij als bar mitswa (zoon van het gebod) officieel aansprakelijk voor zijn
daden en verplicht de Tora na te leven. Het huwelijk - een juridische
overeenkomst tussen man en vrouw - wordt in de synagoge onder de choepa
(baldakijn) gesloten. Het sterven kan begeleid worden door gebeden, het neuriën
van psalmen en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Ook het leven van
alledag wordt door vele riten begeleid. Vooral de maaltijd is hierbij van belang.
Als sacraal gebeuren moet aan het nuttigen van het brood het wassen van de
handen voorafgaan. De precieze spijswetten vormen de hoeksteen van het
joodse geloof. De joodse keuken kent daarom een volstrekte scheiding tussen
de melk- en vleesafdeling. Vooral het gebod in Deuteronomium 14:21, dat men
het bokje niet mag koken in de melk van zijn moeder, heeft daarbij
vérstrekkende gevolgen. Verder moet op het rituele - geoorloofd - karakter (de
rituele reinheid van het voedsel) worden gelet. Vlees van ‘onreine’ dieren, zoals
van het varken, de haas en ongeschubde vissen, is verboden. Ook mag men
geen vlees eten van dieren, die niet ritueel zijn geslacht. De sabbat, de dag
waarop God rustte na de voltooiing van Zijn schepping, is in de eerste plaats
de dag waarop men zich moet onthouden van elke arbeid die niet strikt
noodzakelijk is voor de instandhouding van het leven. Daarbij mag op deze dag
geen vuur ontstoken worden. De sabbat wordt meestal voorgesteld als een
prinses of als bruid en als zodanig in de bekende hymne ‘Kom mijn vriend, de



bruid tegemoet! Laat ons de sabbath ontvangen!’ begroet en ingehaald.
FEESTEN. Het joodse jaar kent in zijn cyclus een aantal riten die mede het
leven van een jood bepalen. Het jaar begint in de herfst met het Rosj-ha-Sjana,
het nieuwjaarsfeest. Tien dagen na het nieuwe jaar begint het feest van Jom-
Kippoer, de Grote Verzoendag. Na de schuldbelijdenis worden de zonden van
het uitverkoren volk als collectief en van zijn leden individueel ten opzichte van
God vergeven. Soekot, het Loofhuttenfeest, herinnert aan de veertigjarige tocht
door de Sinaï-woestijn. Het wordt gevierd door de oprichting van een loofhut
op het balkon of in de tuin. Hierin gebruikt men als gezin zijn maaltijden en
ontvangt men zijn bezoek. Het Loofhuttenfeest wordt na acht dagen afgesloten
met een afzonderlijk feest: Sjemienie Chag-ha’-Atséreth, het Slotfeest. De dag
daarop viert men Simchat Tora, het Vreugdefeest van de Tora. De reeks
wekelijkse voorlezingen van de Tora wordt op deze dag ten einde gebracht en
direct daarna begint men opnieuw met het voorlezen van Genesis. In de
maanden november-december viert men Chanoeka, het feest van de Inwijding.
Men herdenkt de herinwijding van de tempel in 164 v. Chr. door Judas de
Makkabeeër, noodzakelijk omdat dit heiligdom door de Griek Antiochus was
ontwijd. In de maanden februari-maart ziet Poerim (het feest van de Loten)
terug op de merkwaardige ontsnapping van de joden aan de moordzuchtige
aanslag van Haman, de Perzische minister tijdens de periode van de
Babylonische ballingschap (586- 536 v. Chr.). Het houdt vooral de herinnering
aan Esther en Mordechai levend. In de maanden maart-april valt Pesach (het
feest van de Uittocht). Dit feest begint met het houden van de sedermaaltijd in
de paasnacht. Onder leiding van de gastheer, die een leidende priesterlijke rol
vervult, wordt de bevrijding uit de Egyptische slavernij herdacht. Op die avond
eet men matzes (ongezuurd, ongegist brood) en bitterkruid. Zeven weken na
Pesach viert men Sjawoeoth (het Wekenfeest). Sjawoeoth is èn offerfeest èn
het herdenken van de Openbaring (de tien geboden) op de berg Sinaï. In de
maanden juli-augustus valt de vastendag Tisja be’av, omdat toen door de
Romein Titus in 69 de tempel werd verwoest.
SYMBOLEN. De drievoudige herinnering (liturgie, levensgangs- en jaarcyclus),
die het leven en denken van de jood bepaalt, wordt aangevuld met andere
symbolen, die de jood indringend herinneren aan de opdracht die God zelf aan
hem heeft gegeven. Tot deze symbolen behoren ondermeer het gebruik van de
gebedsmantel (tallith) en het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen).
ORGANISATIE. De joodse gemeente heeft principieel een democratische
structuur. Het gekozen bestuur kiest zijn eigen voorganger. Het priesterschap,
dat op afstamming berust, heeft nog steeds reële en praktische betekenis: de
priester wordt als eerste opgeroepen voor de Tora, lost de eerstgeborenen,
spreekt op de feestdagen de priesterzegen uit en gaat voor in het dankgebed na
de maaltijd. De chazan gaat in de erediensten voor in het gebed. De rabbijn
(rabbi) ontleent zijn ambt aan zijn opleiding, die over het algemeen van
universitair niveau is. De rabbijn heeft verregaande bevoegdheden met
betrekking tot het kasjroet, de door de Tora voorgeschreven reinheid van het
voedsel. Terwijl iedere joodse gemeente in principe zelfstandig is, zijn er in de
loop der tijden wel verschillende scholen ontstaan, waarvan sommige al bekend
zijn uit de tijd van de Misjna (bijv. de school van Sjammai en die van Hilleel).
Scheiding van het jodendom in scholen was het gevolg van verschillende
interpretaties van de wet. Leden van verschillende scholen vormen vaak één



religieuze gemeente. Met andere woorden: een joodse gemeente is een
geografisch begrip, hoewel twee of meer gemeenten in één stad kunnen bestaan.
Een school is een religieus wetenschappelijk begrip. De verschillende joodse
kerkgenootschappen zijn aangesloten bij het World Jewish Congress.
SYNAGOGE. Voor de kehilla (de joodse gemeente) is de synagoge (Grieks:
bijeenkomst) van essentieel belang. De synagoge is tegelijk een plaats van
gebed (Beth-Tefillah) en een leerhuis (Beth-Hammidrasj), waar men de Tenach
leest, de Talmoed bestudeert en met elkaar discussieert. Dit laatste aspect komt
ondermeer naar voren in het jiddische woord voor synagoge, sjoel, dat afgeleid
is van het Duitse woord Schule. Belangrijke symbolen in de synagoge zijn: aan
de oostzijde de heilige Ark, de kast waarin de Tora wordt bewaard en de
eeuwig brandende lamp, als vervanging van de zevenarmige kandelaar, die
vroeger in de Tempel altijd brandende werd gehouden. In het midden staat de
Bima (verhoging), waarop uit de Tora wordt voorgelezen. Voor de heilige Ark
staat de Amoed, lezenaar, vanwaar de chazan de godsdienstoefening leidt.
EREDIENST. Omdat voor de jood zijn hele leven gewijd moet zijn aan de
dienst aan God, houdt hij zowel in huiselijke kring als in de synagoge zijn
erediensten. De diensten in de synagoge worden op sabbat, beginnend op
vrijdagavond bij zonsondergang en eindigend op zaterdagavond bij
zonsondergang, gehouden. Hiervoor is het minjan van tien mannen, die bar
mitswa zijn, vereist omdat zo alleen bepaalde gebeden kunnen worden
uitgesproken. De vrijdagavonddienst, de Kabbalat Sjabbat (het ontvangen van
de sabbat), wordt gekenmerkt door de vreugde over het aanbreken van deze
dag, wat geuit wordt door het bidden van de God lovende psalmen 95, 96, 97,
98, 99 en 124. Daarna wordt psalm 92 gezegd, de sabbatspsalm. Verder zingen
de gelovigen de sabbatshymne Lecha dodi (Kom mijn vriend, de Bruid
tegemoet), om daarmee, vergelijkend met een bruidspaar, de hechte band tussen
de sabbat en het volk Israël aan te geven.Tot slot wordt het avondgebed
gebeden en Kiddoesj, de heiliging, gezegd: een wijnbokaal wordt volgeschonken
en de voorganger in de hand gegeven, waarna hij, met opgeheven beker, de
lofzegging over de wijn en over de heiliging van de dag zingt. In de dienst op
de sabbatmorgen (zaterdagmorgen) staat de lezing van de Tora centraal.
De mannen bedekken uit eerbied voor God hun hoofd als zij de ruimten van
de synagoge en andere plaatsen die voor het jodendom van belang zijn,
betreden en bovendien tijdens de erediensten. Het zogenaamde keppeltje is de
scheiding tussen de hemelwoonplaats van God en het hoofd van de jood. Vele
orthodoxe joden dragen het dag en nacht.
ASJKENAZIEM - SEFARDIEM. Sinds 133 waren de joden verplicht om in de
diaspora te wonen. Ondanks het feit dat de joodse gemeenschap het
voorvaderlijke geloof trouw is gebleven, ontstonden er toch in de loop van de
eeuwen als gevolg van de invloeden van hun woonomgeving verschillen op het
gebied van de liturgie, de zeden, gebruiken en de uitspraak van het Hebreeuws.
In West- en Oost-Europa leefden over het algemeen de hoofdgroep van de
Asjkenaziem en in Spanje, Portugal en de andere landen rond de Middellandse
Zee de Sefardiem.
CHASSIDISME. (van het Hebreeuwse chassied= vroom) is een joodse vrome,
godsdienstige en mystieke beweging, die in het midden van de achttiende eeuw
in Polen en de Oekraïne is ontstaan. Het is een reactie op de zeer slechte
situatie waarin veel Oosteuropese joden verkeerden. Vooral de vele pogroms



in dat gebied drukten duidelijk hun stempel op de levenssfeer van deze
bevolkingsgroep. Al in de zeventiende eeuw hadden veel Oosteuropese joden
hun hoop gevestigd op de messianistische beweging van Sjabbatai Zwi (1626-
1716). Toen deze op niets was uitgelopen en de massa was teleurgesteld in haar
hoop op verlossing en bevrijding uit alle beproevingen, was de ontreddering en
ontwrichting groot. Omdat de intellectuele joden toen vooral hun toevlucht
zochten in de bestudering van de Tora en de Talmoed, ontstond er in die tijd
een grote kloof tussen de geleerden en het gewone volk. Het chassidisme, zoals
gesticht door Israël ben Eliëzer (1700-1760), bijgenaamd Baäl Sjem Tov (=
Meester van de goede naam), vond hierin een uitweg. Het richtte zich vooral
op de verlossende kracht van God in het heden en binnen het kader van het
dagelijkse leven, zowel voor de gemeenschap als voor het individu. Het hoogste
doel werd de mystieke verhouding met God. De enthousiaste vreugde, die
hiervan het gevolg is, wijst het ascetische levenspatroon af. De vreugde heeft
haar grond in de diep in ieder mens levende geestdrift, die alleen kan worden
gewekt als men zich ervan bewust is dat God in een ieder aanwezig is.
Hierdoor wordt het mogelijk tot extase te komen, waarbij men als het ware
buiten zichzelf treedt. De mens heeft hulp nodig om door de dagelijkse
vervulling van geboden de gelukkig makende verbinding met de hogere wereld
te bereiken. Verder heeft hij leiding nodig bij zijn taak om de overal verspreide
goddelijke vonken te bevrijden, om zo de verlossing van Gods majesteit te
realiseren. Zowel voor het lichaam als de geest is hierbij een helper nodig. De
tsaddik, de volmaakte gerechte, is genezer op lichamelijk en geestelijk gebied.
Hij verstrekt de gelovige niet de waarheid, maar geeft wel de richting aan
waarin gezocht moet worden. Al spoedig werden in de volksdevotie aan de
tsaddik bovennatuurlijke vermogens toegeschreven. Nadat de gelovige zijn
zorgen aan hem had toevertrouwd, nam de tsaddik diens gehele last op zich,
bad voor hem, sterkte hem en vervulde hem met een nieuwe hoop.
In het laatste deel van de negentiende eeuw heeft het chassidisme als
massabeweging veel van zijn invloed verloren. Op dit ogenblik zijn er alleen
nog in Israël en de VS belangrijke centra. Wel is ook in Nederland de
belangstelling voor deze vroomheidsbeweging toegenomen, niet in de laatste
plaats door de boeken van Martin Buber.
PROGRESSIEF JODENDOM. Progressief jodendom is de verzamelnaam voor
de liberale stromingen binnen het jodendom, die zich liberaal (bijv. in Nederland)
of reform (bijv. in de VS en Engeland) noemen. Zij zijn in het begin van de
negentiende eeuw ontstaan, toen de sociale omstandigheden waaronder de joden
moesten leven, begonnen te veranderen en de Verlichting ook haar invloed kreeg
op het denken van groepen joden. Een van de grondleggers van het progressief
jodendom was rabbijn Abraham Geiger (1810-1874), die op grond van zijn
radicaal-kritische opvattingen omtrent de ontwikkelingen van het traditioneel-
orthodoxe joodse geloof zeer ingrijpende wijzigingen in de joodse leer en
levenswijze voorstelde. Hij kan beschouwd worden als de pionier van wat men
tegenwoordig in het jodendom de ‘klassieke reform’ noemt. Vooral in de VS
vindt men nog een aantal van deze klassieke reformgemeenten, maar over het
algemeen nemen de progressief-joodse gemeenten in de wereld (samen ongeveer
twee miljoen leden tellend) een veel minder extreem standpunt in. In de VS is
ook een soort tussenbeweging ontstaan, conservative judaism genoemd (ook
ongeveer twee miljoen leden tellend), die noch orthodox noch reform is. In de



beginperiode van het progressieve jodendom lag de nadruk vooral op de uiterlijke
kenmerken van het geloof: in de eredienst wordt naast het Hebreeuws de
volkstaal gebruikt; er bestaat vrijheid om zich al dan niet aan de ceremoniële
wetten te houden; de vrouw is gelijkgesteld aan de man, waardoor zij ook als
rabbijn wordt aanvaard; het houden van de spijswetten is een individuele zaak.
De laatste tijd legt het progressieve jodendom meer de nadruk op de theologische
inhoud van het geloof en op een op de joodse (profetische) ethiek gebaseerde
levenswijze. Ook is men meer geneigd de traditionele gebruiken in de liturgie
en het dagelijkse leven terug te brengen, evenwel zonder het dwingende karakter
dat het orthodoxe jodendom daaraan verbindt. Vooral de grote joodse denkers
van deze eeuw zoals Martin Buber (1878-1965), Franz Rosenzweig (1886-1929)
en met name Leo Baeck (1873-1956) en Abraham Josua Heschel (1907-1972)
hebben op deze ontwikkelingen naar een meer traditionele denkwijze en
vormgeving van het progressieve jodendom veel invloed gehad.
De progressieve joden zijn organisatorisch verenigd in de World Union for
Progressive Judaism (opgericht in 1926), waarvan het centrum zich vanaf 1974
in Jeruzalem bevindt. Hun rabbijnen worden opgeleid aan het Hebrew College
te Cincinnati (VS), dat dependances heeft in New York, Los Angeles en
Jeruzalem, en aan het Leo Baeck College in Londen.
NEDERLAND. In de Nederlanden woonden de eerste joden al in de dertiende
eeuw, hoewel hun aantal toen zeer gering was. De sterke toename vond plaats
vanaf het einde van de zestiende eeuw, toen in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden een relatieve godsdienstvrijheid bestond. Woonde
aanvankelijk het merendeel van de joden in Amsterdam, in de loop van de
negentiende eeuw kwamen er ook in veel plaatsen in de mediene (provincie)
belangrijke groepen joden. Als gevolg van de vervolging in de jaren 1940-1945
werd ca. 70% van de Nederlandse joodse gemeenschap vermoord en slonk deze
tot ca. 28.000, van wie er ca. 12.000 zijn aangesloten bij een van de volgende
drie kerkgenootschappen: 1. het *Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
(orthodox); 2. het *Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap (orthodox); en 3. het
*Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland (progressief).

Period.:Nieuw Israëlitisch Weekblad(6.000).

Lit. (algemeen):The Encyclopedia Judaica, 16 dln., 1972; Leo Prijs,Inleiding
in de joodse geschiedenis, 1980; Ruth Samuels,Toledot ‘am Jisraeel.
Verkenningstocht door de geschiedenis van het Joodse volk, 2 dln., 1986-1988;
Ilana Shamir en Shlomo Shavit (red.),Encyclopedie van de joodse geschiedenis,
1989.
Geschriften (algemeen): Kurt Wilhelm,Jüdischer Glaube. Eine Auswahl aus
zwei Jahrtausenden, z.j.; R.C. Musaph-Andriesse,Wat na de Tora kwam.
Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala, 19853. Talmoed: Reinhold Mayer,
Der babylonische Talmud, ausgewählt, übersetzt und erklärt, 19795; J.L.
Palache,Inleiding in de Talmoed, 19802; H.L. Strack en G. Stemberger,
Einleitung im Talmud und Midrasch, 1982.
Kabbala:Zohar. Het heilig boek van de kabbala, ed. E. Müller, 1984.
Gebeden: Jitschak Dasberg (vert.),Siach Jitschak. Gebed van Jitschak. Siddoer.
De geordende gebeden voor het gehele jaar, 19863.
Riten en symbolen: J. Soetendorp,Symboliek der joodse religie, 1966; S.Ph.



de Vries Mzn.,Joodse riten en symbolen, 1968.
Gewoonten: I. Vorst, L. de Lange en S. Roos,Badèrech. Op weg naar praktisch
joods leven, 2 dln., 1981; Jacob J. Petuchowski,Van Pesach tot Chanoeka. De
wereld van de joodse feesten en gebruiken, 1987.
Chassidisme: Martin Buber,De weg van de mens volgens de chassidische leer.
Voorvallen en ontmoetingen, 1964; idem,Chassidische vertellingen, 19752.
Progressief jodendom: C.C. Montefiore,Het liberale jodendom, 1936; J.
Soetendorp,Wat wij geloven, 1969; idem,Liberaal jodendom, 1981.
Nederland: Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno,Joods leven in Nederland. Een
cultuurhistorische gids, 1989; Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman,
Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, 1992.



Johan Maasbach Wereldzending, als beweging ontstaan rond Johan Maasbach
(geb. 1918), die op negenjarige leeftijd bekeerd werd tot het christendom in een
samenkomst van het *Leger des Heils. Aanvankelijk was hij koksmaat op de
grote handelsvaart na een opleiding te hebben genoten als bakker. Na een
verblijf van enkele jaren in de VS ontving Maasbach in 1947 de doop met de
Heilige Geest in een bijeenkomst in een kleine Volle-Evangeliegemeente te
Rotterdam. In 1950 begon Maasbach met zijn eerste tentcampagne, terwijl in
1952 zijn eerste pand werd aangekocht in Gouda. Grote bekendheid kreeg hij
met name toen hij in 1958 optrad als tolk-vertaler tijdens de evangelisatiecam-
pagnes van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn. In de maanden daarna
leidde Maasbach door het hele land grote gebedsgenezingscampagnes: binnen
een periode van drie jaar werden 33 grote campagnes gehouden en 2000
bijeenkomsten georganiseerd, die door meer dan 300.000 bezoekers zijn
bezocht. Verder spraken 7500 bezoekers zich uit voor Jezus, terwijl meer dan
duizend bekeerlingen door Maasbach persoonlijk werden gedoopt. In 1958
stichtte hij als organisatie de Volle Evangelie Zending, die vanaf 1968 haar
tegenwoordige naam heeft gekregen.
ORGANISATIE. In de VS is Johan Maasbach Wereld-Zending bekend onder
de naam Johan Maasbach World Mission Foundation, in Indonesië als Yayasan
Joti Margo, Semarang en in India als Social Welfare Centre Johan Maasbach
World Mission. Het doel van de Wereld Zending is om in de kortst mogelijke
tijd met de beste middelen die ter beschikking staan het grootste aantal mensen
in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus. De organisatie
treedt naar buiten toe zeer actief op. In Nederland zijn er wekelijks 60 algemene
bijeenkomsten, 15 jeugdbijeenkomsten en een zeer uitgebreid zondagsschool-
en kinderwerk. In 1993 telde de Johan Maasbach Wereld Zending 15 gemeenten
met ca. 10.000 leden. Op het hoofdkantoor in Den Haag werken 80
medewerkers. Het maandbladNieuw levenheeft een oplage van 45.000 en ruim
13.500 abonnees (1992). Het blad verschijnt in 10 talen. Bij Gazon uitgeverij
verschenen tientallen boeken en evangelische traktaten in ruim 50 verschillende
talen. Verder verzorgt Capitol Television Network de t.v.-uitzendingen op
enkele kabelnetten en produceert het video-banden. Capitol World Travel is het
eigen reisbureau. Verder leidt de organisatie nog kinderhuizen in India,
Indonesië en op Sri Lanka.
OPVATTINGEN. In grote lijnen zijn de opvattingen van Johan Maasbach
Wereld Zending gebaseerd op die van de *Pinksterbeweging.

Period.:Nieuw Leven(50.000).

Lit. (uit eigen kring): J. Maasbach,Waarom ik Christus predik, z.j.; A. Murray,
De gebedsschool van Jezus, z.j.; idem,De twee verbonden, z.j.; T.L. Osborn,
Geneest de zieken, z.j.; E. Terry-Maasbach,Schoonheid in plaats van as, z.j.

Adres: Apeldoornselaan 2, 2573 LM ’s-Gravenhage; tel. 070-3635929; fax 070-
3107111.



Jonge Boeddhisten in Nederland, als stichting in 1978 opgericht door
Nederlandse jongeren die nauw betrokken waren bij de Buddharama-tempel te
Waalwijk, opgericht door Mettaviharee. Vanaf 1986 voelt men zich nauw
verwant met *Buddhavihara, waarmee men intensief samenwerkt. Al in 1983
had men als doelstelling aanvaard het boeddhisme in het Westen te verbreiden.
Uitgaande van het theravada-boeddhisme, met nadruk op de vipassanameditatie,
organiseert men lezingen en meditatiebijeenkomsten, waarbij 100 à 200 mensen
betrokken zijn (1993).

Period.:Vipassana-Sara(Inzichtsbode).

Lit. (uit eigen kring): P.M.T. Mettaviharee,Vipassana-meditation, z.j.; idem,
Boeddhisme in het kort, 1983; Mahasi Sayadaw,Instructies voor het beoefenen
van Vipassana-meditatie, 1989.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 153-
154.

Adres: Postbus 1519, 3500 BM Utrecht; tel. 010-4672952.



Kanzeon Sangha, Zen Centrum Amsterdam, draagt verantwoordelijkheid
voor de organisatie van sesshins in Nederland, die plaats vinden onder leiding
van de soto-zenpriester Dennis Gempo Merzel Sensei (geb. 1944 in Brooklyn,
VS). Nadat hij in 1973 door de Japanner Taizan Maezumi Roshi (geb. 1931)
tot monnik was gewijd, kreeg hij in 1980 de shilo (dharma-overdracht) en werd
hij in 1981 tot soto-priester gewijd. In 1985 stichtte hij de Kanzeon Sangha,
een internationale Zen-gemeenschap. Spiritueel leider en president is Taizan
Maezumi Roshi. In Nederland heeft Kanzeon Sangha op verschillende plaatsen
centra.
De Kanzeon Sangha (hier: geen kloostergemeenschap maar een algemene
gemeenschap) is soto-*zen gericht, gebruikmakend van rinzai-elementen. In
oorsprong gaat ze terug naar de Avalokitesvara Boddhisvattva, de boddhisvatt-
va die ‘het schreien van de wereld hoort.’ In Avalokitesvara gaat het om het
mahayana-ideaal dat de boddhisvattva, uit medelijden met de nog niet bevrijde
mensen, zijn gang naar het nirwana uitstelt totdat alle mensen bevrijd zijn. Het
begrip Kanzeon betekent: mededogen, liefde, begrip en wijsheid. Onze
problemen en ons lijden komen voort uit een niet-harmonisch, dualistisch
subject-object denken. Deze veronderstelde kloof tussen jezelf en het Leven is
een begoocheling die onze blik verduistert. De dharmaleer wil daarom ook: het
wegvegen, verwijderen van de duisternis, het realiseren van een helder inzicht.
Vind je geest, vind jezelf. Deze geest is een Universele Geest, de Bron, voor
de gehele kosmos. Zij wordt Kanzeon genoemd. Ieder die realiseert dat hij de
Boeddha is is de Boeddha, de verlichte. Alles bevindt zich in een veranderings-
proces: door de wet van oorzaak en gevolg is er geen vaste vorm.
In de meditatiemethode wordt shikantaza aanbevolen: louter zitten. Steeds
opkomende gedachten moeten niet onderdrukt worden. Vertrouw op de dharma,
op zazen. Geloof er niet in, want ‘geloof’ impliceert de aanwezigheid van
gevestigde principes en concepten.

Period.:Kanzeon Sangha Brief; Kanzeon Sangha Letter.

Lit. (uit eigen kring): Mimi Maréchal, Kannon in Japan, in:Zen, 21, april
1985; Maezumi Roshi, Teisho. De leegte, in:Zen, 21, april 1985; Genpo
Merzel Sensei, Kanzeon, in:Kanzeon, aug. 1986.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 261-
266; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 135.

Adres: Kraijenhoffstraat 151, 1018 RG Amsterdam, tel. 020-6276493/6187922.



Karma Deleg Chö Phel Ling, Boeddhistisch studie- en meditatie Centrum,
in 1977 opgericht door de zestiende Gyalwa Karmapa, geestelijk leider van de
kagyu-overdracht in het Tibetaans boeddhisme, zetelend in Sikkim, India. De
kagyu-lijn begon bij de Boeddha Dorje Chang (gever van mahamudra, de
hoogste vorm van meditatie) en kwam vervolgens via Tilopa, Naropa, Marpa,
Milarepa en Gampopa tot de Gyalwa Karmapa in diens opeenvolgende
incarnaties. De Karmapa is de naam van de belichaming van de Boeddha’s van
de drie tijden en tien richtingen. Hoewel er vele Boeddha’s en Bodhisattva’s
zijn, wordt Karmapa als de koning van de Bodhisattva’s beschouwd. Het
voornaamste doel van de Karmapa is het verspreiden van de Boeddha Dharma.
Leider van het Nederlandse centrum is Chödje Lama Gawang, die de bouw van
de dertien meter hoge Tashi-Gomang Stoepa (de vertegenwoordiging van de
verlichte geest van de Boeddha) en het retraitecentrum Wéné Karmae Chöling
(= Afgelegen plaats van Karmapa’s Leringen) te Hantum geheel volgens de
wensen van Gyalwa Karmapa heeft gerealiseerd. In de zetel van de Stoepa zijn
de 1000 Boeddhabeeldjes geplaatst, die het lichaam van de Boeddha
vertegenwoordigen en verder een zogenaamde Tso-ling, een levensader in de
vorm van een boomstam, in de vaas 100.000 miniatuurstoepa’s, talrijke
relikwieën en 100.000 gebeden, die de spraak van de Boeddha vertegenwoordi-
gen.
Het centrum ontplooit vele activiteiten: geïnteresseerden in contact brengen met
de dharma en deze met hen te beoefenen, waarbij de begeleiding van een lama
noodzakelijk is, scholings- en meditatiewerk, het in contact brengen met de
Tibetaanse religieuze cultuur, het organiseren van retraites, het organiseren van
bezoeken van diverse lama’s, rituelen en initiaties.

Period.:Nieuwsbrief.

Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.
203-206; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland: een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 131.

Adressen: Schoener 14-23, 8243 TH Lelystad; tel. 0320-252526; Wéné Karmae
Chöling, Stoepaweg 15, 9147 BP Hantum; tel. 0519-297714.



Katholiek Apostolische Gemeenten, voortgekomen uit een charismatische
opwekkingsbeweging in Schotland en Engeland, waar de Schotse predikant
Edward Irving een belangrijke rol speelde, en die het begin werd van de
*apostolischen.
Op 22 maart 1837 kwam apostel King-Church naar Nederland om het
zogenaamde Testimonium aan verschillende predikanten van de *Nederlandse
Hervormde Kerk aan te bieden. Zij gingen daar echter niet op in. Pas de Duitse
evangelist Max von Pochhammer zou het lukken vaste voet in Nederland te
verkrijgen. In 1867 werd in Den Haag de eerste gemeente gesticht. Deze werd
in 1898 verheven tot aartsengelzetel.
Volgens de Katholiek Apostolische Gemeenten hebben de apostelen geen
opvolgers; sinds het overlijden in 1901 van de laatste apostel Woodhouse op
96-jarige leeftijd, is aan elke activiteit naar buiten toe een eind gekomen, en
zijn er geen ambtsdragers meer geordend. Dit in tegenstelling met de andere
groeperingen die het woord ‘Apostolisch’ in hun naam voeren. Nu wacht men
in ‘de tijd van stilzwijgen’ (Openbaring 8:1) geduldig op de komst van de Heer.
Het aantal gelovigen in Nederland bedraagt naar schatting duizend, verdeeld
over zeven gemeenten: Den Haag, Amersfoort, Groningen, Nieuwerkerk,
Rotterdam, Scheemda en Utrecht. Omdat er geen ambtsdragers meer zijn voor
het bedienen van de sacramenten, komt men slechts samen voor het houden van
gebedsdiensten, waarin een preek gelezen wordt. Voor het ontvangen van de
sacramenten geniet men gastvrijheid in de *Anglicaanse Kerk, de Nederlandse
Hervormde Kerk en de *Oud-Katholieke Kerk, waar velen (gast)lid van zijn
geworden.

Period.:Herderlijke onderwijzingen.

Lit. (uit eigen kring): F. Sitwell,Het godsplan in de schepping en verlossing,
19563; Rowland A. Davenport,Albury Apostles, 1973.
(van anderen): M.J. Tang,Het apostolisch werk in Nederland tegen de
achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824; idem, De
Apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984.

Adres: 1e Riemerstraat 3, 2513 CT Den Haag; tel. 020-3555018.



Katholiek Oratorium Heilige Pius V , in 1989 in Lelystad ontstaan toen pater
Demidoff uit de *Onafhankelijke Katholieke Kerk was getreden.
Daarvoor was begin 1988 Don Demidoff, afkomstig uit Kevelaer, door bisschop
J. Vandenbosch in het college der geestelijkheid geïncardineerd.
Nadat Don Demidoff zijn garage had laten ombouwen tot kapel van het Heilig
Hart voerde hij voor enkele tientallen aanhangers de Tridentijnse mis weer in.
Met zijn stichting Pater Don-Thuis voor Straatkinderen zamelde hij geld in om
een tehuis voor die kinderen uit Amsterdam te realiseren.
Augustus 1990 werd hij op verzoek van de Duitse justitie gearresteerd en
uitgeleverd op verdenking van oplichting en sociale verzekeringsfraude,
gepleegd onder de namen Udo Ehlenbach en pater Anton Aabenberg. Zijn
werkelijke naam is Jozef Erlenhardt.

Period.:Mysterium Fidei.

Adres: Postbus 34, 8200 AA Lelystad; tel. 0320-241308.



Kerk van de Nazarener (Engels:Church of the Nazarene), een evangelisch
kerkgenootschap, dat de lijn voortzet van de Arminiaanse-Wesleyaanse traditie
van het *methodisme, die terug te vinden is in de zogenaamde *heiligingsker-
ken.
Phineas F. Bresse stichtte in 1895 in beginsel de Kerk van de Nazarener, die
in 1908 in de VS een nationale kerk werd. Vanaf 1915 werd zij ook in Europa
actief, omdat toen de Pinksterkerk van Schotland zich bij haar aansloot.
Inmiddels is de Kerk uitgegroeid tot een internationale gemeenschap van ca.
1.100.000 belijdende leden (1994). Bijna 500.000 leden wonen buiten de VS
en zijn de vruchten van het actieve zendingswerk dat in 109 landen van de
wereld wordt onderhouden. In Nederland werd de Kerk in 1967 gevestigd. Er
zijn nu negen gemeenten, waarvan er een Portugees sprekende is (een van de
gemeenten in Rotterdam). De Kerk in Nederland telt ca. 1000 belijdende leden
(1994).
OPVATTINGEN. Binnen de geloofsgemeenschap staan leer en ervaring van de
heiligmaking centraal. De heiligmaking wordt ervaren en geleerd als een tweede
crisis, voorafgegaan door de rechtvaardiging als eerste crisiservaring. De tweede
crisis wordt ook wel de doop of vervulling met de Heilige Geest genoemd. In
de eredienst staat het de gelovige vrij spontaan te reageren op de werking van
de Heilige Geest, terwijl ook het gebed een belangrijke rol speelt.

Period.:Nieuws in het kort.

Lit. (uit eigen kring): Jackson D. Philips,Als u toetreding tot de Kerk
overweegt, z.j.

Adres: Grevelingen 98, 1826 AR Alkmaar; tel. 072-5640291.



De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen(officieel:
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), ook wel Kerk van de
Mormonengenoemd, is van Amerikaanse oorsprong en werd op 6 april 1830
in de stad Fayette (New York) gesticht door Joseph Smith (1805-1844).
Volgens de Kerk zou een boodschapper uit de hemel, Moroni genaamd, aan
Smith zijn verschenen en hem in 1823 op de heuvel Cumorah bij New York
een aantal platen, die er als van goud uitzagen, hebben laten vinden. Daarop
zou volgens Moroni de tekst staan van een kroniek van een oude Amerikaanse
beschaving tussen 2200 v. Chr. en 420 na Chr. In deze kroniek zou ook de
beschrijving opgenomen zijn van de zending van Christus op het Amerikaanse
continent na zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Pas in 1827 kreeg
Joseph Smith van Moroni toestemming om deze platen mee te nemen. Zij
werden – volgens de Kerk – door middel van een goddelijke gave door Joseph
Smith in het Engels vertaald en als hetBoek van Mormon– verdeeld in vijftien
kleinere boeken – uitgegeven, waaraan de Kerk ook haar bijnaam Mormonen
ontleent. Daarna werden ze weer aan Moroni teruggegeven. De andere visioenen
van en openbaringen aan Joseph Smith zijn neergelegd inDe parel van grote
waardeen inLeer en Verbonden. Deze drie geschriften vormen naast de Bijbel
de grondslag voor de opvattingen van de Kerk. Zij gaat ervan uit dat de
openbaringsgeschiedenis met de canonicering van de Bijbel niet afgelopen is,
maar dat de goddelijke openbaring doorgaat en, in het laatste der dagen, gestalte
heeft gekregen in de opkomst en ontplooiing van dit kerkgenootschap.
In haar beginperiode beleefde de Kerk roerige tijden: vele vervolgingen
verdreven de leden naar het westen van Amerika. Joseph Smith en zijn naaste
medewerkers werden regelmatig gevangengezet, maar steeds weer vrijgespro-
ken; in 1844 werden hij en zijn broer Hyrum in de gevangenis van Carthage
(Illinois) gelyncht. Een van de redenen was dat polygamie (het zogenaamde
‘meervoudige huwelijk’) vanaf het begin van de Kerk officieel was toegestaan.
Uiteindelijk werd deze opvatting in 1890 noodgedwongen prijsgegeven.
Tenslotte vestigde de Kerk, toen nog bestaande uit 2000 gelovigen, zich in 1847
onder leiding van Brigham Young bij het Great Salt Lake (Utah), waar de stad
Salt Lake City werd gesticht. Direct daarna begon de zendingsarbeid in heel
de VS en verder in Australië, India, op de eilanden in de Stille Oceaan en in
Noord-Europa. Ook nu is haar zendingsactiviteit groot. Naast zogenaamde ‘full-
time’ zendelingen, die voor eigen rekening voor een periode van anderhalf tot
twee jaar actief zijn, heeft de Kerk ook een organisatie voor zendelingen die
slechts een deel van die tijd beschikbaar kunnen stellen. Zendelingen volgen
een zesweekse cursus in de taal van het land waarheen ze worden gezonden.
Hun aantal bedraagt 48.000. Verder worden regelmatig vakmensen op allerlei
terrein ingeschakeld om leiding te geven aan het de gehele wereld omvattende
bouwprogramma. De Kerk heeft ook een omvangrijk program op sociaal gebied
opgebouwd.
De Kerk heeft te maken gehad met een aantal afscheidingen, waaronder de
*Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
de belangrijkste is.
OPVATTINGEN. De Kerk kent een bindende geloofsbelijdenis van dertien
punten: ‘1. Wij geloven in God, de Eeuwige Vader, en in Zijn Zoon Jezus
Christus, en in de Heilige Geest. 2. Wij geloven dat de mens zal worden
bestraft voor zijn eigen zonden en niet wegens Adams overtreding. 3. Wij



geloven dat dank zij de verzoening van Christus alle mensen door gehoorzaam-
heid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie zalig kunnen worden.
4. Wij geloven dat de fundamentele beginselen en verordeningen van het
Evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Here Jezus Christus; ten tweede,
bekering; ten derde, doop door onderdompeling ter vergeving der zonden; ten
vierde, oplegging der handen voor de gave des Heiligen Geestes. 5. Wij geloven
dat men om het Evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen,
van Godswege moet worden geroepen, door profetie en door oplegging der
handen van hen die daartoe het gezag bezitten. 6. Wij geloven in dezelfde
organisatie die in de vroeg-christelijke Kerk voorkwam, namelijk: apostelen,
profeten, herders, leraars, evangelisten, enz. 7. Wij geloven in de gave van
talen, in profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging van talen,
enz. 8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voorzover de vertaling
juist is; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is. 9.
Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij in onze tijd
openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele heerlijke en belangrijke dingen van
het Koninkrijk Gods zal openbaren. 10. Wij geloven in de letterlijke
vergadering van Israël en in de herstelling van de tien stammen; dat Zion zal
worden gebouwd op dit (= het Amerikaanse) vasteland; dat Christus in eigen
persoon op aarde zal regeren; en dat de aarde zal worden vernieuwd en haar
paradijsheerlijkheid zal ontvangen. 11. Wij eisen het goed recht de almachtige
God te vereren volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen
hetzelfde goed recht toe; laat ze hoe, waar of wat ook vereren. 12. Wij geloven,
onderworpen te zijn aan koningen, presidenten, heersers en overheidsdienaren,
en de wet te moeten gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden. 13. Wij geloven
eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten
doen aan alle mensen; met recht mogen we zeggen dat we de aansporing van
Paulus volgen: wij geloven alle dingen, wij hopen alle dingen, wij hebben veel
dingen verdragen en hopen alle dingen te kunnen verdragen. Als er iets
deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na’.
Verder heeft de Kerk de eschatologische verwachting van de spoedige
wederkomst van Christus (heiligen der laatste dagen) en het geloof in het
ontstaan van de nieuwe aarde, waarover Christus zelf zal regeren. De Kerk
hecht grote waarde aan het gezin. Indien een lid ten volle gehoorzaam is aan
datgene wat zijn geloof hem leert, kan hij een huwelijksverbond aangaan, dat
niet ontbonden wordt door de dood, maar voortduurt voor ‘tijd en eeuwigheid’
(het ‘hemelse huwelijk’). De Kerk leert dat zij die gestorven zijn zonder juiste
kennis van het evangelie, bij volmacht kunnen worden gedoopt als eerste stap
naar hun uiteindelijke opname in de geloofsgemeenschap. Deze tempelverorden-
ingen ‘bij volmacht’ kunnen de weg openen voor het aanvaarden van de
zaligmakende beginselen van het evangelie door de overledenen (=
plaatvervangende doop voor gestorvenen). Daartoe is het nodig dat men over
voldoende genealogische gegevens beschikt, waardoor de Kerk over de grootste
bibliotheek van dien aard ter wereld beschikt (honderden miljoenen gegevens).
Verder zijn voorgeschreven: de oudtestamentische tienden als kerkelijke
belasting; het verbod alcohol, tabak, drugs, koffie en thee te gebruiken. Volgens
de Kerk stammen negers af van Kaïn, die de satan meer lief heeft gehad dan
God. Maar vanaf 1978 kunnen zij ook alle functies in de Kerk vervullen.
EREDIENSTEN. De ‘vergaderingen’ worden op zondag gehouden en bestaan



uit drie perioden, die elk ongeveer een uur duren. In de eerste periode komen
de mannen (de ‘priesterschapsvergadering’), de vrouwen (de ‘zusterhulpvereni-
ging’) en de mannelijke en vrouwelijke jeugd apart bijeen. In het tweede uur
wordt zonder verdeling naar sekse aan de jeugd (verdeeld naar leeftijd) en aan
de ouderen (verdeeld over verschillende klassen van de ‘zondagsschool’) lessen
gegeven. Deze lessen gaan over alles wat met de Kerk te maken heeft:
bijbelkennis, inhoud van de geloofsopvatting, kerkhistorie, verrichting van de
‘verordeningen’, zoals zalving van zieken, doop. Ook worden zaken behandeld
die met de huiselijke situatie te maken hebben. Het derde uur wordt gebruikt
voor de avondmaalsviering, de eredienst waarin de gemeente volledig bij elkaar
is. Brood en water (de Kerk kent een alcoholverbod) worden na het uitspreken
van een vast gebed uitgedeeld. Vervolgens wordt een toespraak gehouden over
een onderwerp uit het evangelie. De dienst wordt besloten met gezang en
gebed.
In het huisgezin leest men dagelijks in de Schriften van de Kerk. Regel is dat
een gezin een avond per week de zogenaamde gezinsavond houdt, waar behalve
godsdienstige zaken ook gezinszaken worden behandeld en besloten.
ORGANISATIE. De Kerk kent geen gesalarieerde voorgangers; ieder mannelijk
lid van twaalf jaar en ouder kan gekozen worden om in een of ander ambt in
het priesterschap (het collectief van de mannen die kerkelijk gezag hebben om
in naam van Christus te handelen) dienst te doen. Het priesterschap wordt
onderverdeeld in twee hoofdgroepen: het Melchizedekse of het hogere
priesterschap en het Aäronitische of lagere priesterschap. Dit laatste
priesterschap is onderverdeeld in groepen van diakenen, leraars en priesters. Het
Melchizedekse priesterschap is verdeeld in ouderlingen, zeventigers en
hogepriesters.
De Kerk wordt vanuit Salt Lake City in een strakke hiërarchische structuur
bestuurd door de president (nu Gordon B. Hinckley) met zijn twee raadgevers
(hogepriesters), die het zogenaamde Eerste presidentschap vormen. Zij worden
bijgestaan door De Raad van twaalf apostelen. De voornaamste geografische
onderafdelingen worden ringen of zendingen genoemd, elk bestuurd door een
president met twee raadgevers. Zij bestaan uit verschillende wijken ofwel
zelfstandige gemeenten. Elke gemeente heeft haar eigen gebouw. In de in totaal
47 tempels, over de hele wereld verspreid, worden de heilige handelingen
verricht door getrouwe leden. De Kerk heeft haar eigen universiteit (Brigham
Young University in Utah) en verder een aantal hulporganisaties zoals: Deseret
zondagsschoolunie; jonge mannen vereniging; jonge vrouwen vereniging;
zusterhulpvereniging; jeugdwerk. Volgens eigen opgave telt de Kerk 4,5 miljoen
leden, van wie er ruim 9 miljoen in de VS wonen (1995).
NEDERLAND. In Nederland telt de kerk ca. 7000 leden (1990), die in dertig
gemeenten, verspreid over het hele land, elke zondag van 09.30 uur tot 12.30
uur bijeen komen, met een kerkdienst van 11.15 uur tot 12.30 uur. J.P. van
Oudheusden is regionale vertegenwoordiger van de kerkleiding.

Period.:De Kinderster; De Ster.

Bronnen:Bijbel; Boek van Mormon; De parel van grote waarde; De Leer en
de Verbonden, 19522.
Lit. (uit eigen kring): Le Richards,Een wonderbaar werk en een wonder, z.j.;



J.E. Talmage,De artikelen des geloofs, 1913; Wouter E.A. van Beek,De
Mormonen: ideologie en praktijk, in: RBN16, 1988, p. 25-48; Wouter E.A. van
Beek en Helena Berkhout,De Mormonen: groei en transformatie, in: RBN, 16,
1988, 49-66.
(van anderen): J.L. van Baaren,Mormonen en hun leer in het licht van de
Bijbel, 1986; A.J. Montsma,Een nieuwer Testament, in: RBN, 16, 1988, p. 9-
24.

Adres: Hoofd Public Relations, Laan van Rozenburg 17, 2106 CA Heemstede;
tel. 023-5285401.



Kerk van Satan, een van de groeperingen die zich baseren op het neo-
*paganisme. Zij vindt internationaal in feite haar oorsprong in de Church of
Satan, in 1966 door Anton Szandor La Vey te San Francisco gesticht. In
Nederland heeft zij lange tijd haar zetel gehad in de Walpurgia-abdij aan de
Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam, waar behalve haar Satanisch seminarium
ook de vele andere organisaties gevestigd waren. Op dit ogenblik (1994) schijnt
de Kerk van Satan geen enkele activiteit meer te ontplooien.
OPVATTINGEN. Het uitgangspunt is, ‘dat de duivel de macht is die de orde
en de aanbidding van God omkeert, waardoor in essentie alle christelijke
waarden worden omgekeerd. Hierdoor wordt de christelijke God de belichaming
van het kwade en de vijand is goed. De vorst van de duisternis is de Heer van
het Licht, Lucifer, de lichtdrager.’ Hierdoor zijn alle traditionele waarden op
ethisch gebied, die het *christendom mede hebben bepaald, vervallen. De Kerk
van Satan neemt vooral stelling tegen alle schijnheiligheden in de samenleving
en tegen alle op leugens gebaseerde vormen van wat over het algemeen Witte
Magie genoemd wordt. Met name verzet zij zich tegen de invloeden op en de
inmenging in de vormgeving van de maatschappij door deze Witte Magie. Deze
gedachten hebben hun wortels in de gedachtenwereld van de oud-gnostieken
en de Katharen.
De Kerk van Satan houdt zich intensief bezig met de bestudering en beoefening
van de occulte wetenschap en de Zwarte Magie. De moderne satan is hier de
enige, die in staat is ons licht in de duisternis te verschaffen. Als veroorzaker
van geluk, wijsheid en als dé bron van ons bestaan eist hij echter de volstrekte
overgave en trouw van zijn aanhangers, niet alleen aan hemzelf maar ook aan
zijn demonen, die ten allen tijde door de satanisten oproepbaar zijn. Volgens
La Vey is ‘de verering van de duivel niets anders dan de religie van het vlees
en de materie. Het naakte altaar en de naakte vrouw symboliseren het vlees.’
Daarom ook is haar tempel gewijd aan de lichamelijke noden en aan de
bevrediging van de mens. Rituele seksuele magie speelt daarom een belangrijke
rol.
De Kerk heeft een hiërarchische structuur en kent verschillende graden van
inwijding. Het aantal aanhangers is onbekend. De laatste jaren is het zeer stil
rond de Kerk van Satan.

Lit.: Hans Holzer,Heksen en demonen. Alles over het bovennatuurlijke, 1974;
E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Magische bewegingen, 1985.



Kerkgenootschap ‘De Rotskerk’, op 22 april 1983 bij notariële acte door F.J.L.
Zegers gesticht ‘omdat er een gemeente naar Gods wil ontbreekt, waarin Hij
Zich zou kunnen openbaren gelijk Hij wil’. De Rotskerk is echter nooit van de
grond gekomen en telt alleen F.J.L. Zegers als lidmaat. Daarom werd in 1992
de Rotskerk Isaäk-Rebekka bediening in het leven geroepen om de eenzame
alleenstaande te helpen in het vinden van een christelijke partner. In 1993 zijn
de organisaties Warriors for Truth en Warriors for Jesus Christ gesticht. F.J.L.
Zegers noemt zich nu Bisschop Reverend Zegers.

Adres: Postbus 2171, 1780 BE Den Helder; tel. 0223-625001.



Kingdom Outreach Ministry , op 12 mei 1987 opgericht tot hulp aan
verschillende gemeenten bij het organiseren van diensten en campagnes. In de
prediking staan redding en verlossing door de kruisdood en opstanding van
Jezus Christus, de enige zoon van God, centraal. Voorgangers zijn H.
Hempenius en Rev. R. Russell. De organisatie belegt geen eigen bijeenkomsten.

Period.:Outreach Nieuws.

Adres: Van Zyll de Jongstraat 25, 3195 TL Pernis; tel. 010-4168890.



Koptisch Orthodoxe Kerk , een van de jurisdicties van de *Oosterse Kerken
is in 1977 in Nederland ontstaan omdat hier voldoende Kopten woonachtig zijn
om een eigen kerk te stichten. Nederland vormt een kerkprovincie van de
Koptisch Orthodoxe Kerk, patriarchaat Alexandrië. Zij heeft parochies in
Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Iedere zondag zijn er van 10.30 tot 13.30
diensten in Amsterdam en Den Haag, en iedere vierde zaterdag een dienst in
Eindhoven. De diensten worden gevierd in het Koptisch, Arabisch. In
Amsterdam is er iedere zaterdag van de maand een dienst in het Nederlands.

Period.:Al Tariek.

Lit. (uit eigen kring): Elhan Khalil,De Koptische Kerk. Vraag & antwoord,
1992; Paus Shenouda III,De voorspraak der heiligen, 1993; idem,De verering
van de maagd Maria en haar altijddurende maagdelijkheid, 1993.
(van anderen): Egypte. De Koptisch Evangelische Kerk, in:Allerwegen, 16-3,
1985.

Adressen: Domstraat 71, 3864 PN Nijkerkerveen.
Parochie van de H. Maria te Amsterdam: Mosstraat 2, 1032 JW Amsterdam;
tel. 020-6321805.
Parochie van Mari Marcos te Den Haag: Oude Molstraat 37, 2513 BA Den
Haag; Postbus 13554, 2501 EN Den Haag; tel. 070-3603863.



Kracht van Omhoog, is niet de naam van een kerkelijke organisatie of van een
kerkgenootschap, maar de naam van een maandblad, dat vanaf 1937 door P.
Klaver werd uitgegeven. In de loop van de tijd werd Kracht van Omhoog ook
de aanduiding voor een gemeenschappelijke leer. In 1941 werd de redactie
uitgebreid met de gebroeders H. (1904-1986) en J.E. van den Brink (1909-
1989). In 1946 was H. van den Brink nauw betrokken bij de oprichting van
*Youth for Christ in Nederland (zie: evangelisatiebewegingen) en daarna enkele
jaren voorzitter ervan. Kracht van Omhoog groeide uit tot een toonaangevend
blad in de kringen van de *pinksterbeweging. In 1958 stopte H. van den Brink
met zijn redactionele arbeid en werd zijn broer J.E. van den Brink eindredac-
teur. In datzelfde jaar startte de nieuwe eindredacteur huissamenkomsten in
Gorinchem, waaruit een gemeente ontstond. In 1960 was hij een van de
oprichters van de Volle Evangelie Zakenlieden. Van 1960 tot 1968 organiseerde
hij mede de ‘Heiligingssamenkomsten’ in het gebouw Beukenstein te
Driebergen. Het waren samenkomsten, bestemd ‘alleen voor kinderen Gods, die
meer heiliging en kracht zoeken’. Vanaf het begin nam het exorcisme een
belangrijke plaats in. Door middel van profetieën, openbaringen en visioenen
kregen de leden inzicht in deze nieuwe bediening. In 1968 werd Beukenstein
verkocht en stopten de samenkomsten.
Overal in den lande waren nieuwe gemeenten ontstaan, die bewust voor de
naam ‘volle evangeliegemeente’ hadden gekozen en de boodschap van
Beukenstein in praktijk brachten. Kracht van Omhoog diende als het contactblad
tussen deze verschillende gemeenten. Hieruit is de naam Kracht van Omhoog
ook de aanduiding geworden voor een gemeenschappelijke leer. J.E. van den
Brink gaf in zijn maandblad een bijbelse verantwoording voor het uitdrijven van
de demonen. Verder verwierp hij de traditionele leer over de erfzonde: een
mens is uit zichzelf niet zondig, omdat elke zonde wordt veroorzaakt door
contact met een boze geest. Daardoor kwam hij in conflict met de *Broeder-
schap van Pinkstergemeenten en zegde hij in 1966 zijn lidmaatschap op.
Voortaan werd de nieuwe kijk op het strijden tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten getypeerd als ‘de hoge weg’ of als ‘de leer van het
Koninkrijk der hemelen’. Volgens Van den Brink zijn allen die deze nieuwe
visie niet delen ‘onnutte pinksterslaven, die samen met de maranathachristenen
in de buitenste duisternis geworpen zouden worden, waar het geweenklaag is
en tandengeknars’.
Kracht van Omhoog is nimmer een kerkorganisatie geworden. Wel werd het
een aanduiding voor gemeenten, die op deze leer zijn georiënteerd. Sinds 1981
is P. Bronsveld hoofdredacteur en tevens voorganger van de gemeente in
Gorinchem. In 1989 waren 37 gemeenten met ca. 6000 gelovigen betrokken bij
de landelijke ontmoetingen van Kracht van Omhoog, gehouden in de Open Hof
te Ede. Verder onderhouden de gemeenten onderling een uitstekend contact.
Alle voorgangers en oudsten komen regelmatig in Amersfoort bijeen.
Nederland is verdeeld in vier regio’s: noord, midden, zuid en oost. Deze regio’s
kennen eigen contact- en gezinsdagen. In de zomermaanden worden ‘Volle
Evangelie Vakantiedagen’ georganiseerd. Het blad Kracht van Omhoog
verschijnt in vier buitenlandse edities: Frans, Engels, Italiaans en Portugees. De
internationale cassettedienst Vox verstuurt de boodschap in zeven verschillende
talen. In Engeland en Zwitserland worden de internationale opbouwweken
gehouden, terwijl het zendingswerk in Zuid-Italië en Brazilië door de gemeenten



in Nederland wordt ondersteund.

Period.:Kracht van Omhoog(2.200).

Lit. (uit eigen kring): J.E. van den Brink,De gemeente in de eindtijd, z.j.; idem,
Geestelijk Israël, z.j.; idem, De geestelijke wereld in gelijkenissen, 1973;
Erfzonde of duivelswerk?, 1979; idem,Fundament van het geloof, z.j.; idem,
Openbaring van Jezus Christus, z.j.; idem,De eerste brief aan de Corinthiërs,
1985.

Adres: Postbus 84, 4200 AB Gorinchem; tel. 0183-630973.



Krishna-beweging, officieel: International Society for Krishna Consciousness
(Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn, afk. ISKCON). Zij werd
in 1966 in New York gesticht door de Indiër A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada (Abhan Charan De) (1896-1977). Al in 1968 breidde de beweging
zich uit naar Europa. Ook in Nederland heeft zij aanhangers. De groei
stagneerde door het overlijden van haar stichter in 1977. Op dit ogenblik wordt
de leiding uitgeoefend door de Governing Body Commission, een uit ca. 40
personen bestaande Raad van Bestuur. Hoewel het aantal aanhangers, na een
tijdelijke explosieve groei van de beweging in de jaren zestig en zeventig, altijd
relatief gering is geweest, genoot zij door het optreden van dansende en mantra-
chantende aanhangers veel belangstelling. Op het ogenblik heeft zij in
Nederland 4 centra met een totaal aantal ‘toegewijden’ van ca. 200 (1993).
OPVATTINGEN. De Krishna-beweging is een vishnuïstische stroming binnen
het *hindoeïsme, het vainavisme, waarin vooral Krishna op de voorgrond treedt.
Hij wordt op verschillende plaatsen in de veda’s beschreven als de bron van
alle incarnaties, vandaar dat hij wordt beschouwd als de ‘Allerhoogste
Godspersoon’. De stroming gaat terug op het zestiende eeuwse reveil van Sri
Caitanya (1483-1533).
De Krishna-beweging behoort tot de bhakti-traditie, waarin de extatische
overgave aan God, Krishna, een centrale plaats inneemt. Vooral het boek
Bhagavadgita is van belang, waarin Krishna in de rol van een wagenmenner een
gesprek heeft met zijn vriend Arjuna. Krishna openbaart zich als de enige God,
als de grondslag en het doel van het bestaan, als Degene die op de meest
volmaakte wijze alle levende wezens liefheeft. Hij is de allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid van wie alle persoonlijke kennis (Veda) komt, die zonder twijfel
en interpretatie aanvaard kan worden. Tegenover deze vergankelijke, onwetende,
stoffelijke wereld met veel verdriet staat de eeuwige, alwijze en gelukzalige
wereld. Deze bevindt zich aan gene zijde van de stoffelijke universa en bestaat
uit ontelbare geestelijke planeten. Alle levensvormen van de stoffelijke universa
zijn ook in de geestelijke wereld aanwezig, maar dan in een verheerlijkte
gedaante: eeuwig jong; alle zijn vervuld van het hoogste bewustzijn en bevinden
zich in een voortdurend toenemende verrukking door hun volledige overgave
in dienstbaarheid aan de Allerhoogste Godspersoon Krishna. In de stoffelijke
universa heersen de vier onoverkomelijke ellenden: geboorte, ziekte, ouderdom
en dood. Alle levende wezens voeden zich met elkaar; de mensen bestrijden
elkaar op een felle wijze. De bhakti is de enige heilsweg. Door het zogenaamde
chanten van de namen van God kan de mens uit de stoffelijke universa geraken,
zonder opnieuw te hoeven reïncarneren. Als de mens alleen maar zijn zinnen
bevredigt, ontstaan er nadelige gevolgen. De gevallen zielen dalen dan af in
lagere levensvormen van de 8.400.000 die er in totaal bestaan. Het is echter
mogelijk via de planten- en dierenwereld weer de menselijke gedaante te
bereiken, hoewel dat in de regel erg lang duurt. De volledige onthechting van
het materiële is door een geleidelijk vergeestelijkingsproces het hoogste doel.
Voor een volgeling van de Krishna-beweging is de eredienst van groot belang:
zijn leven staat geheel in dienst van Krishna. Het chanten van de mantra ‘Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare’ laat de gelovige realiseren dat hij verschillend is van
zijn materiële lichaam en moet per dag 1728 herhaald worden. Dit chanten
geschiedt met behulp van een gebedssnoer. Krishna wordt in beelden vereerd.



Period.:Krishna-Bhakti-Magazine.

Lit. (uit eigen kring): (klassieke geschriften):De Bhagavad-gita. Het lied van
de Alvervulde, z.j.; met commentaar van A.C. Bhaktivedanta Prabhupada:Sri
Isopanisad, 1973;Het Krsna boek, 3 dln., 1977-1979;Het Srimad Bhagavatam,
1983;De Bhagavad-gita zoals ze is, 19853; Sri Krishna Dvaipayna Vyasa,Het
spel vanKrishna, 2 dln., 1990-1991.
(andere geschriften): A.C. Bhaktivedanta Prabhupada,Transcendentale Leringen
van Prahlad Maharaj, 1973; idem,Het geheim van het leven. De wetenschap
der zelf-realisatie. Heengaan en terugkomen. Volmaakte vragen-volmaakte
antwoorden, 1988.
(van anderen): Wim Haan, Verslag van een reis door ‘Krsna-land’, in:RBN,
8, 1984, p. 47-85; R. Kranenborg,Zelfverwerkelijking. Oosterse religies binnen
een westerse subcultuur, 19752, p. 245-293; idem,Oosterse geloofsbewegingen
in het Westen, 1982, p. 106-123; J. Borsje en R. Kranenborg,Levende
godsdiensten 2. Moderne westerse stromingen, Open Theologisch Onderwijs,
1991, p. 38-43; J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 68-70.

Adres: Van Hilligaertstraat 17hs, 1072 JX Amsterdam; tel. 020-6751404.



Krishnamurti (1895-1986), religieus leraar, werd in het Voorindische
Madanapalle geboren. Sterk beïnvloed door het *hindoeïsme verkondigde hij
dat vrijheid alleen maar bereikt kan worden door een onafhankelijke,
persoonlijke waarneming van innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. Relatief
grote bekendheid kregen de gedachten van Jiddu Krishnamurti toen de theosoof
C.W. Leadbeater rond diens denkbeelden de Orde van de Ster in het Oosten had
gesticht. Daarbij werd Krishnamurti uitgeroepen tot de nieuwe leermeester van
de wereld. In 1929 hief hij echter deze Orde op en verbrak iedere officiële band
met de *theosofie.
Hoewel Krishnamurti officieel geen organisatie had, bestaan er wel stichtingen
en scholen die zijn denkbeelden beheren. Het internationale centrum is de
Krishnamurti Foundation Trust in het Engelse Brockwood Park te Bramdean,
Hampshire. Ook in Nederland zijn er organisaties actief. In de Athenaeum
Bibliotheek te Deventer heeft de Stichting een eigen documentatie- en
studiecentrum.
OPVATTINGEN. Volgens Krishnamurti is het hoofddoel ‘in onze levens een
totale revolutie tot stand te brengen, die niets te maken heeft met de
samenleving zoals deze is... De georganiseerde religies over heel de wereld
geven de mensen hersenspoeling om hem in te passen in een bepaald patroon,
dat zij dan religieuze ideeën en ritueel noemen... Maar ik zie niet in hoe er een
radicale verandering kan komen anders dan door het individu. Want het
menselijk individu is het resultaat van de totale ervaring, kennis en doen ... het
is in ons’. Het individu moet zich vrijmaken van jaloezie, ergernis, agressie,
maar ook van georganiseerde religie, nationaliteit en ideologie. Ieder moet God
voor zichzelf vinden. Meditatie is hiertoe de enige weg. Het is echter geen
proces naar een doel, maar een beleving van zichzelf en van de ander.

Period.:Nieuwsbrief(1700).

Lit.(uit eigen kring): Krishnamurti,Commentaar op het leven, 1987; idem,De
enige revolutie, 19903; idem,Verandering. Dringende noodzaak, 19903; idem,
Meditaties, 1990; Mary Lutyens,Krishnamurti, dl 1: Jeugd en bewustwording,
1977; idem,dl 2: Jaren van vervulling, 1985; idem,dl 3: Weg zonder einde,
1991; Paul Jayakar,Krishnamurti. Een biografie, 1988; H.R. Vincent en F.M.L.
Picard,Zelfkennis als educatief beginsel. Inleiding tot het pedagogisch werk van
J. Krishnamurti, 1991.
(van anderen): J.L. van Baaren,Krishnamurti, 1983.

Adres: Stichting Krishnamurti Nederland, Adrianaplein 22, 3014 XX Rotterdam;
tel. 010-4364629.



Krishnamurti, Uppaluri Gopala (geb. 1919), wordt meestal alleen aangeduid
als ‘U.G.’. In tegenstelling met anderen in de wereld van het *hindoeïsme heeft
hij geen leerlingen om zich heen verzameld. Zijn voornaamste opvatting is dat
een ieder volledig zijn eigen verantwoordelijkheid bezit. In plaats van dat hij
een specifieke geloofsleer verbreidt, wil hij er op wijzen dat elke zoektocht naar
de waarheid betrekkelijk is.

Lit. (uit eigen kring): UG,De mystiek van de verlichting, 1983.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 97.

Adres: Lessestraat 196, 1966 SL Heemskerk; tel. 0251-239194.



Kriya-yoga, gesticht door de Swami Hariharananda Giri, afkomstig uit de
school van goeroe Sri Yuaktesvara, en in de jaren tachtig rechtstreeks vanuit
India naar Nederland gekomen. In regelmatige satsanga’s wordt de praktische
kriya-yoga met de verschillende medische toepassingen beoefend. Het aantal
aanhangers/beoefenaren is onbekend (1993).

Lit. (uit eigen kring): Swami Hariharananda Giri,Kriya Yoga, 1987.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 79-80.

Adres: Rademakersgilde 144, 3994 BX Houten; tel. 030-6974958.



Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis,
een van de organisaties van de *Rozenkruisers. Het beschouwt zichzelf als het
uiterlijk aanzicht van de jong-gnostieke broederschap. Als het stichtingsjaar
wordt 1924 beschouwd, toen de geestelijke leiders, de beide broers J. Leene
(1896-1968) en Z.W. Leene (1892-1938), hun activiteiten begonnen. In 1930
voegde zich H. Stok-Huyser (1902-1990), beter bekend onder haar schrijvers-
naam Catharose de Petri, bij hen. J. Leene heeft gewerkt onder de schrijvers-
naam Jan van Rijckenborgh. In de beginperiode bestond er een nauwe band met
The *Rosicrucian Fellowship te Oceanside (VS), in Nederland bekend onder
de naam Het Rozenkruisersgenootschap. In 1934 werd de band met dit
genootschap verbroken en sloeg de beweging eigen wegen in, waarbij het
zwaartepunt kwam te liggen op het begrip gnosis: de innerlijke kennis die deel
wordt van hen die door zielewedergeboorte de binding met de geest Gods
hersteld hebben en waarvan bijvoorbeeld Paulus spreekt in Filippenzen 5:8.
De naam Lectorium Rosicrucianum is pas ontstaan, toen na de Tweede
Wereldoorlog zijn werkzaamheden zich meer over de gehele wereld
verbreidden. De beweging telt op dit ogenblik vestigingen in Nederland, België,
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, (het vroegere)
Joegoslavië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Canada,
VS, Brazilië, Bolivia, Columbia, Nieuw-Zeeland en in enkele Afrikaanse
landen. Haar internationaal centrum bevindt zich in Haarlem. Leiding geven de
leden van de Internationale Spirituele Leiding en anderen die door dezen
worden aangewezen. Het aantal aanhangers bedraagt over de gehele wereld ca.
10.000 en ca. 2000 in Nederland.
Het Lectorium Rosicrucianum is sinds 1953 opgenomen in de keten van de
universele gnostieke broederschappen.
OPVATTINGEN. Het Lectorium Rosicrucianum beschouwt zijn opvattingen als
zuiver christocentrisch en baseert zich op het oorspronkelijke *christendom. Het
streven is door getrouwe toepassing hiervan in het leven de door Christus
verkondigde ‘wedergeboorte uit water en geest’ (of transfiguratie) te
verwerkelijken, zonder welke, naar het woord van de Heer, ‘niemand het
koninkrijk zal beërven’. De transfiguratie of ‘ware wedergeboorte’ komt tot
stand door een dagelijks sterven van de aardse ik-persoonlijkheid, opdat de
hemelse andere, de in essentie als godsvonk in iedere mens aanwezige
oorspronkelijke goddelijke mens, zal ontwaken en opstaan uit zijn doodsslaap.
Deze gedachte is ontleend aan de bijbelwoorden: ‘Hij moet wassen en ik moet
ondergaan’; ‘Ik ben niet waardig zelfs maar de schoenriemen Zijner voeten te
ontbinden’; ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’; ‘Het koninkrijk is binnen
u’; ‘Zoek eerst het koninkrijk’ (dat sluimerend in u rust) en ‘Al het andere zal
u bovendien geworden’; ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.
Op deze bijbelwoorden berust het leerstuk van de twee natuurorden: 1. Deze,
bestaande, natuurorde, die de levenden en de doden omvat, waarin alles is
opgenomen in een voortdurende kringloop van sterven en geboren worden. Het
is het land van de ‘vreemdelingschap’. In deze natuurorde leven wij als de niet
door God bedoelde schijnmens, een mens, een wezen dat door de val van de
oorspronkelijke godszoon geen binding meer heeft met de goddelijke geest; 2.
De oorspronkelijke, goddelijke toestand, waarvan het geestvonkatoom in de
mens (het verloren koninkrijk) het laatste overblijfsel is, en bij velen een vage
herinnering, de zogenaamde preherinnering, oproept. Van deze geestvonk gaat



de in de mens ingeschapen drang tot het zoeken van deze oorspronkelijke
toestand ‘die bij de Vader was’ uit.
In het kort kan het pad tot transfiguratie in vijf fasen worden aangeduid: 1.
Inzicht in de aard van de innerlijke roep; 2. Deze leidt tot het ware heilbegeren;
3. Een totale overgave van het leven aan de verwerkelijking van dit heil; 4. Een
daaruit spontaan voortvloeiende nieuwe levenshouding; 5. Deze moet leiden tot
de vervulling: de opstanding in het oorspronkelijke levensveld.
Lectorium Rosicrucianum gebruikt het pentagram als het symbool van alle
tijden van de wedergeboren mens, van de nieuwe mens.
Het Lectorium Rosicrucianum houdt zich verre van stromingen als *spiritisme,
*occultisme, *New Age en dergelijke, die zich zijns inziens alle bewegen
binnen de begrenzing van de genoemde gevallen natuurorde en waarin daarom
geen enkel bevrijdend aspect gelegen kan zijn.
NEDERLAND. De leden komen regelmatig, vele keren per maand bijeen in
negentien steden in Nederland, zowel in conferentieoorden als in hun Tempels.
Verder organiseert het Lectorium Rosicrucianum lezingen en cursussen. De
Rozekruis Pers geeft veel geschriften in verschillende talen uit.

Period.:Het Pentagram.

Lit. (uit eigen kring): Jan van Rijckenborgh,Dei gloria intacta. Het christelijk
inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw, 1957; idem,
De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, 2 delen, 1969/1988; idem,
De Egyptische oergnosis, 4 delen, 1978/1991; Catharose de Petri,Transfigura-
tie, 1979; Jan van Rijckenborgh,De gnosis in actuele openbaring, 1980; idem,
De elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis, 1981; idem,Het
gouden Rozenkruis, 1985; idem, De roep der Broedersschap van het
Rozenkruis, 1985; idem,De Chinese gnosis, 1987; idem,De gnostieke mysteriën
van de Pistis Sophia, 1991.
(van anderen): J.W. Jongedijk,Geestelijke leiders van ons volk, 1962; E.G.
Hoekstra,Wat geloven zij? De occulte bewegingen, 1985.

Adres: Bakenessergracht 11-15, 2011 JS Haarlem; tel. 023-3523850/51, fax
023-5327242.



Leden in Christus Gemeenten, als afscheiding van de *Spade Regenbeweging
in Zuid-Afrika ontstaan. Zij werden vanaf 1965 door zendeling J. van Wijk in
Europa geïntroduceerd. Sinds 1975 bestaat er in Vlissingen een kleine
gemeente, die nauw verbonden is met haar zustergemeente in het Belgische
Izegem. Men houdt wekelijkse gemeenschappelijke diensten, wisselend in
Vlissingen en Izegem. De gemeente in Vlissingen telt 40 leden (1993). Oudste
is R. de Keyzer. Met de Spade Regen heeft men veel gemeen, hoewel er geen
contacten bestaan. De Leden in Christus Gemeenten kennen geen uniformen en
verder bouwt men geen geloofshuizen omdat ze gemeenten willen stichten.

Adres: Pauwenburgweg 35, 4384 JB Vlissingen; tel. 0118-465818.



Leger des Heils(Engels:The Salvation Army), een christelijke en internationale
organisatie, in 1865 door William Booth (1829-1912) en zijn vrouw Catherine
als The East London Revival Society gesticht. Later werd de naam via East
London Revival Mission en East London Christian Mission veranderd in The
Christian Mission, terwijl de tegenwoordige naam in 1878 werd aangenomen.
William Booth had zich al op zeer jeugdige leeftijd aangesloten bij de
Methodist New Connection. Gegrepen door Lucas 13:23 begon hij met enkele
vrienden in de sloppen van Londen met straatprediking. Nadat hij eerst als
lekeprediker in de methodistenkerk was geaccepteerd, werd hij in 1854
predikant. Aangezien zijn kerk zijn verzoek om opnieuw te mogen werken in
de Londense sloppenwijken had afgewezen, brak William Booth met de kerk
en stichtte hij The East London Revival Society.
Vooral in de beginperiode hadden de grote kerken veel kritiek op de methodes
van evangelieverkondiging van het Leger. Op dit ogenblik bestaat er veel
waardering voor zijn activiteiten op sociaal gebied, vooral ten behoeve van die
groepen die aan de zelfkant van onze maatschappij leven.
Vanaf ongeveer 1880 begon de snelle verbreiding over de hele wereld. In 1991
is het Leger actief in 93 landen, met uitzondering van bepaalde staten met een
totalitair karakter, waar het verboden werd. Het telt ruim 15.000 korpsen
(plaatselijke afdelingen) en vele maatschappelijke inrichtingen, tehuizen en
scholen. Het aantal leden wordt geschat op ongeveer 3 miljoen, het aantal
officieren op ongeveer 25.000 (1993). Het internationaal hoofdkwartier bevindt
zich nog steeds in Londen.
OPVATTINGEN. De opvattingen van het Leger passen geheel in die van het
*christendom. Daarbij zijn ze van de oorsprong van het Leger af duidelijk
beïnvloed door het *methodisme. De leer werd in 1878 in leerstellingen
duidelijk vastgelegd: de Bijbel is door goddelijke inspiratie geschreven; God
is de schepper, aan wie men volledige verantwoording verschuldigd is. Verder
spelen een belangrijke rol: de leer van de drieëenheid; de beide naturen van
Christus (de goddelijke en de menselijke); de volledige verdorvenheid van de
mens; de redding van de mens door bekering, geloof en wedergeboorte door
toedoen van de Heilige Geest. Alleen door het geloof wordt de mens
gerechtvaardigd. Speciale aandacht heeft het Leger voor het nieuwe leven, dat
alleen door God kan worden bewerkstelligd. Men legt nadruk op levensheili-
ging. De heilssoldaat onthoudt zich van het gebruik van alcohol, tabak en drugs.
De eredienst is niet strak geregeld, omdat het Leger sterke nadruk legt op de
werking van de Heilige Geest. Sacramenten dient men in het Leger niet toe.
Kinderen kunnen wel worden opgedragen aan God.
Aanvankelijk was het Leger lid van de *Wereldraad van Kerken. In 1981 heeft
men dit lidmaatschap opgeschort, omdat men het niet eens was met vooral de
politieke opstelling van de Wereldraad.
ORGANISATIE. Het uitgangspunt van het Leger: te streven naar ‘de uitbreiding
van het Koninkrijk Gods op aarde, door een ieder te brengen tot overgave aan
Jezus Christus’, werd op militaire wijze in praktijk gebracht. Het Leger wil
mobiel en paraat zijn om ten strijde te trekken tegen alles wat de mens van God
aftrekt. Vele leden (heilssoldaten) gingen het uniform dragen. In de strak
hiërarchische structuur werd William Booth zelf generaal. Onder hem werkten
territoriale leiders, officieren en soldaten, een structuur die nog steeds bestaat.
Generaal is nu Paul Alexander Rader.



De nieuwelingen worden nog steeds recruten en de aanstaande officieren
kadetten genoemd. Verder werden de ‘Krijgsartikelen’ (samenvattingen van
geloof en beloften) en de rood-geel-blauwe krijgsvlag ingevoerd. De naam
Strijdkreetals naam van het blad van het Leger past geheel in deze sfeer.
De muziekkorpsen brengen naast de begeleiding van geestelijke liederen ook
aparte composities ten gehore, die vroeger vaak op zogenaamde wereldse
melodieën werden gebaseerd.
Het Leger erkent principieel de gelijkheid van man en vrouw, ook in die landen
waar de volledige emancipatie nog lang niet is gerealiseerd.
NEDERLAND. In Nederland vestigde het Leger zich op 8 mei 1887. Na een
zeer moeilijk begin met veel tegenwerking telt het thans vier divisies, 87
korpsen en 6.986 heilssoldaten en ca. 500 officieren (1994). De opleidings-
school en het hoofdkwartier zijn in Almere gevestigd. Territoriaal commandant
is commissioner J. van Boven.
Het Leger in ons land is vanaf de oprichting gastlid van de *Raad van Kerken
in Nederland.

Period.: De jonge kampvechter; De officier (450); Heils- en strijdzangen
(2.500);Salvo(4.000);Strijdkreet(47.000).

Lit. (uit eigen kring): De leerstellingen van het Leger des Heils, z.j.; Leger
zonder vijand, z.j.; J. Filius en D. Lissenburg,Gered om te redden, 1962; idem,
Stoottroep van Christus, 1962.

Adres: Spoordreef 10, 1315 GN Almere; tel. 036-5398111, fax 036-5331458.



Lichtaard, Stichting, Oecumenisch jongerenklooster, ontstaan in november
1981 vanuit onvrede over de situatie in de kerken en het te weinig belangstel-
ling hebben voor jongeren die de bijeenkomsten in *Taizé hadden bijgewoond.
Hoewel Lichtaard geen kopie wil zijn van de beweging van Taizé poogt zij
zoveel als mogelijk de sfeer aldaar te benaderen. Het centrum van de
activiteiten ligt in Lichtaard, maar wel met de bedoeling dat deze overal beleefd
wordt. De vaste kern van ca. 10 mensen komt elke zondag om 16.00 uur in het
kerkje van Lichtaard bijeen, waar een liturgiegroep de vieringen verzorgt. In
de zogenaamde stiltevieringen staan behalve stilte zingen, gebed en meditatie
centraal; in de zogenaamde themavieringen staat een bepaald thema centraal.

Period.:Nieuwsbrief Lichtaard.

Adres: 8, 9091 BC Wyns; tel. 058-253100.



Lorber (Jakob) Stichting voor het Nederlandse taalgebied, is geen
geloofsgemeenschap maar een organisatie die in vertaling de werken uitgeeft
van de Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber (1800-1864). Vanaf 1840 tot aan
zijn dood kreeg Lorber van de Heer de Nieuwe Openbaring, die zich tot allen
richt, ongeacht tot welke geloofsgemeenschap men zich wenst te rekenen. Deze
Nieuwe Openbaring van Jezus wordt op grond van Johannes 16:12-13
beschouwd als de voortzetting van de bijbelse openbaringen en laat beseffen
dat bij alle verscheidenheid in geloofsrichtingen er een eenheid kan zijn in de
Ene, vrij van alle dogma’s en onder eigen verantwoordelijkheid. Zij past in de
reeks van andere openbaringen zoals het ‘Derde Testament van het Woord van
God’ van Emanuel Swedenborg (1688-1772) (zie: *Kerk van het Nieuwe
Jeruzalem, Algemene).
OPVATTINGEN. Volgens de Nieuwe Openbaring is alles energie, namelijk
Gods- of geesteskracht, opgebouwd uit allerkleinste oer-stofdeeltjes, die oer-
levensvonken worden genoemd. Zij zijn niets anders dan zelfstandig gemaakte
gedachtenkrachten van God, de eeuwige oneindige geest, de oerkracht en het
fundament van alle zijn. Dit fundament heeft een innerlijk machtscentrum, van
waaruit gedachten en ideeën in de schepping uitstromen, die na een grote
kringloop ter verlossing van het geestelijk leven weer terugkeren. Vanuit het
oermachtscentrum is God, de hoogste van alle levensvormen eeuwig scheppend
bezig. De stoffelijke schepping werd voorafgegaan door geestelijke scheppingen.
God schiep volgens Zijn beeld grote geestelijke wezens, de oer-aartsengelen.
Deze konden op hun beurt de engelen, aan hen gelijke schepselen in leven
roepen, die zich zouden kunnen ontwikkelen totdat ze aan God gelijk zouden
zijn. Een deel van de engelen viel onder leiding van hoofdgeest Satana (Lucifer)
af op grond van hun vrije wil in zelfliefde en zelfverheerlijking. Als gevolg
daarvan vond de stoffelijke schepping plaats door verdichting van de geestelijk-
etherische oeressenties (materialisatie), waardoor in de scheppingsruimte de
oernevels van de materie of wereldstof ontstonden. God ontwikkelde met behulp
van de trouw gebleven engelen, door ordening uit de oernevelen van de
wereldstof, de opbouw van het materiële universum. Toen begon God met de
verlossing van de in de materie gebonden wezens. Op alle hemellichamen
worden door het goddelijk bestuur de verstarde wereldstofmassa’s meer en meer
losgemaakt en door engelen in de ‘rijken’ van de natuurwereld gebracht. Deze
zogenaamde levensvonken – tot ‘zielen verenigd’ – worden in steeds hogere
levensvormen trapsgewijs door het mineraal-, planten- en dierenrijk
omhooggeleid. De ‘natuurzielen’ worden op de geestelijk- lichamelijke weg
geleid tot de bouw en het gebruik van hun tijdelijke levensomhulsels. Zo gaan
ze de zelfzucht, die tegen Gods geboden ingaat, langzamerhand overwinnen en
zich bekeren tot de hemelse ordening van het dienen. De zo uit de materie
opgestegen mensenziel moet door de in haar gelegde innerlijke geest- of
liefdesvonk zich in het leven waarmaken en de liefdesgeboden van God
gehoorzamen. Zo alleen wordt de mensenziel een echt kind van God. Toen de
mensheid voldoende gerijpt was, trad God in Jezus Christus zelf als mens in
de materie om voor alle zielen de terugkeer tot een volkomen geestelijk bestaan
mogelijk te maken. De geest van Jezus is de Vader, de ziel van Hem (het
menselijke) de Zoon en de godskracht de Heilige Geest. Jezus’ prediking was
gebaseerd op de grondwet van de hele schepping: Heb God boven alles lief en
je naaste als jezelf. Deze grondwet is zo essentieel dat sacramenten,



geloofsbelijdenissen, enz. alleen maar hulpmiddelen zijn om dit doel te
bereiken. Na hun dood treden de meeste mensen nog onvolmaakt binnen in de
fijnstoffelijke sfeer van het hiernamaals. Maar door de goddelijke liefde krijgen
ze de kans om zich daar opnieuw te scholen, omdat de eeuwige verdoemenis
niet bestaat. Eerst komen ze in een onzichtbare wereld, een soort droomwereld
waar ze beleerd worden, al naar gelang hun persoonlijke ontwikkeling. Hemel
en hel zijn geestelijke ontwikkelingsstadia. De Nieuwe Openbaring verkondigt
specifieke reïncarnatieopvattingen. Sterk egoïstissche aan de materie gebonden
zielen kunnen opnieuw in het leven geroepen worden op andere planeten en
soms zelfs op onze aarde. Zielen raken door de loutering in een steeds nieuwe
en gelukkig makende werkelijkheid. Hun geestelijk zien en innerlijke kracht
nemen toe in drie opeenvolgende hemelen. De eindeloze opklimming in
gelukzaligheid leidt tot een steeds dieper kennen van God en het meewerken
aan Zijn werk van de schepping.

Bronnen: Jakob Lorber, (door het innerlijke woord van de Heer ontvangen)Het
grote Johannes evangelie, 11 delen (het 11e deel werd door Leopold Engel
ontvangen), 1987; andere werken van Jakob Lorber:Aarde en maan; Brief van
Paulus aan de gemeente in Laodicea; Brieven van Jezus en Abgarus;
Bijbelteksten en hun verborgen betekenis; De huishouding van God, 3 delen;
De jeugd van Jezus; De wederkomst van Christus; Drie dagen in de tempel;
Geheimen der natuur; Genezing en gezondheid; Juwelen van de Meester aller
meesters; Kruis en kroon; Weg tot geestelijke wedergeboorte; Woorden van
Jezus; Gottfried Mayerhofer,Predikingen van Jezus. z.j.
Lit.(uit eigen kring): Kurt Eggenstein,De profeet Jakob Lorber verkondigt op
handen zijnde rampen en het ware christendom, z.j.; Karl Gottfried von Leitner,
Jakob Lorber, schrijfknecht van God. Biografie, 1988.

Adres: Burg. de Millylaan 1, 7231 DP Warnsveld; tel. 0575-521803.



Lutheranisme, een van de hoofdstromingen binnen het *protestantisme,
ontleent zijn naam aan de stichter Maarten Luther (1483-1546). Door de
activiteiten van en rond Luther (Augustijner monnik en hoogleraar in de
theologie in Wittenberg) ontstond de definitieve breuk met de *Rooms-
Katholieke Kerk. Hoewel vanzelfsprekend al velen vóór hem (bijv. de
zogenaamde ketterse bewegingen als de Katharen, Albigenzen, Waldenzen, en
vele andere groeperingen) in woord, geschrift en daad de aandacht hadden
gevestigd op de vele laat-middeleeuwse misstanden in de R.-K. Kerk, geldt het
feit dat Luther op 31 oktober 1517 op de deur van de slotkapel te Wittenberg
de bekende 95 stellingen aansloeg als het officiële begin van de *Reformatie.
De aanleiding tot deze (gebruikelijke) methode om een wetenschappelijke
discussie aan te gaan, was vooral de aflaatpraktijk met de daaraan verbonden
aflaathandel, waarmee vooral de naam van de monnik Tetzel verbonden is.
Luthers principiële bezwaren waren met name op Romeinen 1:17 gebaseerd:
‘Want het evangelie brengt aan het licht, dat de mens in de ogen van God
rechtvaardig is enkel en alleen door te geloven, in overeenstemming met wat
er geschreven staat: De rechtvaardige zal leven door het geloof.’
OPVATTINGEN. De leer van het lutheranisme is, behalve door de geschriften
van Luther zelf, zoals deKleine Catechismus, de Grote Catechismusen de
Schmalkaldische artikelen, vooral bepaald door het zogenaamdeConcordi-
enboek(de Augustijnse Confessie, de Apologie en de Formula Concordiae).
Ook Philippus Melanchton (1497-1560) heeft met zijnLoci Communes
(Grondbeginselen) een beslissende invloed gehad. Het denken concentreert zich
vooral op de gestalte van Christus. Hij is de vervulling van alle messiaanse
beloften, zoals deze in de Bijbel naar voren zijn gebracht. Christus sterft –
mede door ons toedoen – voor ons en wordt voor ons en met ons herboren tot
een nieuw leven. Dit nieuwe, werkelijke leven is datgene wat Christus bedoeld
heeft met zijn schepping. Hoewel deze bedoeling van God voor de mensen nu
nog verborgen is, zal ze eenmaal in alle heerlijkheid aan ons geopenbaard
worden.
De eredienst is geheel gericht op het wonder van het Christus-gebeuren. De
prediking, de bediening van het sacrament van de doop en die van het
avondmaal, en het zogenaamde sleutelambt (de vergeving van de zonden en de
biecht) spelen hierbij een essentiële rol. De avondmaalsleer – de consubstantia-
tieleer – hangt nauw samen met de opvatting dat Christus zowel God als mens
is. De kerk moet ook buiten de eigen kerkorganisatie als dienende instelling
actief zijn, zowel in het diaconaat als in de zending, maar ook in die situaties,
waarin aan de gerechtigheid en aan de menselijke waarden afbreuk wordt
gedaan. Centraal staat daarom de dienstbaarheid aan de naaste. De mens is niet
in staat door het verrichten van zogenaamde goede werken iets bij te dragen
aan zijn eigen zaligheid: de mens wordt voor God alleen door het geloof
rechtvaardig. Hoewel voor Luther de vorm van het kerkbestuur (episcopaal of
presbyteriaal) geen principiële geloofskwestie was, gaf hij persoonlijk de
voorkeur aan de episcopale kerkstructuur, waardoor deze ook in vele landen,
waar het lutheranisme de overheersende godsdienst is, werd toegepast.
VERSPREIDING EN ORGANISATIE. Al snel kreeg Luther veel aanhang in het
Duitse Rijk. Onder leiding van Duitse vorsten werden vooral na 1530 de kerken
van het lutheranisme georganiseerd. De verschillende zelfstandige Landeskir-
chen sloten zich uiteindelijk in 1922 aaneen tot de zogenaamde Deutsche



Evangelische Kirchenbund. Verder kwam als gevolg van het nationaal-
socialistische bewind een samenwerking tot stand tussen de Evangelischen
(lutheranen) en de Reformierten (calvinisten), die uiteindelijk in 1948 leidde
tot de stichting van de Evangelische Kirche Deutschland. Behalve in Duitsland
komt het lutheranisme vooral in de Scandinavische landen voor: daar omvat het
ca. 97% van de bevolking. De hierboven genoemde lutherse kerken kennen de
episcopale kerkvorm. De ruim 8 miljoen lutheranen in de VS hebben, evenals
die in Nederland, de presbyteriale kerkvorm. In Nederland zijn ze verenigd in
de *Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De vroegere
belangrijke lutherse gemeenten in België, en met name die in Antwerpen, zijn
met name door de activiteiten van de contrareformatie verboden en daardoor
zeer gedecimeerd. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw ontstonden ze
opnieuw, met name als gevolg van de noodzaak van zielszorg voor de vele
Scandinavische zeelieden.
De lutherse zending richtte zich met name op Afrika en in mindere mate op
Sumatra. Praktisch alle lutherse kerken zijn verenigd in de Lutheran World
Federation (LWF), die in 1947 in het Zweedse Lund is opgericht en 114
nationale kerken met ruim 55 miljoen aanhangers (1994) vertegenwoordigt. De
LWF werkt nauw samen met de *Wereldraad van Kerken.

Lit.: J.F. Jaanus,De lutherse wereldkerk, z.j.; J.P. Boendermaker,De
Augsburgse Confessie. Opnieuw vertaald en toegelicht, 19542; W.J. Kooiman,
Luther en de Bijbel, 1958; idem,Luther. Zijn weg en werk, 19592; Gerhard
Ritter, Luther in leven en werk, 1962; J.P. Boendermaker,Luther’s Grote
Catechismus, 1965; P. Estié,Het vluchtige bestaan van de eerste Nederlandse
Lutherse gemeente, Antwerpen 1566-1567, 1986.



Macrobiotiek , een voedselfilosofie en leefwijze die behalve in de kringen van
mensen die bewust leven en vooral zorgvuldig hun voedsel kiezen een grote
rol spelen in vele richtingen, groeperingen, alternatieve levensvormen en
geneeswijzen en therapieën binnen *New Age. Deze voedselfilosofie en
leefwijze werden ontworpen door de Japanners G. Ohsawa en M. Kushi en is
gebaseerd op de Chinese filosofie van yin en yang als elkaar bestrijdende en
aanvullende krachten, ca. 6000 jaar geleden ontstaan. Deze is met name door
Ohsawa van toepassing verklaard op de mens en het gehele universum, waarin
yin positief, vrouwelijk is en yang negatief en mannelijk. Als de centrifugale
(middelpuntvliedende krachten) en de centripetale (middelpuntzoekende
krachten) bestrijden ze elkaar maar vullen zij elkaar ook aan. De centrifugale
kracht is uitzettend, brengt stilte, kalmte, koude en donkerte voort terwijl de
centripetale kracht samentrekkend is, geluid, beweging, hitte en licht
voortbrengt. In de macrobiotiek staat yin voor ondermeer vloeibaar, zuur en
zoet en yang voor vast, zout en bitter. Voor een ideaal leven dient er daarom
een evenwicht te bestaan tussen yin en yang, maar doordat de mens, en vooral
die in de westerse wereld, zeer onnatuurlijk leeft, is er een verstoring van dat
evenwicht ontstaan, met ziekten e.d. als het onvermijdelijk gevolg. De leer van
de macrobiotiek maakt in feite de gebruikelijke westerse geneeswijze overbodig.
Wie te veel yin is, dient voedsel te nuttigen dat yang is en omgekeerd. De
macrobiotiek kent lijsten van voedingsmiddelen, die precies aangeven wat yin
en yang is. Ook de bereidingswijze en hoe de maaltijd genuttigd wordt, spelen
een belangrijke rol. Macrobiotiek gaat in principe uit van vegetarisch voedsel,
dat daarbij ook gekoppeld is aan de streek waar men woont en aan het
jaargetijde waarin men eet. Voor een gebied als Nederland moet de
basisvoeding vooral bestaan uit volle granen en volle-graanprodukten, aangevuld
met peulvruchten, verse groenten, fruit, zure-melkprodukten, zeewier, honing
en voor de niet-vegetariërs vlees. Het nuttigen van suiker, koffie, traditionele
theesoorten, alcohol en dierlijke vetten wordt over het algemeen afgeraden.

Lit.: I. Clausnitzer,Wegwijzer in de macrobiotiek. Voedingsleer volgens George
Ohsawa, z.j.; G. Ohsawa,De filosofie van de geneeskunde in het Verre Oosten,
z.j.; G. Ohsawa,Zen makrobiotiek, 1970.

Voor de vele adressen van macrobiotische therapieën, e.d. zie men:Gids voor
andere wegen. Grensverleggende initiatieven: adressen, informatie, toelichting;
Klikgids. Sprekers en cursusleiders, centra en podia, op het gebied van
alternatieve geneeswijzen en zelfontplooiing, en verder adressenlijsten in de
tijdschriften:Bres, Koörddanser, Onkruid, e.a.



Maitreya Instituut , in 1979 als stichting opgericht door een aantal studenten
van de Tibetaanse Lama’s Thubten Yeshe en Thubten Zopa Rinpochee. De
stichting beheert een studie- en meditatiecentrum te Emst met een meditatie-
ruimte, een winkel en een gastenverblijf voor cursisten en heeft een eigen
uitgeverij, die behalve de in eigen beheer uitgegeven boeken ook literatuur uit
Amerika, Engeland en India importeert en distribueert.
Het Maitreya Instituut heeft tot doel de interesse, studie en beoefening van de
boeddhistische levensweg te bevorderen, zodat een integratie kan ontstaan van
de boeddhistische wijsheid met onze westerse cultuur. Het volgt daarbij
voornamelijk het Tibetaanse *boeddhisme, met de Dalai Lama als de grootste
levende leraar van deze tijd. Spiritueel hoofd is lama Thubten Zopa Rinpochee
en sedert 1984 is de Tibetaanse monnik Geshe Konchog Lhundup als vaste
leraar van het Maitreya Instituut in Nederland gevestigd. Hij onderwijst de leer
van Boeddha volgens de Geluka Orde van het Tibetaanse boeddhisme, waarbij
wordt uitgegaan van de soetra’s en de tantra’s. Om ervoor te zorgen dat het
onderricht van de historische Boeddha Sakyamoenie zo zuiver mogelijk wordt
bewaard, wordt het al meer dan 2500 jaar lang mondeling van leraar op leerling
overgedragen.
Het Maitreya Instituut organiseert lezingen, retraites, weekendcursussen en een
jaarlijkse midzomer-meditatiecursus van twee weken. De informatieoverdracht
wordt omlijst met geleide meditaties, zodat meditatie-ervaring kan worden
opgedaan. Ook houdt het Maitreya Instituut in zijn centrum regelmatig
gebedsdiensten (poedja’s) op de speciale maankalenderdagen, zoals bijvoorbeeld
de Offerande aan de Spirituele Meesters. De vaste kern van het centrum bestaat
uit de Tibetaanse Geshe, twee Nederlandse monniken en een tiental leken-
boeddhisten. Tijdens cursussen gelden op het hele terrein de vijf leefregels: niet
doden of schade toebrengen aan levende wezens; niet iets nemen wat niet
vrijwillig is gegeven; niet liegen; geen seksueel contact; geen bedwelmende
middelen gebruiken, inclusief tabak.
Landelijk organiseert de stichting studiegroepen in een aantal plaatsen.
Nationaal onderhoudt ze contact met de *Boeddhistische Unie Nederland
(BUN). Internationaal is zij aangesloten bij de Foundation for the Preservation
of the Mahayana Tradition (FPMT), een overkoepelende organisatie van studie-
en meditatiecentra, kloosters en uitgeverijen over heel de wereld.

Period.: Maitreya Magazine; Mandala. Journal for the Foundation for the
Preservation of the Mahayana Tradition.

Lit. (uit eigen kring): Lama Thubten Yeshe,Stille geest heldere geest, 1985;
Jon Landaw,Prins Siddharta, 1987; Cathleen McDonald,Leren mediteren,
1989; Thubten Zopa Rinpochee,Problemen oplossen, 1990; Geshe Konchog
Lhundup,Met Boeddha op weg, 1991.
Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.
207-212; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland: een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 131.

Adres: Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst; tel. 0578-661450 (niet op maandag).



Malva Meditatie , oorspronkelijk opgericht als meditatie-groep van mensen met
een vrij groot geestelijk bewustzijn met de bedoeling om regelmatige geestelijke
krachten uit te zenden, die de wereldvrede zouden bewerkstelligen. Volgens de
stichting Malva Meditatie bleef dit niet onopgemerkt in de astrale wereld,
waardoor in 1969 L. Persoon tijdens een meditatie-bijeenkomst spontaan in
trance ging. Volgens Malva Meditatie ontving Persoon deze trance-boodschap-
pen van één van de negen meesters van Malva, hoog geëvolueerde kosmische
wezens, die verblijven in hun klooster op het Malva-plateau in India. Vanaf
1983 is Malva Meditatie een leerschool voor geestelijke bewustwording en
intuïtieve ontwikkeling, die via geleide-meditaties, trance-lezingen en (trance)-
cursussen het innerlijk ‘te-vrede-n-zijn’ tot stand wil brengen en uitdragen aan
anderen.
De vele trance-lezingen worden verspreid via cassettes, terwijl sommige in druk
worden uitgegeven. Malva-Meditatie kent geen leden, wel ca. 1000 abonnees
op haar periodiek (1993).

Period.:Malva-Post.

Lit. (uit eigen kring):Karmisch opvoeden, z.j.; Leven in Atlantis, z.j.; Leven
binnenin de aarde, z.j.; Wandelen door de sferen, z.j.; Leven binnenin de
levensvormen van andere planeten, 1993;Over bergen en dalen... Informatie-
boekje en catalogus, 1993.

Adres: Hoge Biezen 5, 5465 PP Zijtaart; tel. 0413-350375.



Maranatha Ministries , rond 1960 ontstaan vanuit de behoefte om te voldoen
aan de opdracht het evangelie te verkondigen. Als Volle Evangelie Gemeente
Maranatha begonnen, heeft de gemeente nu de naam Maranatha Ministries
aangenomen. Zij is in Amsterdam actief in vier wijken. Verder zijn er
gemeenten in Purmerend en Hoorn. Maranatha Ministries/English Section is
actief in de Bijlmermeer.
Belangrijke geloofspunten zijn: de doop door onderdompeling na bekering, de
Bijbel als het boek der waarheid en de spoedige komst van Jezus. Verder maakt
de Heilige Geest de gemeente klaar om de Heer te ontmoeten en overtuigt Hij
de mensen dat ze zondig zijn. Bovendien zorgt de Heilige Geest voor
gerechtigheid en het oordeel.
Voorgangers zijn S.L. Hofwijks, D. Texel, M. Sweeb en H. Alken. De
gemeente telt ruim 1000 gelovigen boven de dertien jaar (1993). De
bijeenkomsten zijn zondag om 10.30 uur en 15.00 uur en woensdag om 19.30
uur in de Bethelkerk, Cabotstraat, Amsterdam-West.

Period.:Info.

Adres: Postbus 6014, 1005 EA Amsterdam; tel. 020-6997473.



Mazdaznan, een syncretistische, religieuze beweging, in 1901 door dr. Ottoman
Zar-Adhurst-Hanish (eigenlijk Otto Hanisch, 1844-1936) gesticht. Volgens de
aanhangers stammen de wijsheden, die Hanish weer bekend heeft gemaakt en
de waarden hiervan aangegeven, van ver voor onze jaartelling. Ze zijn
gebaseerd op de geschriften van Ainyahita (ca. 9600 v. Chr.), dochter van een
herderskoning uit de Himalaya. Deze wijsheden en overdenkingen zijn later
uitgebouwd door Zarathoestra, die ca. 6900 v.Chr. in het tegenwoordige Iran
leefde.
Het begrip Mazdaznan is samengesteld uit de woorden mazda (groot, goed,
God) en znan of yaznan (leerling zijn). De denkbeelden zijn met name verbreid
in Duitsland, Zwitserland en de VS met een onbekend aantal aanhangers. Het
aantal aanhangers wereldwijd bedraagt ca. 1000 (1993). In Nederland is hun
aantal slechts klein. De beweging wordt geleid door de ‘elektor’, Alfonso
Calderon vanuit het hoofdkwartier in Encinitas, Califonië.
OPVATTINGEN. Mazdaznan zoekt naar ‘de religie achter alle religies’, naar
het ‘onvergankelijke levensbeginsel in alle verschijnende vormen en
verdwijnende vormen’ (waarmee de verschillende godsdiensten worden
bedoeld). Alleen indien de mens naar harmonie van geest, ziel en lichaam
streeft, kan hij de eenheid met God bereiken. Hiertoe zijn oefeningen voor
adem en endocriene klieren nodig en volwaardig voedsel, gebaseerd op de
aanleg van ieders persoonlijkheid.
Door zuiver werkende organen ontstaat een zuiver werkend intellect, dat kan
meewerken aan gerechtigheid. Daartoe moet wel elke daad getuigen van liefde
voor de medemens.
Over Jezus leert Mazdaznan dat hij als Yessu op 23 mei 749 na de stichting
van Rome (753 v. Chr.) geboren is. Hij heeft onderricht gekregen van Esseense
leraren. Hij reisde naar Egypte, Griekenland en India. Na zijn veroordeling is
hij nog levend van het kruis genomen en via een geheime gang uit het graf
ontkomen.

Period.:Mazdaznan.

Lit. (uit eigen kring): Adem is leven, z.j.; O.Z. Hanish,Avesta. Mazdaznan
liederenbundel, z.j.; idem, Huwelijksleven en de leer der verjonging.
Mazdaznan-beweging, z.j.; idem,Individuele voeding, z.j.; W. de Meyner,De
mazdaznanwetenschap van de in de stof werkende wetten, z.j.; I. Sijpkens,
Gezondheidsgids, z.j.; idem,Mazdaznanbeweging, z.j.

Adres: Moreelsestraat 8hs, 1071 BK Amsterdam; tel. 020-6621169/6421564.



Messiaanse Volksbeweging ‘Corona’, De, in 1979 op Terschelling mede door
Elius van Hoorn opgericht vanuit grote onvrede ten aanzien van de zeer vele
bestaande geloofsopvattingen. De bedoeling van de stichters was om de
medemens tot het inzicht te brengen waarom hij leeft, wat zijn taak daarin is.
Mede door honderden ingezonden brieven en artikelen in de Leeuwarder
Courant werd de mensheid daarop gewezen. Op dit ogenblik is het stil rondom
de Messiaanse Volksbeweging omdat twee van de drie oprichters zijn overleden
en ‘alles wat er te zeggen valt reeds gezegd is’. De volgelingen komen nooit
bijeen uitgaande van de opvatting: ‘Want te dien tijde zal de verstandige
zwijgen, want het zal een boze tijd tijd zijn. Zoek de Heer en beef!’
OPVATTINGEN. Voor de Messiaanse Volksbeweging is niet het ‘geloof’
essentieel, maar wel de verhouding van de mens tot de Universele Wereldziel
(God). Het getal 666 van Openbaring 13:18 is de sleutel naar het antwoord op
alle vragen. Het getal 66 geeft de maten aan van het beeld van Daniël 3:1: het
beeld dat Nebukadnezar maakt en het getal 600 de afgepaste tijd in de ruimte.
Gecombineerd moet 666 het getal van Nebukadnezar zijn en daarom het
symbool voor de macht van het goud. Verder valt deze sleutel samen met de
uitkomst van een bepaald visioen dat Johannes had (Openbaring 12). Hier wordt
gesproken van ‘het teken aan de hemel’, te zoeken in de stand van de zon,
maan en sterren. Volgens Van Hoorn kan het totaalbeeld niets anders betekenen
dan de grote conjunctie van zon, maan en planeten, die eens in de 26.000 jaar
voorkomt en volgens hem was dat in februari 1962 het geval. Gecombineerd
geven de beide momenten de wederkomst van Christus aan, waardoor de
eindtijd is aangebroken. Eindtijd wordt niet gebruikt als het einde van de
mensheid maar wel als het einde van een periode van geestelijke blindheid. Het
is het einde van het christelijke of Vissentijdperk in de overgang naar het
Aquarius- of Watermantijdperk van de ‘hemelse wijsheid’. Christus is een
begrip dat losstaat van Jezus van Nazareth, waarbij Jezus wel een Christus was.
Omdat hij een verlichte geest had, kon hij zeggen dat hij Gods zoon was en dat
hij één was met de Vader. Christus is derhalve een mens die leeft uit
godsvertrouwen: de mens die zich door God tot Zijn zelfrealisatie laat
gebruiken. De naam ‘Corona’ werd ontleend aan de corona, het buitenste, ijle
gasomhulsel van de zon. Onder normale omstandigheden niet te zien, vertoont
deze corona zich bij een totale zonsverduistering als een stralenkrans voor het
blote oog. In het verlengde hiervan wordt ‘Corona’ zichtbaar als reactie op het
duisterste van de tijd, als teken van hoop en troost voor hen die het vertrouwen
in de toekomst hebben verloren.

Lit. (uit eigen kring): Elius,Unio mystica, 1968; idem,Levensvernieuwing,
terug tot de bron, 1981; idem,De messiaanse boodschap, 1982.
(van anderen): T.A. Huttenga, De Messiaanse Volksbeweging Corona, in:RBN,
13, 1986, p. 18-24.

Adres: Dorpsstraat 94c, 8896 JH Terschelling; tel. 0562-448484.



Methodisme, een opwekkingsbeweging, in de loop van de achttiende eeuw in
Engeland ontstaan als reactie op de verstarring en het formalisme, die toen de
Kerk van Engeland (zie *anglicanisme) kenmerkten. Aan de wieg stonden John
Wesley (1703-1791), zijn broer Charles (1707-1788) en George Whitefield
(1714-1778), die al in Noord-Amerika zeer actief was geweest. Vooral de
contacten die John Wesley had met de Hernnhutse *Evangelische Broederge-
meenten hadden veel indruk op hem gemaakt. Door de tegenwerking van de
geestelijkheid moesten zij in de openlucht preken (1739). Dit werd het begin
van de machtige opwekkingsbeweging die tot op de dag van vandaag haar
sporen heeft nagelaten in een aantal kerken en groeperingen, niet alleen in de
Angelsaksische wereld maar zeker ook daarbuiten, en ook in Nederland. De
volgelingen werden door de tegenstanders spottend ‘methodisten’ genoemd
omdat er een streng naar de methoden van de Bijbel geordend leven nagestreefd
werd. Een andere spotnaam was ‘holy club’. In 1740 werd door de Wesleys in
Londen de United Society gesticht, de moederkerk van de methodisten. Wel
bleef men de sacramenten in de Kerk van Engeland ontvangen, omdat men geen
aparte kerk wilde. Meer societies ontstonden, die onderverdeeld werden in
kleine classes, die wekelijks samenkwamen voor gebed, bijbelstudie en gesprek.
Daarnaast ontstonden de zogenaamde bands, samenkomsten van mensen die na
hun wedergeboren zijn het verlangen hadden naar volmaaktheid. De Wesleys
en Whitefield organiseerden in geheel Engeland, Wales, Ierland en Schotland
grote opwekkingscampagnes. De bekeringsmethoden waren totaal verschillend
van de gebruikelijke: eerst werd de ellende van de hellestraf duidelijk
geschilderd, vervolgens werd er gebeden om de verlossing van de zonden van
de zondaar, waarna werd opgewekt tot een openlijke bekering. De prediking
werd begeleid door handgeklap, muziek en hallelujageroep, waardoor onder de
toehoorders een geestelijke opwinding kon ontstaan. Toen al waren zij zeer
actief op maatschappelijk terrein en met name op het gebied van volksonderwijs
en volksopvoeding en op dat van de afschaffing van de slavernij. Het
methodisme heeft verder altijd grote belangstelling gehouden en activiteiten
ontplooid voor sociale vraagstukken.
Omdat de officiële kerk sterk afwijzend bleef staan ten aanzien van deze
volksbeweging werden de societies meer autonoom, met eigen tabernakels, later
chapels geheten, en eigen (leken)predikers. Full-time predikers bleven
rondreizen in een district of circuit. In 1784 riep John Wesley een conferentie
van ca. 100 predikanten samen voor de algemene leiding (de zogenaamde ‘legal
hunderd’). Ook wijdde hij, hoewel hij geen bisschop was, de Amerikaan
Thomas Coke tot superintendent. Coke nam in de VS echter de titel van
bisschop aan.
Het methodisme kenmerkt zich organisatorisch door een groot aantal
afsplitsingen, die mede voortkwamen uit verzet tegen het gezag van de
Conferentie van 100, maar ook tegen de verburgerlijking van de opwekkingsbe-
weging. In 1932 hebben vele groepen in Engeland zich weer verenigd in de
Methodist Church, een ontwikkeling die in 1939 voor een aantal negerkerken
ook plaats vond in de VS. Aan de andere kant kenmerkt het zich, naast de
genoemde activiteiten op maatschappelijk terrein, door een grote zendingsactivi-
teit. De stichting van bekende zendingsgenootschappen als de Baptist
Missionary Society in 1792, de London Missionary Society in 1795 en het
Nederlandsch Zendeling Genootschap in 1797.



Wereldwijd tellen de methodisten ca. 25 miljoen gelovigen (1993). De
methodistische kerken zijn verenigd in de World Methodist Council, in 1951
opgericht. Als voortzetting van de Ecumenical Methodist Conference, in 1881
opgericht, belegt zij wereldconferenties. Bijna alle methodistische kerken zijn
lid van de *Wereldraad van Kerken. Het methodisme heeft grote invloed gehad
op het ontstaan van een aantal kerken en groeperingen, die ook in Nederland
actief zijn. De bekende voorbeelden zijn: het *Leger des Heils, *Youth for
Christ, de *Kerk van de Nazarener en de zogenaamde *heiligingsbeweging.
OPVATTINGEN. Het methodisme kent alleen de Bijbel als de enige norm voor
het geloof en leven. Wel wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis aanvaard. De
39 geloofsartikelen van de Kerk van Engeland werden door John Wesley
samengevat in 25 artikelen. De wil van de mens is vrij en de genade van God
universeel. De werking van de Heilige Geest is direct. Volmaaktheid is niet de
staat van een volkomen zondeloosheid, maar een volkomenheid in liefde.
Veelvuldig viert men het liefdemaal. In de prediking en in de verdere liturgie
valt de nadruk volledig op het persoonlijk beleven van het geloof en daardoor
op het streven naar de volmaaktheid. In de diensten worden veel opwekkingslie-
deren gezongen.

Lit.: H.M. van Nes,John Wesley, 1907; W.J. Townsend e.a.,A new history of
methodism, 2 dln., 1909; M.J. Valeton,Het methodisme, 1911; C.E. Vulliamy,
John Wesley, 19543; Doctrine and discipline of the Methodist Church, 1957;
R.E. Davies,Methodism, 1963; P.L. Schram, Methodistica in Nederland, in:
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 33, 1990,
p. 17-47; J.W. Maris,Van Wesley tot pinksterbeweging, 1992.



Middernachtsroep, een zendingsbeweging, werd in 1955 te Zürich
(Zwitserland) opgericht. Ze ontleent haar naam aan Matteüs 25:6: ‘En midden
in de nacht klonk een geroep, de bruidegom komt, zie, gaat uit, Hem tegemoet.’
Haar doel is, uitgaande van fundamentalistische beginselen, de wereld met het
christelijk evangelie te bereiken. Ze gebruikt daartoe de moderne massacommu-
nicatiemiddelen (radio Monte Carlo, brochures, e.d.). Men verwacht de spoedige
wederkeer van Christus, waarbij de gemeente van Christus ten hemel zal
worden opgenomen. Daarvóór zal eerst de tijd komen van de onbeperkte macht
van de satan over deze aarde. Bij de Middernachtsroep neemt de staat Israël
een speciale positie in. Rusland en de Oosteuropese landen zullen gezamenlijk
Israël aanvallen. Israël zal echter versterkt uit deze strijd te voorschijn komen.
De tegenwoordige leider is de Nederlandse evangelist W. Malgo (geb. 1922).
Het tijdschrift Middernachtsroepheeft een oplage van meer dan 200.000
exemplaren en verschijnt in negen talen (1993).

Period.:Middernachtsroep.

Lit. (uit eigen kring): W. Malgo,Wat er gebeurde en spoedig gebeuren zal,
1983.

Adres: Postbus 90140, 1006 BC Amsterdam; tel. 020-6154408.



Molukse kerken, in feite alle in 1952 ontstaan, nadat in 1951 ruim 4000
Molukse ex-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) met
hun gezinsleden (in totaal 12.500 personen) naar Nederland waren gekomen.
Ongeveer 90% van hen was lid van de Protestantse Kerk, 6% rooms-katholiek
(vooral zij, die afkomstig waren van de Kei-eilanden) en ongeveer 4% islamiet.
Toen de Molukkers als gevolg van een dienstbevel naar Nederland kwamen,
was iedereen – ook de niet-Molukkers – van mening dat het om een tijdelijk
verblijf zou gaan. Aanvankelijk vroegen deze Molukse christenen een aparte
classis te mogen vormen van de *Geraja Protestan Maluku (GPM), als de
Molukse Protestantse Kerk de moederkerk op Ambon. Dit werd echter op
Ambon onmogelijk geacht, aangezien de kerkorde van de kerk op Ambon stelt
dat iemand ophoudt lid te zijn van de kerk aldaar, zodra hij de Molukken
verlaat. Verder ontstonden er ook andere moeilijkheden: de naam van de kerk
op Ambon kon niet worden gehandhaafd. Derhalve had men in Indonesië in
1948 met andere kerken de Geredja Protestants Indonesia Barat opgericht, van
welke kerk de meeste Zuidmolukkers lid waren toen zij in 1951 in Nederland
aankwamen. In datzelfde jaar werd in een vergadering van de Molukse
legerpredikanten voorgesteld een classis van de kerk op Ambon te constitueren.
Op 31 augustus 1951 werd te Woerden door de legerpredikanten en
vertegenwoordigers van alle woonoorden besloten deze classis te constitueren
en daarom dispensatie aan te vragen van het genoemde artikel van de kerkorde
van de kerk op Ambon. Van de synode op Ambon werd echter geen bericht
ontvangen, waardoor men op 25 november 1952 in Den Haag het besluit nam
een eigen kerkformatie met een eigen kerkorde te stichten. De eigen kerkorde
werd opgesteld met aanpassing aan die van de kerk op Ambon: de artikelen die
niet voor Nederland van toepassing waren, werden weggelaten. Als naam voor
de nieuwe kerkformatie werd gekozen voor Geredja Indjili Maluku (GIM),
Molukse Evangelische Kerk.
De *Molukse Evangelische Kerk (GIM) omvatte bij haar ontstaan in 1952
verreweg de meeste protestantse Molukkers. Een veel kleinere groep richtte de
Noodgemeente *Geredja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB) op, waarbij
haar naam de verbondenheid met de GPM op Ambon tot uitdrukking wil
brengen, hoewel er nimmer sprake is geweest van een organisatorische band.
Beide Molukse kerken hebben veel interne conflicten gekend, die meestal
persoonlijk, maar soms ook politiek van aard waren. Hierdoor zijn er vele
Molukse kerken ontstaan, die soms slechts één of enkele plaatselijke gemeenten
omvatten. Een klein aantal Molukkers heeft zich aangesloten bij één van de
Nederlandse kerken. Verder vindt men relatief veel Molukkers in de
evangelische en pinkstergroepen. Maar evenmin als er eigen Molukse rooms-
katholieke parochies zijn, zijn er eigen en zelfstandige pinkstergemeenten of
-kerken.
In geloof en kerkorganisatie zijn er tussen de verschillende Molukse kerken
nauwelijks verschillen. De Molukse kerken behoren van oudsher tot de familie
van de gereformeerde en hervormde kerken. De eerste gereformeerde eredienst
op Ambon vond plaats op 27 februari 1605.
OPVATTINGEN, STRUCTUUR EN EREDIENST. De Bijbel als Gods onfeilbaar
Woord is richtsnoer voor geloof en leven. Jezus Christus wordt beleden als de
Heiland der wereld. De apostolische geloofsbelijdenis is de basisbelijdenis voor
alle Molukse kerken. De kerkorganisatie is presbyteriaal-synodaal, d.w.z. de



plaatselijke kerkeraden vaardigen hun vertegenwoordigers af naar de classicale
vergaderingen en vanuit de classes komt men in een algemene synodevergade-
ring bijeen. Het bestuur van de synode heeft overigens meer bevoegdheden dan
de moderamina van de Nederlandse zusterkerken. Ook de vorm van de eredienst
onderscheidt zich weinig van de diensten in de Nederlandse kerken in de jaren
vijftig, afgezien vanzelfsprekend van de taal. De Molukse kerken kennen niet
de liturgische vernieuwingen, zoals deze wel ingevoerd zijn in hun Nederlandse
zusterkerken. De erediensten worden in het Maleis gehouden, met dit
voorbehoud dat tegenwoordig de schriftlezing en de preek veelal tweetalig
geschieden (Maleis en Nederlands), met name met het oog op de jongere
generatie, die het Maleis niet meer in voldoende mate beheerst.
VERSCHILLENDE KERKEN. Voor een korte behandeling van de verschillende
Molukse protestantse kerken zie men het overzicht, na dit artikel.

Period.:Mata Rantai.

Lit.: C.N. Impeta,Kaart van kerkelijk Nederland, 19723; J. Veenman en L.G.
Jansma,Molukkers in Nederland, 1981; R. Spruit,Molukkers onder anderen,
1982; speciaal nummer vanRondom het Woord, 29-4, 1987;Molukkers, wie zijn
ze eigenlijk?, 1988.



Afzonderlijke Molukse kerkgenootschappen alfabetisch naar naam van de
kerk en vervolgens naar de plaats geordend

Geraja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), (De Indonesische Christelijke
Kerk in Nederland) , ontstaan op 7 juli 1985 te Amstelveen, waar toen de
eerste dienst werd gehouden. De GKIN is ontstaan uit de Chinees-Indonesische
gemeenschap in ons land, die Chinees-talige diensten hield en de behoefte
ontdekte aan een kerk met twee landstalen: Indonesisch en Nederlands. De
leden komen voort uit twee protestantse kerken in Indonesië: de Geraja Kristen
Indonesia (GKI) op West- en Oost-Java (voortgekomen uit de hervormde
zending) en de GKI op midden-Java (voortgekomen uit de gereformeerde
zending). Ds. R. Budiman werd de eerste tweetalige predikant.
De GKIN typeert zichzelf als ‘behoudend reformatorisch’. De diensten
kenmerken zich door warmte en gezelligheid. De GKIN telt zes gemeenten:
Amstelveen, Den Haag, Nijmegen, Rijswijk, Schiedam en Tilburg. Daarnaast
vinden er in nog 22 andere steden huissamenkomsten plaats.

Period.:Overdenkingen.

Adres: Borssenburg 28, 1181 NV Amstelveen; tel. 020-6416571.



Geredja Indjili Maluku/Molukse Evangelische Kerk (MEK/GIM) , in 1952
geconstitueerd als zelfstandige Molukse kerk in Nederland. De Kerk telt 68
gemeenten, verdeeld over vier classes met 34 predikanten, vijf catecheten en
vier emeriti-predikanten, die de zorg hebben over ca. 30.000 leden (1991). Om
de twee jaar wordt er een vergadering van de Algemene Synode van de
MEK/GIM gehouden. In de tussenliggende periode behartigt het moderamen
(Bestin Synode), bestaande uit zes predikanten en vijf kerkeraadsleden de
lopende zaken. De MEK/GIM heeft een eigen jeugdorganisatie (PPKM),
vrouwenorganisatie (PIKIM), zondagsschoolvereniging (MAGIM) en verder een
bureau voor gemeentetoerusting. Het Moluks diakonaal maatschappelijk werk
is ondergebracht in de Stichting Muhabhat te Nijmegen. Tenslotte participeert
de MEK/GIM in de Kommissie voor het kontaktwerk van Molukse en
Nederlandse Kerken te Driebergen. Niet lang na haar ontstaan heeft de GIM
het lidmaatschap van de *Wereldraad van Kerken aangevraagd. Deze aanvraag
werd niet gehonoreerd met ondermeer als argumenten dat de Molukse
christenen slechts tijdelijk in Nederland verblijven en dat de Gereja Protestan
Maluku (GPM) als moederkerk op Ambon reeds lid was van de Wereldraad.
Omdat de GIM toch behoefte had aan internationaal kerkelijk contact is zij lid
geworden van de *International Council of Christian Churches. Medio 1994
heeft zij opnieuw het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken aangevraagd.
De MEK/GIM past geheel in de tradities van de geloofsopvattingen van de
*Molukse kerken.

Period.:Madjalah Geredja Indjili Maluku(5000).

Lit. (van anderen): C.N. Impeta,Kaart van kerkelijk Nederland, 19723; J.
Veenman en L.G. Jansma,Molukkers in Nederland, 1981; R. Spruit,Molukkers
onder anderen, 1982,Rondom het Woord, 29/4/1987;Molukkers, wie zijn ze
eigenlijk?, 1988.

Adres: J.W. Frisostraat 10, 3583 JS Utrecht; tel. 030-2510018.



Geredja Kristen Maluku Selatan (GKMS, Christen Zuid-Molukse Kerk) ,
in 1968 ontstaan vanuit moeilijkheden binnen de *Molukse Evangelische Kerk
(GIM) op Walcheren. De synode wilde de hulpprediker A. Temman van de
gemeenten in Souburg en Koudekerke tegen diens zin en die van de
meerderheid van deze gemeenten overplaatsen naar Limburg. Hoewel men
protesteerde tegen het synode-besluit handhaafde de synode de overplaatsing.
Temman weigerde te vertrekken en werd daarom door de synode afgezet. In
maart 1968 stichtten zijn volgelingen een nieuwe kerk onder de naam GIM-II.
Na het overlijden van Temman in januari 1969 kreeg de kerk haar tegenwoordi-
ge naam. Zij heeft gemeenten in Oost-Souburg en Koudekerke.



Geredja Nasional Protestan Republik Maluku (Nationale Protestantse Kerk
van de Republiek der Zuid-Molukken), gesticht door volgelingen van wijlen
generaal I.J. Tamaela, tegenpresident van de RMS. De kerk heeft slechts hier
en daar gemeenten.



Geredja Kristen Maluku Selatan (GKMS) . Rond voorganger Fader
ontstonden na enige tijd interne en persoonlijke moeilijkheden waardoor het
opnieuw tot een splitsing kwam.



Geredja Protestan Indonesia, zelfstandige gemeente in Zevenaar van leden
met een Indonesisch staatsburgerschap, die zich politiek neutraal opstellen.



Gereja Protestan Maluku (Protestantse Molukse Kerk, GPM), heeft een
zelfstandige gemeente te Apeldoorn.



Gereja Protestan Maluku (Protestantse Molukse Kerk, GPM), heeft een
zelfstandige gemeente te Culemborg.



Gereja Protestan Maluku (Protestantse Molukse Kerk, GPM), heeft een
zelfstandige gemeente te Hoogeveen.



Gereja Protestan Maluku (Protestantse Molukse Kerk, GPM), heeft een
zelfstandige gemeente te Vaassen.



Gereja Protestan Maluku (Protestantse Molukse Kerk, GPM), heeft een
zelfstandige gemeente te Vught.



Geredja Protestan Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestantse
Kerk) , gesticht omdat een aantal leden van de *Molukse Evangelische Kerk
(GIM) zich ten achter gesteld voelde. Zij waren afkomstig van de Kei-eilanden
en de andere eilanden van de Zuid-Oost Molukken en niet zoals de meerderheid
van de GIM van de centraal-Molukse eilanden zoals Ambon.
Er zijn gemeenten in Zwolle en Rijssen.



Geredja Protestan Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestantse
Kerk) , een afsplitsing van de kerk met dezelfde naam. In Zwolle is er een
gemeente.



Gereja Utusan Kristus (Christus Afgezanten Kerk), in 1988 opgericht om
in het bijzonder voor gelovigen afkomstig uit Indonesië kerkdiensten te houden.
Landelijk kent de kerk geen samenwerking met andere, internationaal werkt zij
samen met de Gereja Pantekosta di Indonesia (Pinksterkerk in Indonesië) en de
Gereja Bethel Indonesia (Indonesische Bethel Kerk). Voor de kerk staat het
volle evangelie centraal.
Voorganger is S.L. Kusuma. De ruim 300 volwassen gelovigen en 90 kinderen
komen in de Adventkerk, Lindenlaan 587, Amstelveen op zondag om 13.00 uur
bijeen voor een algemene eredienst. Verder is er op dinsdag bijbelstudie in de
Nederlandse taal en op woensdag naast een bijbelstudie in het Indonesisch ook
een bidstond. Op de vrijdag zijn er bijeenkomsten van de vrouwen-, mannen-
en jong volwassenenkringen.

Adres: De Uitvlugt 24, 1188 JV Amstelveen; tel. 020-6436948.



Noodgemeente Geradja Protestan Maluku di Belanda

Adres: Tamarindeplein 27, 4142 WG Leerdam.



Koördingsi Djemaat Protestan Indonesia di Nederland (Koördinatie van
Indonesische Protestantse Gemeenten in Nederland), gesticht omdat een
aantal Molukse christenen, staatsburgers van de Republiek Indonesië, bezwaar
had tegen het in hun ogen te sterke RMS-karakter van vooral de *Molukse
Evangelische Kerk (GIM). In Arnhem en Apeldoorn zijn er gemeenten met ca.
600 zielen (1993).



Noodgemeente Geredja Protestan Maluku de Belanda (NGPMB,
Noodgemeente van de Protestantse Kerk van de Molukken in Nederland),
ontstaan omdat een gedeelte van de Molukse christenen bezwaren had tegen de
vorming van een zelfstandige kerk aangezien zij vast wilde houden aan het
ideaal een classis te zijn van de *Gereja Protestan Maluku (GPM) op Ambon.
Zij verenigde zich in de noodgemeente, aangezien de GPM op Ambon dit niet
wilde aanvaarden. Zij telt ca. 20 gemeenten, samengevoegd in 2 ressorten met
8 voorgangers (1993).

Adres: Westeinde 15, 2841 BN Moordrecht.



Noodgemeente Geradja Protestan Maluku di Belanda

Adres: Populierstraat 144, 4142 EB Leerdam.



Initiatiefgroep Noodgemeente Geradju Protestan Maluku di Belanda

Adres: Populierstraat 138, 4142 EB Leerdam.



Noodgemeente Protestan Maluku di Belanda Maret ’53 (NPMB, Protestants
Molukse Noodgemeente in Nederland, maart 1953), gesticht door een groep
voorgangers, voornamelijk guru’s, die later vanuit het vroegere Nieuw Guinea
naar Nederland zijn gekomen. Deze Noodgemeente telt 35 plaatselijke
gemeenten.

Adres: 6e Hambaken 238, 5231 TR ’s-Hertogenbosch.



Moreel Beraad te ’s-Gravenhagebelegt als een religieus humanistische kring
om de veertien dagen op zondag een bijeenkomst aan de De Ruyterstraat 67.

Lit. (uit eigen kring): R.M. Nepveu e.a.,Religieus humanisme als levens- en
wereldbeschouwing, 1993.



Morele Herbewapening, Nederlandse Stichting voor(Engels: Moral Re-
Armament, afk.MRA), in 1938 gesticht door de Amerikaanse lutherse predikant
Frank N.D. Buchman (1878-1961). Na diens dood werd hij opgevolgd door
Peter Howard (1908-1965), terwijl Morele Herbewapening tegenwoordig een
meervoudige leiding heeft.
Het werk begon in feite in 1908, toen Frank Buchman na een conflict met het
bestuur van een tehuis voor verwaarloosde jongeren, dat hij had opgezet, door
een ervaring van Christus bevrijding vond van de wrok die hij koesterde. De
beginbeweging werd soms het First Christian Fellowship genoemd. Rond 1928
kwam de naam Oxfordgroep op, een godsdienstig-ethische opwekkingsbewe-
ging, die een levend en praktisch *christendom voor ogen stond, waarin ook
leken een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Een essentiële rol speelden
haar vier absolute maatstaven: eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde,
ontleend aan de Bergrede (Matt. 5:7). In haar methodiek waren de ‘house-
parties’ erg belangrijk, waar men kwam tot persoonlijke getuigenissen over
bevrijding van zonde en schuld. Onderlinge zielszorg moest zorgen voor de
vernieuwde levenshouding, terwijl de dagelijkse leiding van de Heilige Geest
gezocht werd in de zogenaamde ‘stille tijd’. De Oxfordgroep organiseerde toen
ook enkele massameetings, o.a. in 1937 in Utrecht onder de leus: ‘Nieuw
Nederland loopt van stapel’. In 1938 lanceerde Frank Buchman met de mensen
van deze Oxfordgroep het programma van een morele en geestelijke
herbewapening als zijn antwoord op de militaire herbewapening van die tijd.
Morele Herbewapening heeft geen leden. Wel zijn vele duizenden mensen over
heel de wereld betrokken bij haar werk. Haar organisatiestructuur is zeer
gedecentraliseerd: in plaats van een internationaal en nationaal bestuur is er een
consultatiegroep van wisselende samenstelling, die tweemaal per jaar
bijeenkomt. Internationale conferentieoorden bevinden zich in Caux
(Zwitserland), Tarpoley (Eng.), Panchgani (India) en Petropolis (Brazilië).
OPVATTINGEN. Uitgaande van de christelijke inspiratie ziet Morele
Herbewapening zich niet als een geloofsgemeenschap, maar veeleer als een
bundeling van mensen van verschillende geloofsovertuigingen, die proberen
ernst te maken met hun geloof en daarom eenheid zoeken in alle verscheiden-
heid. Zij stelt zich ten doel een verandering in de motieven en doelstellingen
van de mensen te bewerkstelligen. Zij richt zich op iedereen, maar doet een
extra beroep op hen die op maatschappelijk gebied verantwoordelijkheid willen
dragen. Haar ideaal is een nieuwe wereld door nieuwe mensen. Bij de
noodzakelijke verandering kan iedereen het best bij zichzelf beginnen. Als
uitgangspunten gelden de vier absolute maatstaven, die in de Oxfordgroep ook
al belangrijk waren. Een ieder moet daarbij bewust zoeken naar Gods leiding,
naar de stem van binnen.
Morele Herbewapening stelt zich ten doel haar ideeën op elk terrein van de
samenleving toe te passen. Dat betreft het persoonlijke en het wereldwijde. Op
sociaal-economisch terrein dringt ze erop aan, dat ook daar de mens en niet de
techniek, winst of welke materiële zaak dan ook centraal wordt gesteld.
Verandering in de mens is daarbij noodzakelijk naast en in samenhang met de
veranderingen in de structuur. Wordt dit eerste verwaarloosd, dan leveren
structuurveranderingen, hoe nodig ook, niet het beoogde resultaat op.
NEDERLAND. In Nederland komt maandelijks een team bijeen voor de
uitwisseling van ervaringen en voor overleg, en in het landelijk centrum in Den



Haag wekelijks een werkgroep. Morele Herbewapening kent een jongerengroep.

Period.:Nieuw Wereld Nieuws(1.750).

Lit. (uit eigen kring): Frank Buchman,Herbouw van de wereld, 1956; Theophil
Spoerri,Dynamiek vanuit de stilte. De actualiteit van Frank Buchman, 1971;
Garth Lean,Frank Buchman. A life, 1985; Peter Hintzen,Een idee waarvoor
de tijd gekomen is. Wat is en wil de Morele Herbewapening?, 19874.
(van anderen): H.D. de Loor,Nieuw Nederland loopt van stapel. De
Oxfordgroep in Nederland, een sociale beweging van het interbellum, 1986.

Adres: Amaliastraat 10, 2514 JC ’s-Gravenhage; tel. 070-3642591, fax 070-
3617209.



Muktananda Swami, (Swami Muktananda Paramahampsa (1908-1982),
stammend uit de goeroe-traditie van Shirdi, evenals *Satya Sai Baba. Door zijn
volgelingen wordt hij als een avatara vereerd, echter niet als doel in zichzelf,
maar als een middel om de mystieke krachten deelachtig te worden die een
goeroe op zijn leerlingen kan overdragen. Centraal staat het begrip saktipat, de
overdracht van energie van de leraar op de leerling. Hierdoor kan de leerling
de kracht van de siddha’s – deze vormen de grote aantrekkingskracht van de
beweging – beleven, die hem in extase brengen. De huidige leidster is Swami
Cidvilasananda ‘Gurumayi’ (Malti Shetty).
Het centrum bevindt zich in Ganespuri, India. De meeste aanhangers wonen
echter in de VS. Het aantal aanhangers in Nederland is onbekend (1993).

Lit. (uit eigen kring): Swami Muktananda,Play of Conciousness, 1974; Leuni
Bokhorst, Siddha-yoga, in:RBN, 14, 1987, p. 102-105; Swami Muktananda,
Waarheen ga je? Een gids voor de spirituele reis, 1987.
(van anderen): R. Kranenborg, De Siddha-yoga van Swami Muktananda, in:
RBN, 14, 1987, p. 53-101; J. P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch
Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 73-74.

Adres: Zuidervaart, 86, 1504 BE Zaandam; tel. 075-352917.



Nationaal Kruisleger

Period.:De Kruistocht(10.000).

Adres: Nieuwe Boteringestraat 73, 9712 PK Groningen; tel. 050-3181520/-
5718014.



Nederland Israël, Bond, een christelijke organisatie, in 1946 opgericht, met
zowel leden van de verschillende kerkgenootschappen als buitenkerkelijken. Zij
wil een (hernieuwd en gesterkt) geloof in Gods beloften bieden.
Het bestuur van de Bond staat onder leiding van president J. Alberts. De
bijeenkomsten worden gehouden in Apeldoorn, Balkbrug, Buitenpost,
Hilversum, Schiedam, Twente en Voorburg.
OPVATTINGEN. De Bond maakt in haar Israël-visie een scherp onderscheid
tussen het niet-joodse Israël en de joden. Op grond van veel bijbelse uitspraken
en historische, archeologische en taalkundige gegevens verkondigt de Bond dat
het niet-joodse Israël in hoofdzaak kan worden teruggevonden in de landen van
Noordwest-Europa (waaronder Nederland) en Noord-Amerika met als ‘centrum’
de Britse eilanden, waar thans in het Britse koningshuis ook de voortzetting van
de voornaamste aardse tak van het eeuwigdurende koningshuis van David te
vinden is. Deze Britse tak mag, evenals de koningen David en Salomo, de
‘Troon des Heren’ bezetten tot deze door Christus bij zijn wederkomst
overgenomen en naar Jeruzalem verplaatst wordt.

Period.:Een nieuw geluid; Wat een wereld.

Lit. (uit eigen kring): J. Alberts,Concordantie over de Israël-visie, z.j.; F.W.C.
Neser,Die boek van Daniël, z.j.; idem, Die boek van Openbaring, z.j.; G.
Taylor, De vroege kerk, z.j.; E. Smit,Twee naties zullen zich scheiden, z.j.; J.
den Admirant,Door water en vuur heen herenigd, 1994.

Adres: Postbus 88, 9285 ZW Buitenpost; tel. 0511-543053.



Nederlands Boeddhistisch Studiecentrum, als stichting in 1986 opgericht door
N. Tydeman, leerling van Richard Baker Roshi, de dharma-opvolger van soto-
zenmeester Shunryu Suzuli en nu van Genpo Sensei. Verder is Tydeman lid van
de *Tiêp Hiên Orde van Thich Nhât Hanh. De stichting gaat uit van het
algemene *boeddhisme met sterke accenten op het mahayana-boeddhisme.
Verder is zij zeer georiënteerd op soto-zen en rinzai-zen. Zij organiseert
cursussen en conferenties over de boeddhistische traditie als een geschikt
middel voor de praktische en theoretische studie van de dharma. Speciale
aandacht heeft zij voor de ontmoeting boeddhisme en christendom. Verder geeft
zij meditatietechnieken.

Lit.: Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 105-107; R.
Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23, 1991, p.
123.

Adres: 2e Oosterparkstraat 318, 1092 BV Amsterdam; tel. 020-6947835.



Nederlands Gereformeerde Kerk buiten het verband – Ten Post, begin 1988
feitelijk ontstaan toen de regionale vergadering van de *Nederlands
Gereformeerde Kerken in Noord-Nederland de Nederlands Gereformeerde Kerk
van Ten Post buiten het verband plaatste ‘doordat en zolang zij weigert op te
komen voor de eenheid van het ware geloof, concreet bestaande in de eenheid
van de leer, zoals wij die kennen uit Schrift en belijdenis’. De kerk van Ten
Post wilde niet ingaan op de ingebrachte bezwaren tegen de opvattingen van
haar voorganger ds. M. Doornbos en zond ook geen afgevaardigden naar de
regionale vergaderingen. De kerk telt 49 leden, waarvan 27 belijdende leden
(1994).

Adres: Rijksweg 199, 9792 PE Ten Post; tel. 050-3021541.



Nederlands Gereformeerde Kerken, ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken
onderhoudende art. 31 der Dordtse Kerkorde, vaak ook (ten onrechte) aangeduid
als *Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).
Vanaf 1960 was binnen de Gereformeerde Kerken onderhoudende art. 31 een
toenemend aantal ambtsdragers en gemeenteleden van oordeel dat er voldoende
confessionele ruimte was om met de *Gereformeerde Kerken in Nederland
(synodaal) te spreken over de breuk van 1944 en over een eventuele hereniging.
Deze opvatting leidde tot een controverse met als gevolg dat in 1965 ds. A. van
der Ziel van Groningen-Zuid werd geschorst en afgezet. Deze afzetting van ds.
Van der Ziel werd door de synode van Rotterdam-Delfshaven met veertien
tegen dertien stemmen bekrachtigd. Na dit besluit verlieten twaalf tegenstem-
mers de synode. Een groot aantal leden van de gemeente van ds. Van der Ziel
ging daarop ’s zondags afzonderlijke diensten beleggen in het gebouw Ons
Tehuis. Al snel heette deze samenkomst de Tehuis-gemeente. In 1966 zond deze
Tehuis-gemeente een brief aan alle vrijgemaakte zusterkerken waarin zij vroeg
om medeleven in haar strijd. In antwoord schreven vijfentwintig leden van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een Open Brief aan de Tehuis-gemeente.
Deze brief werd in de kerkelijke pers uitgebreid besproken. De kerkelijke
gevolgen openbaarden zich vooral op de generale synode van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) in 1967 te Amersfoort, waar een ondertekenaar van de
Open Brief niet ontvangen werd. Bijna honderd plaatselijke gemeenten raakten
verdeeld of plaatsten zich geheel buiten het verband van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt).
Het ledental van de Nederlands Gereformeerde Kerken bedraagt per 1 januari
1994 29.671 van wie 18.907 belijdend lid zijn. Zij zijn vereend in twaalf regio’s
en 94 kerken. Het aantal dienstdoende predikanten bedraagt 72; 24 kerken zijn
vacant. Missionaire predikanten zijn werkzaam in Zuid-Afrika, op Soemba
(Indonesië) en in Spanje. De predikanten worden vooral opgeleid aan de
Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te
Apeldoorn.
Er bestaat samenwerking met de *Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland op het gebied van kanselruil en gezamenlijke diensten. In 27
gemeenten is sprake van kanselruil. Vier gemeenten werken volledig samen.
In het Contactorgaan voor de gereformeerde gezindte spreekt men met de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de *Gereformeerde Kerken
in Nederland, de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de *Gereformeer-
de Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika over een aantal vragen die
binnen de gereformeerde gezindte leven. Met de Christian Reformed Churches
in Amerika en Canada staat men in correspondentie.

Period.:Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken; Kerkbode
van Nederlands Gereformeerde Kerken(1.200); Kerkblad voor Nederlands
Gereformeerde Kerken; Opbouw(3.000);Verkenning(1.200).

Lit. (uit eigen kring): A. van der Ziel,Een eigen gang of de kerkelijke weg?,
1963; G. van der Brink,Het schisma liegt, 1966; C. Veenhof,Om kerk te
blijven, 1966; G. van der Brink en H.J. van der Kwast,Een kerk ging stuk,
1992.
(van anderen): J. Kamphuis,Rond Assen, z.j.; idem,Kerkelijke besluitvaardig-
heid, z.j.; idem,Verantwoording van een keus A.D. 1967, z.j.; idem,Om recht



en waarheid, 1968; J. Douma,Herinnering en verwachting, 1969; J. Kamphuis,
Met open vizier, 1987; W.G. de Vries,De Vrijmaking in het vuur, 1990; J.
Kamphuis,Welke kerk ging stuk?, 1993.

Adres: Koekoekstraat 25, 3136 XP Vlaardingen; tel 010-4746903.



Nederlands Instituut voor Sjamanisme en Ritueel (Dutch Institute for
Shamanism and Ritual), op 1 januari 1993 opgericht, maar daarvoor al sinds
1987 actief. Het Instituut onderhoudt achtief contact met The Order of Bards,
Ovates and Druids (in 1988 in Engeland opnieuw opgericht) en het
Scandinavian Center for Shamanic Studies in Kopenhagen, dat vanaf ongeveer
1983 bestaat.
Het Instituut verzorgt lezingen, cursussen en trainingen op het gebied van het
*sjamanisme en het gebruik van rituelen. Een belangrijke doelstelling daarbij
is dat uiteindelijk ieder mens zijn eigen spirituele autoriteit dient te zijn en dat
de studenten gestimuleerd dienen te worden een eigen toepassing van de
aangeleerde technieken te vinden. Bij het begin van de bijeenkomsten worden
vaak als start de vier richtingen en elementen aangeroepen door middel van
ratelen, trommelen en zingen.
Het Instituut kent geen leden. Wel zijn ruim 400 mensen betrokken bij haar
activiteiten (1994).

Period.:Nieuwsbrief.

Lit. (uit eigen kring): Daan van Kampenhout, Zeven sjamanen en het Pijldans
Project, in:Bres, 125, 1987; idem, Het kostuum van de sjamaan, in:Bres, 140;
idem, Het werk van de eigentijdse sjamaan, in:Bres, 158, 1993; idem, Rituelen:
bedenken, begrijpen en uitvoeren, in:Bres, 162, 1993; idem,Rituelen. Essentie,
uitvoering en begeleiding, 1993; Myriam Ceriez,Sjamanen. Gesprekken,
belevenis en rituelen, 1994; Daan van Kampenhout, Man, vrouw, sjamaan, in:
Bres, 165, 1994.
Cassettes (uit eigen kring):Shamanic Trance Music, 1 en 2.

Adres: Postbus 57360, 1040 BG Amsterdam; tel. 020-4003188.



Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), is met zijn bijna 6000
(1993) leden de grootste groepering van het Nederlandse orthodoxe *jodendom.
De leden behoren tot de Asjkenaziem, de joden die oorspronkelijk vooral in
West- en Oost-Europa leefden. Het NIK is in 1814 officieel ontstaan, maar
bestond al eerder onofficieel. Het is een overkoepelende organisatie van 33
orthodox-joodse gemeenten, die verdeeld zijn over vier opperrabbinaten:
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en het provinciaal opperrabbinaat voor de
gemeenten in de rest van Nederland. Het kerkgenootschap wordt bestuurd door
de Centrale Commissie tot Algemene Zaken van het NIK, een bestuur van
leken. Het dagelijks bestuur heet de Permanente Commissie. Het NIK is
aangesloten bij het World Jewish Congress.
De rabbijnen en godsdienstonderwijzers worden opgeleid aan het Nederlands
Israëlitisch Seminarium te Amsterdam, opgericht in 1740 en in 1810 officieel
erkend als Theologisch Seminarium. Het telt in 1991 130 studenten.

Period.:Hakehilla.

Adres: Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam; tel. 020-6449968, fax
020-6442606.



Nederlands Katholieke Kerk, een episcopaalse kerk, die het gezag van de paus
afwijst en verder niet het verplichte celibaat voor de priesters aanvaardt. De
weg naar het priesterschap wordt gekenmerkt door een aantal zogenaamde
lagere en hogere wijdingen.
In de erediensten volgen de gelovigen de vroeg-christelijke riten, zoals dat
gebruikelijk was in het *christendom voor het grote schisma van 1054.



Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap (NSK), op 16 mei 1945 opgericht,
gaat ervan uit dat de leer van Jezus Christus, zoals deze is neergelegd in het
Nieuwe Testament, essentieel is voor de redding van de mensheid en verder dat
het zogenaamde spiritualistische element een wezenlijk bestanddeel is van de
christelijke leer en van het oorspronkelijke *christendom.
OPVATTINGEN. Het NSK gelooft dat er een evolutie van de ziel bestaat, ook
na de lichamelijke dood. Het NSK is ontstaan omdat de traditionele
kerkgenootschappen, als gevolg van verwaarlozing van dit spiritualistische
element, te veel dogmatisch verstard zijn. Daarentegen wil het het juiste
evenwicht tussen esoterie en exoterie herstellen.
De voornaamste opvattingen staan in de geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven in de
Groote Geest van Liefde en Waarheid, de bron van alle Licht en Leven, Die
het Al bezielt en door Wien wij, mens en geest, leven zijn. Wij geloven in het
voortbestaan na de dood, in welk leven wij aankomen zoals wij zijn, met al
onze deugden en al onze gebreken; waar wij ontvangen worden door onze
geliefden en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn; waar ons lot
bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden; waar wij na
vallen en opstaan, door loutering en lijden, opgevoerd worden tot het Licht. Wij
geloven in een voortdurende gemeenschap van de geesteswereld met die der
mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden,
tot bestrijding van alle boze macht, tot hulp der zwakken, tot troost der
lijdenden en tot steun dergenen, die voor de Waarheid strijden; onder wier
leiding wij onze kracht geven tot voorlichting van ongelukkige en dolende
zielen, die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en duisternis zijn.
Wij geloven in een alomvattende Liefdemacht, die redding brengt aan alle
geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel; een Liefde die reikt tot over het graf
en zoekt tot in de diepste duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is
opgetrokken in het Eeuwige licht.’ Het NSK baseert zijn opvattingen op enkele
nieuwtestamentische teksten, zoals Matteüs 17:3; Hebreeën 1:14; 1 Petrus 3:19-
20; 4:6. Het lagere mediumschap, zoals dat beschreven wordt in de
oudtestamentische teksten Deuteronomium 18:10-11; Samuël 28 en Jesaja 8:19,
alsmede het oproepen van geesten en allerlei misbruiken wordt ten strengste
veroordeeld.
Het NSK voelt zich gebonden aan 1 Johannes 4:1: ‘beproeft de geesten, of zij
van God zijn.’ Het erkent en handhaaft de twee sacramenten doop en heilig
avondmaal.
ORGANISATIE. Het NSK heeft voor de opleiding van zijn lidmaten en voor
de verdieping van de geloofsovertuiging een vrij-esoterische school. Het kent
twee besturen: de Esoterische Schakel, waarvan alle predikanten en voorgangers
deel uitmaken, is het hoogste bestuursorgaan, en de Synode, waarin
vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten zitting hebben, zorgt voor
de aangelegenheden van stoffelijke aard. A. van Doorn is op dit ogenblik
voorganger in Amsterdam en A. Sonnenberg in Den Haag. Het NSK heeft
verder gemeenten in Zwitserland en Israël. Het aantal lidmaten is onbekend.
EREDIENST. De NSK houdt in het Religieus Centrum NSK, Admiralengracht
154b te Amsterdam, en op de Valkenboskade 520 te Den Haag op de
zondagmorgen de wijdingsdienst, en op de dinsdag en vrijdagavonden een
ziekendienst. In deze diensten wordt in de regel de Bijbel gelezen, gebeden,
gezongen en gesproken. Tijdens de ziekendienst houdt men een meditatie.



Hierbij staat voorop dat gedachten gedragen door de Liefde, gebundeld en
versterkt door geestelijke leiders van Gene Zijde, zeer ver reiken en worden
aangewend tot zowel geestelijke als lichamelijke genezing, niet in de eerste
plaats van degenen die in de zaal aanwezig zijn, maar in het bijzonder van hen
die in gedachten vertrouwen op deze geestelijke hulp.

Period.:Discours.

Lit. (van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985.

Adres: Derde Helmersstraat 4, 1054 BG Amsterdam; tel. 020-6181401, b.g.g.
020-6428954.



Nederlands Verbond van Vrijmetselaren.

Adres: Laan van Meerdervoort 1a, 2517 AA Den Haag; tel. 070-3633047.



Nederlandsch Leger des Heils, een afsplitsing van het *Leger des Heils, werd
op 1 september 1921 door Gustaaf Maste opgericht. De hoofdreden daarvoor
was het bezwaar tegen het internationale karakter van het Leger des Heils.
Hoewel het Nederlandsch Leger des Heils zich nauw verwant voelt met de
opvattingen van de Bond van *Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland zijn
er toch geen principiële verschillen met het Leger des Heils. Ook is de
maatschappelijke betrokkenheid van beide Legers met allen, die problemen
hebben in deze maatschappij, even groot. Wel maakt het Nederlandsch Leger
des Heils bezwaar tegen de ‘godsdienstdwang’ aan mensen, die maatschappelijk
geholpen moeten worden.
ORGANISATIE. In zijn organisatiestructuur is het Nederlandsch Leger
democratisch. Zijn hoofdkwartier is in Groningen gevestigd, terwijl er
legerkorpsen en afdelingen zijn in Den Haag, Leeuwarden, Veendam, Dordrecht
en Rotterdam. Verder heeft het een crisiscentrum in Leeuwarden en in Veendam
2 opvangcentra, een voor vrouwen en een voor mannen. Het aantal officieren
bedraagt ca. 10 en het aantal leden enkele honderden (1993). Het uniform van
het Nederlandsch Leger des Heils lijkt sterk op dat van het (internationale)
Leger des Heils. Het grote verschil is de letter H (= ‘Heil door het Kruis’) op
het uniform, waar het Leger des Heils de S (= ‘Salvation’ = redding) gebruikt.

Period.:De Heilsbanier(4.500).

Adres: Lage der A 19, 9718 BK Groningen; tel. 050-3135957.



Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond (NCGB), in 1923 door enige
predikanten van de *Nederlandse Hervormde Kerk opgericht als tegenwicht
tegen de verslapping van het geestelijk leven in die tijd. De oprichters
constateerden ook een groot tekort aan onderlinge liefde bij de gelovigen van
verschillende kerken. Bij hen bestond er geen behoefte om een nieuwe
kerkgemeenschap te stichten, wel echter om tot een ‘beweging’ te komen
teneinde interkerkelijk nieuw leven te wekken en de onderlinge band tussen
gelovigen te verstevigen. Daartoe worden er in de week samenkomsten
gehouden, waar de Here Jezus Christus en Hij alleen centraal staat. De Bond
belijdt verder dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. De
samenkomsten worden bezocht door mensen uit velerlei (kerkelijke) richtingen.
Verder is de NCGB op interkerkelijke basis actief in het evangelisatiewerk. De
Bond is in een aantal plaatsen actief, terwijl daar het werk door evangelisten
met een volledige dagtaak wordt gedaan. Het aantal leden bedraagt ca. 2000
(1993).
Kasteel Rhederoord in De Steeg is het centrum van de NCGB, waar
conferenties, bijbelstudieweken en jongerenkampen gehouden worden.

Period.:Kontakt (1.800).

Lit. (uit eigen kring): Joh. H. van Oostveen,In dienst van de Meester, 1979.

Adres: Parkweg 19, 6994 CM De Steeg; tel. 026-492241.



Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV), vindt als
overkoepelend orgaan van loges in verschillende plaatsen haar oorsprong in de
gedachte dat de doelstellingen van de*vrijmetselarij niet alleen voor mannen,
maar ook voor vrouwen zeer essentieel zijn. Hoewel al ruim honderd jaar
geleden de eerste gemengde loges zijn ontstaan, groeit de gemengde
vrijmetselarij op dit ogenblik hard, zeker ook door het tegenwoordige inzicht
dat man en vrouw elkaars complement zijn. Hoewel er verschillen bestaan
tussen de systemen en leerstellingen van de zogenaamde ‘reguliere Loges’ is
het doel van alle erkende maçonnieke bonden en loges hetzelfde. De NGGV
is aangesloten bij de International Masonic Union Catena, waarvan tal van
Gemengde Vrijmetselaars Orden over de hele wereld lid zijn.
In de NGGV komen de vrijmetselaars ca. twee maal per maand bijeen.

Period.:De Keten.

Adres: Watersnip 41, 2411 MB Bodegraven; tel. 0172-611467.



Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), ontstaan vanuit de reformatorische
gebeurtenissen in de zestiende eeuw, kreeg haar tegenwoordige naam bij het
Algemeen Reglement van 1816. Ze is de oudste en de grootste protestantse kerk
van Nederland.
GESCHIEDENIS TOT EN MET DE 18E EEUW. Het sacramentalisme, bijbels
humanisme en anabaptisme bereidden de stap voor van een aantal ontevredenen
naar het *lutheranisme (ca. 1540). Al spoedig kreeg ook het calvinisme (=
gereformeerd protestantisme) aanhang. Buitenlandse hervormers, met name
Huldrych Zwingli (1484-1531) en Heinrich Bullinger (1504-1575), beïnvloedden
enkele Noord-Nederlanders zoals Cornelis Hoen (gest. 1524), Johannes
Anastasius Veluanus (1500-1570), pastoor te Garderen, en Hendrik van Bommel
(ca. 1490-1570). Mede hierdoor werden aan de reformatorische gedachten
enkele nationale elementen toegevoegd, zoals het bijbels humanisme, dat door
de erasmiaanse opvatting een duidelijk kenmerk werd van onze noordnederland-
se beschaving: de *Reformatie in deze streken kenmerkte zich door haar weinig
dogmatische maar wel orthodoxe grondslag. Vanaf ca. 1540 begonnen hier de
geloofsvervolgingen van de inquisitie, waardoor velen uitweken naar de
Rijnstreek, Oost-Friesland en Engeland. Uitzicht op een verandering in de
situatie van geloofsvervolgingen bestond er niet, vooral ook al niet omdat de
paus op voorstel van koning Philips II van Spanje als Heer der Nederlanden in
1559 voor ons gebied kwam met de nieuwe kerkelijke indeling. Verder werd
het duidelijk dat de politiek van Philips II erop gericht was de belangen van de
*R.-K. Kerk te verdedigen. Rond 1560 kreeg het *protestantisme, zoals dat in
de Nederlanden bestond, een meer internationaal karakter. Naar het voorbeeld
van de Franse Geloofsbelijdenis van 1559 kreeg ons gebied in 1562 de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, terwijl de Heidelbergse Catechismus van 1563
door Petrus Dathenus (1531-1588) al in datzelfde jaar vertaald werd. Toch
bleven in ons protestantisme duidelijke nationale trekken aanwezig.
Vanaf 1566, het hongerjaar, met de daaropvolgende beeldenstormen en
hagepreken, met als gevolg een toename van de activiteiten van de inquisitie,
trokken opnieuw grote groepen hervormden weg. In 1568 op het Convent van
Wezel en in 1571 op de Synode van Emden werden regelingen getroffen voor
de gelijkvormigheid in het gemeentelijke leven van de verspreide vluchtelingen-
kerken. De Franse kerkorde van 1559 gold als voorbeeld voor de regeling van
het algemene kerkverband van de Gereformeerde (= Hervormde) Kerk. Sinds
1572 kon zij ook in de Nederlanden functioneren: in 1574 kwam in Dordrecht
de eerste Provinciale Synode van Holland en Zeeland bijeen en in 1578 in
dezelfde plaats de eerste Nationale Synode. Al spoedig ontstond er een conflict
tussen predikanten die duidelijk theocratisch dachten volgens het gestelde in
artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en de staat, bestuurd door
regenten, veeleer handelend in de geest van het erasmiaans bijbels humanisme.
Op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) hield men zich bezig met
de opvattingen van de groep remonstranten, die naar hun leermeester Jacobus
Arminius (1560-1609) ook wel Arminianen genoemd worden. Deze hadden in
1610 een remonstrantie opgesteld, waarin zij stelden dat de confessie en de
catechismus altijd aan revisie onderworpen moesten kunnen worden. Verder
gaven zij zich rekenschap van hun gevoelens over de uitverkiezing en de
verwerping (God verkiest alleen diegenen die willen geloven); over de
genoegdoening van Christus (alle mensen zijn aangenomen in de staat van de



verzoening); over de verdorvenheid en de bekering van de mens (de mens is
niet geheel verdorven); over de verliesbaarheid van het geloof (de volharding
in het geloof is een zaak van de vrije wil van de mens). Hun tegenstanders
stelden in de contraremonstrantie hun weerlegging op. De Nationale Synode van
Dordrecht besliste in het voordeel van de contraremonstranten en stelde de Vijf
Artikelen tegen de remonstranten (Canones synodi Dordracenae) op, die samen
met de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus kracht
van belijdenis kregen voor de Gereformeerde Kerk. Deze belijdenisgeschriften
worden vaak de Formulieren van Enigheid genoemd vanuit de opvatting dat de
kerk op grond van belijdenisgeschriften haar eenheid kan openbaren en
handhaven. Daarbij stelde de Synode ook de zogenaamde Dordtse Kerkorde
vast. In de loop van de zeventiende en achtiende eeuw werd de Gereformeerde
Kerk in de Nederlanden de door de overheid bevoorrechte kerk, waardoor al
snel haar godsdienstig elan verloren ging. Zij omvatte in die tijd ongeveer de
helft van de bevolking.
NADERE REFORMATIE. In de Gereformeerde Kerk bestond eigenlijk al vanaf
het begin van haar bestaan een sterke stroming die men tegenwoordig veelal
de Nadere Reformatie noemt. Zij wilde een een radicale reformatie van leer en
leven en toonde duidelijke overeenkomsten met het puritanisme (vooral in de
Angelsaksische landen) en het *piëtisme. Al spoedig ontwikkelde zij zich van
een beweging met een sterk gereformeerde inslag tot één die onder invloed van
de doperse richting zich meer bewoog in de richting van bevindelijke mystiek
en wereldmijding. In hun prediking en in hun geschriften legden de
vertegenwoordigers van deze stroming de nadruk op de noodzaak van
wedergeboorte, op de kenmerken van het geloof en op de praktijk van de
Godzaligheid. Ook de leer van de predestinatie, zoals deze door Johannes
Calvijn was ontwikkeld, stond in hun denken op de voorgrond. Verder bleven
zij trouw aan haar oorspronkelijke opvattingen, dat de overheid de roeping heeft
om de gereformeerde religie te bevorderen en elke ‘valse’ godsdienst uit te
bannen. Bekende namen in deze Nadere Reformatie zijn: Petrus Dathenus
(1531-1588), Willem Teellinck (1579-1629), Jacobus Koelman (1632-1695),
Jodocus van Lodenstein (1620-1677), en later Wilhelmus Schortinghuis (1700-
1750) en Bernardus Smijtegelt (1665-1739).
VERLICHTING. Naast de Nadere Reformatie kwam in de loop van de
achttiende eeuw een radicaal tegengestelde internationale geestesontwikkeling
op: de Verlichting. In het absoluut vertrouwen op het verstand (de rede) schept
de redelijke mens zich God ‘naar zijn beeld en gelijkenis’. De traditionele
geloofsleer vermagert tot de zekerheid dat er een God is en dat de mens
deugdzaam volgens de natuurwetten dient te leven.
ONTSTAAN EN VERDERE GESCHIEDENIS VAN DE NHK. In 1798 bracht de
Bataafse Republiek de scheiding tussen staat en kerk tot stand, ook financieel.
Maar in 1816 aanvaardde de kerk toch een Algemeen Reglement voor het
bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, dat koning
Willem I had opgelegd. Toen ook kreeg de kerk haar tegenwoordige naam.
Opnieuw kreeg de staat grote invloed op het kerkelijke gebeuren. De Algemene
Synode, aan wie het bestuur van de NHK werd opgedragen, was een klein
bestuurslichaam dat zich niet bezig zou houden met de leer van de kerk. Onder
de synode functioneerde een hiërarchische orde van hoog naar laag: provinciale
en classicale besturen en kerkeraden. Ook de Wet op de kerkgenootschappen



van 1853 veranderde aan deze situatie niet veel. Al spoedig rezen er in de NHK
problemen over vragen van de belijdenis van de kerk. Door de gewijzigde
proponentsformule van 1816 was het niet duidelijk of predikanten zich
gebonden achtten aan de belijdenis omdat of voor zover deze in overeenstem-
ming was met de belijdenisgeschriften. De verdeeldheid die hierdoor ontstond,
is de aanleiding geweest voor het ontstaan van scheuringen: de Afscheiding van
1834 en de Doleantie van 1886. Uiteindelijk kwamen uit deze bewegingen
onder meer de *Gereformeerde Kerken in Nederland, de *Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland en een aantal streng orthodoxe
*Gereformeerde Gemeenten tot stand. De strijd rondom de belijdenis spitste
zich zo vooral toe op het modernisme (zie *vrijzinnig protestantisme), dat
sommige predikanten, die deze richting aanhingen, zich verenigden in de
*Nederlandse Protestanten Bond. Anderen gingen over naar de *Remonstrantse
Broederschap. Vele predikanten en gelovigen bleven echter in de NHK. Mede
daardoor ontstond in de kerk een richtingenstrijd. De organisatorische vormen
vonden zij in de zogenaamde moderne, ethische en confessionele richting. In
het begin van de twintigste eeuw organiseerden diegenen die ijverden voor het
herstel van de oorspronkelijke belijdenis van de NHK zich onder meer in de
Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de
Nederlandse Hervormde Kerk.
De belijdeniskwestie speelde in de loop van de negentiende eeuw en in de
eerste helft van de twintigste eeuw zo’n belangrijke rol, dat tot aan de Tweede
Wereldoorlog alle reorganisatievragen onopgelost bleven. Mede als gevolg van
de kerkstrijd in Duitsland, ontstaan door de problematiek van de invloed van
de nationaal-socialistische staat op de kerk, kwam er een opleving van het
kerkelijk verantwoordelijksbesef. Mede door de activiteiten van vooral K.H.E.
Gravemeyer en J. Eykman en van de hoogleraren H. Kraemer en W. Banning
kwam in 1945 de Generale Synode, voor het eerst sinds 1619, bijeen. Daar
werd de aanzet gegeven tot het ontwerp kerkorde (1947), die in 1951 in
werking trad. De oorspronkelijke gereformeerde structuren werden, weliswaar
in eigentijdse vorm, hersteld. Het accent kwam vooral te liggen op het
apostolaat van de NHK en op het belijden in heel het functioneren van de kerk.
De negentiende-eeuwse ‘richtingenkerk’ was definitief verleden tijd, hoewel er
toch binnen de NHK – officiële – stromingen zijn blijven bestaan. Verder blijft
het vraagstuk van de eenheid in verscheidenheid en van de verscheidenheid in
de eenheid steeds meer opgave dan werkelijkheid.
STROMINGEN. De stromingen binnen de NHK zijn niet in elke kerkelijke
gemeente aanwezig. Soms stempelt een bepaalde stroming een gemeente in haar
geheel, soms zijn er meer stromingen, waarbij zich spanningen kunnen
voordoen. Elke stroming kent trouwens weer haar nuanceringen.
De stromingen binnen de NHK zijn:
1. De vrijzinnigen: zij willen over het algemeen een ruimere kerk, waarin plaats
is voor alle stromingen die zich binnen het christendom voordoen. Verder
willen zij midden in de cultuur van deze tijd staan en functioneren. Deze
stroming is het meest aangetast door de voortgaande ontkerkelijking. De
vrijzinnigen hebben zich verenigd in deVereniging van Vrijzinnige
Hervormden, opgericht door ds. C.J. Niemeyer uit Friesland. Zijn initiatief werd
in andere provincies nagevolgd, gevolgd in 1906 door de oprichting van een
centraal comité, waaruit tenslotte in 1913 de Vereniging ontstond, die een snelle



groei doormaakte. Vele hervormde gemeenten sloten zich aan; daar waar de
vrijzinnigen in de minderheid waren, richtten zij afdelingen op. De vrijzinnige
hervormden zijn beïnvloed door het modernisme, dat in de jaren 1850-1880 zijn
grote bloei beleefde. Verder baseren zij zich op de gedachten van Erasmus
(1467-1536), Sebastian Franck (1499-1542), Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-
1590), Baruch de Spinoza (1632-1677) en vele anderen. Daarom ook leeft in
de Vereniging de gedachte dat in de NHK twee bronnen haar karakter bepalen:
een bijbels-humanistische en een calvinistisch-reformatorische. De Vereniging
streeft dan ook duidelijk naar een integratie van beide bronnen en bepleit de
vrijheid van geloven en belijden voor verschillende christelijke overtuigingen.
Ook vindt ze dat een onfeilbaar kerk- en schriftgezag niet moet bestaan.
Oorspronkelijk had de Vereniging een zeer strijdbaar karakter, maar na de
Tweede Wereldoorlog waren ook de vrijzinnigen bereid hun bijdrage aan de
nieuwe kerkorde te leveren. De laatste tijd bezint de Vereniging zich op haar
eigen identiteit, bevreesd ook door het nogal forse teruglopen van het aantal
vrijzinnige predikanten. Uit haar beleidsnotaStructuur en functie van de
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederlandkomt naar voren dat zij
zich in de NHK duidelijker wil opstellen en zich ook voor andere vrijzinnig
denkenden wil openstellen. De Vereniging is internationaal aangesloten bij het
Internationaal Verbond voor geloofsvrijheid (IARF). De Vereniging telt 6000
leden, verdeeld over 70 afdelingen (1992).
De meest principiële vrijzinnigen verzetten zich tegen het samenstellen van een
nieuwe kerkorde en verenigden zich in 1948 in deZwingli-Bond, voortgekomen
uit de lezerskring van het bladZwingli, dat al in 1945 was ontstaan. Volgens
haar opvatting waren de meeste vrijzinnige predikanten te ver opgeschoven in
de richting van het orthodoxe denken. De Zwingli-Bond gaat van het
zogenaamde unitarische denken uit: er bestaat één God (het Latijnse unus=
één), waarmee de goddelijkheid van Jezus Christus ontkend wordt en tevens
die van de Heilige Geest. In het unitarische denken is God zo groot en
verheven, dat Hij niet gekend kan worden. Jezus is de ideale mens, het absolute
voorbeeld in ons geloof, vertrouwen en liefde. De Geest is het ondefinieerbare
in ons dat ons stimuleert of inspireert. Het is de geest die waait waar hij wil.
De Bijbel is niet de Heilige Schrift, maar een verzameling van menselijke
geschriften met alle kenmerken van dien: alle menselijke hartstochten zijn erin
terug te vinden, maar ook getuigenissen van een diep religieus gemoed en van
hoge zedelijke opvattingen. De naam Zwingli is gekozen, omdat men vindt dat
deze zestiende eeuwse hervormer een zeer moderne visie had op het wezen van
het christendom.
De Zwingli-Bond telt 300 leden (1992). Prof. dr. E.H. Cossee, Remonstrants
predikant in Rotterdam, bekleedt de leerstoel in de geschiedenis en beginselen
van het unitarisme van de Bond aan de RU Groningen.
2a. De gereformeerde gezindte, over het algemeen gebundeld in de
Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de
Nederlandse (Geref.) Hervormde Kerk(Gereformeerde Bond). Zij werd in 1906
opgericht uit: 1. Ongenoegen over het besluit van de synode contracta ten
aanzien van de vrijzinnige predikant dr. L.A. Bähler, die zich in een brochure
zeer negatief had uitgelaten over het christendom en het *boeddhisme had
gepropageerd. Na schorsing en veroordeling werd hij in 1905 toch weer
officieel gerehabiliteerd; 2. Er was veel ergernis ontstaan over de manier



waarop in hervormde kring de verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer was
gevoerd nadat het coalitiekabinet van A. Kuyper in 1905 ten val was gebracht.
Velen in de NHK die achter de politiek van Kuyper stonden, zagen als de
oorzaak van diens val het ‘verraad’ van hervormden, die men vooral zocht in
de hoek van de Confessionelen; 3. Men was het oneens met de wijze waarop
men in confessionele kring de reorganisatie van de NHK wilde bewerkstelligen.
Er was verschil in kerkbegrip en verschil van inzicht aangaande het
functioneren van de belijdenisgeschriften binnen de NHK; 4. Tenslotte beoogde
men een samenbundeling van die gereformeerden binnen de NHK, die zich
wilden baseren op de beginselen van de Reformatie en ook op die van de
Nadere Reformatie.
De oprichters van de Gereformeerde Bond waren o.a. Hugo Visscher, sinds
1903 hoogleraar aan de RU Utrecht en benoemd op persoonlijk initiatief van
Kuyper, en de predikanten E.E.J. Gewin (bekend om zijn sympathie voor
Kuyper en de Doleantie) en M. van Grieken.
De grondslag is ‘de Heilige Schriftuur, opgevat in overeenstemming met de
Formulieren van Enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland’. Haar doel
om de gereformeerde beginselen te verbreiden, wilde zij o.a. bereiken door te
‘streven naar opheffing van de organisatie, aan de Gereformeerde Kerken in
Nederland opgelegd bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1816, naar vrijmaking
van de plaatselijke kerken, behorende tot de Nederlandse Hervormde Kerk en
naar het herstel van een gereformeerde Kerkordening’. Op deze wijze wilde
men komen tot een herboren gereformeerde kerk. De clausule in de
oorspronkelijke versie: ‘vrijmaking van de plaatselijke kerken’, wekte bij velen
de vrees voor een nieuwe doleantie. In 1909 heeft men daarom deze zin
weggelaten en vervangen door ‘verbreiding en verdediging der Waarheid’.
Het verging de Gereformeerde Bond in de beginjaren niet voorspoedig. H.
Visscher bedankte na enkele jaren, omdat hij zijn streven naar een politieke
oplossing van het kerkelijk vraagstuk ook onder zijn aanvankelijke
medestanders niet gehonoreerd zag. Verder bleef vooral het vraagstuk van de
reorganisatie van de NHK de gemoederen bezighouden. De belangrijkste
voorstellen vonden echter geen gehoor, omdat zij in de praktijk op splitsing van
de NHK neerkwamen. Grote onrust ontstond er aan het einde van de jaren
twintig, toen het Nederlandse Hervormde Verbond tot Kerkherstel werd
opgericht, met als doel herziening van de bestuursorganisatie van 1816.
Voornamelijk confessionele predikanten traden toe tot deze organisatie. Onder
leiding van o.a. O. Noordmans werd in dezelfde tijd de vereniging ‘Kerkop-
bouw’ opgericht, die ook reorganisatieplannen ging uitwerken. Het gezamenlijk
reorganisatieplan van beide organisaties bracht veel onrust in de gelederen van
de Gereformeerde Bond. Een aantal predikanten trad toe tot deze beweging, de
meesten waren fel tegen. Men vreesde dat de belijdenis der kerk in het gedrang
zou komen. Deze afwijzende houding blijft men de jaren door volhouden. Als
dan ook in 1951 de nieuwe Kerkorde van de NHK wordt aangenomen, stemt
nagenoeg de gehele Gereformeerde Bond tegen. De toenmalige voorzitter van
de Gereformeerde Bond, J. Severijn, schrijft dan dat door de nieuwe Kerkorde
de kerk officieel is losgemaakt van haar belijdenis als draagvlak van het
kerkelijk geloof. Ook in de daaropvolgende jaren blijft men zeer kritisch
tegenover alles wat in de officiële kerkorganen tot stand wordt gebracht. Men
heeft bijvoorbeeld duidelijke bezwaren tegen de vele politiek getinte geschriften



die opgesteld werden door de NHK. Principiële bezwaren heeft men tegen de
openstelling van de ambten voor de vrouw. Men wenst vast te houden aan de
Statenvertaling en verzet zich tegen het ‘Liedboek der Kerken’. Zeer kritisch
staat de Gereformeerde Bond ten opzichte van het Samen-op-wegproces, omdat
men ook hierin grote gevaren ziet voor het belijden van de kerk.
De laatste jaren treft men ook in de kringen van de Gereformeerde Bond hier
en daar verschuivingen in opvattingen. In de prediking wordt soms het accent
meer gelegd op het Verbond (waartoe de gemeenteleden krachtens hun doop
behoren) dan op de uitverkiezing, meer op de beloften van het evangelie dan
op de eisen van de wet, meer op de noodzaak om te geloven dan op de
noodzaak wedergeboren te worden, en meer op het leven uit het geloof dan op
de kenmerken van de weg van de bekering.
De Gereformeerde Bond kent 97 plaatselijke afdelingen, terwijl 312 kerkelijke
gemeenten (in totaal ongeveer 450 wijkgemeenten) zich geheel of gedeeltelijk
tot de hervormd-gereformeerde richting rekenen (1992). Daarnaast worden in
54 plaatsen regelmatig hervormd-gereformeerde evangelisatiediensten gehouden.
Het aantal dienstdoende predikanten dat lid van de Bond is, bedraagt ca. 400.
Het aantal emeriti-predikanten is ca. 200. A. de Reuver is sinds 1993 bijzonder
hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond. Algemeen-secretaris is J. van der
Graaf. De zendingsactiviteiten vinden plaats via de Gereformeerde Zendings-
bond. Haar terreinen vindt men in Indonesië, Afrika en Zuid-Amerika. Ook is
er een organisatie voor inwendige zending, de IZB.
2b. Uiterst rechts bevindt zich een groepering rond het veertiendaags tijdschrift
Het Gekrookte Riet. Zij wil nadrukkelijk staan in de orthodox-bevindelijke
traditie (Nadere Reformatie).
3. De Confessionele Verenigingvertegenwoordigt in de NHK een modaliteit,
die sterk de nadruk wil leggen op de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift
en gemeenschap met de belijdenisgeschriften van deze kerk en op de beleving
ervan. De Vereniging werd in 1864 opgericht, o.a. door G. Groen van Prinsterer
(1801-1876). In haar beginperiode werd de onvoorwaardelijke handhaving van
die binding met de daaraan verbonden leertucht als de enige weg beschouwd
tot het herstel van de NHK. Onder leiding van Ph.J. Hoedemaker (1839-1910)
veranderde het karakter van de denkbeelden iets; veel meer werd de nadruk
gelegd op de actuele, in het heden belijdende kerk, hetgeen alleen maar
mogelijk was indien de kerk gereorganiseerd zou worden. De belijdenis – die
onderworpen is aan het absolute gezag van de Bijbel – mag ons alleen binden
omdat zij de uitdrukking en samenvatting van Gods Woord is.
De latere leidsman Th.L. Haitjema (1888-1972) bleef krachtig streven naar
kerkherstel. De nieuwe kerkorde van de NHK heeft hij gezien als de vervulling
van zijn idee om van dit kerkgenootschap weer echt een kerk te maken. Toch
is de Vereniging blijven bestaan, omdat men het als een voorname taak blijft
zien ervoor te zorgen dat de NHK ernst blijft maken met haar belijdenis. De
Confessionele Vereniging telt 6 provinciale commissies en 34 plaatselijke en
regionale afdelingen; 168 dienstdoende en 158 emeriti-predikanten zijn lid. De
Vereniging heeft totaal ruim 3800 leden (1995).
4. De middengroep, die soms ‘middenorthodox’ wordt genoemd. Zij wenst een
bijbelse prediking, die aansluit bij de problemen van de tegenwoordige
maatschappij. In allerlei kwesties, zoals het rassenvraagstuk, de abortuskwestie,
euthanasie, kiest men duidelijk partij, hoewel men soms ook wel terugschrikt



voor een al te kritische houding.
WAALSE GEMEENTEN(Eglises Wallonnes) nemen sinds 1816 een speciale
plaats in de NHK in. In dat jaar verklaarde koning Willem I de ‘Waalse’ kerken
verenigd met de ‘Nederduitse’ gemeenten. De Waalse gemeenten gaan terug
op de tijd dat de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden één geheel vormden.
Na het ontstaan van de opstand tegen Spanje (het begin van de Tachtigjarige
Oorlog) en speciaal na de val van Antwerpen in 1585 weken vele Vlaams- en
Franssprekende protestanten uit het Zuiden uit naar de Noordelijke Nederlanden.
Aangezien er toen vrij veel Frans werd gesproken in het Noorden, vonden de
vele Franstaligen hier al aanzetten voor Franssprekende gemeenten. Nadat men
zich eerst met de Nederduitse gemeenten had verenigd, kwam men in 1577 voor
het eerst als afzonderlijke Franstalige kerkorganisatie bijeen. Door de Nationale
Synode van Dordrecht (juni 1578) werd deze splitsing goedgekeurd. Enkele jaar
vóór, maar vooral na de opheffing van het Edict van Nantes (1685), dat de
protestanten vrijheid van godsdienst had gegarandeerd, kwam er een grote
toevloed van Franse hugenoten (ongeveer 100.000), hetgeen de Eglises
Wallonnes deed opbloeien. Zo zijn er ooit 82 gemeenten geweest. De grote
teruggang in ledental trad in de loop van de 19e eeuw in. Velen assimileerden
zich toen met de Nederlands sprekende bevolking.
In de eredienst is het Frans nog steeds de voertaal. Men is sterk oecumenisch
ingesteld. Op dit ogenblik vormen de Waalse gemeenten één van de 54 classes
van de NHK. Er zijn in totaal 13 Waalse gemeenten (waaronder een aantal zeer
kleine), 12 dienstdoende predikanten en ca. 2000 leden (1992). De zeer
belangrijke bibliotheek waarover deze gemeenten beschikken, bevindt zich in
het Hospice Wallonne te Amsterdam.
OECUMENE. De NHK heeft grote aandacht voor de oecumene. In 1948 sloot
zij zich, bij de oprichting, aan bij de *Wereldraad van Kerken. Zij was verder
een van de oprichters van de *Raad van Kerken in Nederland (1968). Verder
is zij lid van de Gereformeerde (Hervormde) Wereldbond (WARE), de
Conferentie van Europese Kerken. Met de *Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden, de *Remonstrantse Broederschap en de
*Doopsgezinde Sociëteit bestaan er duidelijke oecumenische afspraken en
speciale contacten. Vanaf 1973 is in de zogenaamde Leuenberger Konkordie
(genoemd naar het vormingscentrum Leuenberg bij Bazel), een overeenkomst
tot stand gekomen tussen een aantal Lutherse, Hervormde en Gereformeerde
Kerken in Europa. Ten aanzien van de traditionele geschilpunten kwam men
in de Konkordie overeen dat deze sterk bepaald zijn door de opvattingen uit
vroeger eeuwen en daarom nu niet meer van belang zijn. Uitgaande van het
erfgoed van de Reformatie dient men speciaal op plaatselijk niveau zo dicht
mogelijk bij de basis tot overeenkomsten te komen, die kunnen leiden tot een,
op moderne wijze, dienen van de maatschappij.
Een speciale plaats in het oecumenische streven van de NHK neemt het Samen-
op-wegproces in.
De Raad van deputaten ‘Samen op weg’, in 1976 ingesteld, en met waarnemers
namens de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, houdt
zich bezig met de bestudering van de mogelijke vereniging van de NHK en de
Gereformeerde Kerken in Nederland. De gezamenlijke synodevergadering van
beide kerkorganisaties heeft een breed proces van werkzaamheden tot stand
gebracht om met name de samenwerking op plaatselijk niveau te stimuleren en



mogelijk te maken; zij stemde de kerkorden op elkaar af en ontwierp een
gezamenlijk dienstboek voor de eredienst. Hoewel de gemeenschappelijke
synode van 1979 een groot aantal maatregelen op regionaal en landelijk niveau
in werking zette, besloot eerst de Generale Synode van 1983 de definitieve
hereniging van beide kerkgenootschappen op te schorten, als gevolg van grote
bezwaren en verzet van de zijde van de Gereformeerde Bond. In 1986 besloot
men echter tot de staat van hereniging. November 1993 is op de gezamenlijke
vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden met 160 stemmen voor en 19 stemmen tegen de
concept kerkorde voor de Verenigde Protestantse kerk in Nederland
aangenomen.
ORGANISATIE. In haar organisatievorm is de NHK synodaal-presbyteriaal. Het
uitgangspunt voor deze structuur is de plaatselijke gemeente. De ouderlingen
(tesamen de kerkeraad) worden uit de belijdende leden door en namens dezen
gekozen en geven leiding aan de plaatselijke gemeente. De diakenen (de
diakonie) zorgen voor het maatschappelijk welzijn van de leden van de
gemeente terwijl het college van kerkvoogden zorgt voor de materiële
voorzieningen, zoals het instandhouden van de kerkgebouwen en salarissen van
de predikanten en anderen in dienst van de plaatselijke gemeente. Het hele land
is ingedeeld in 57 gebieden, die elk de naam classis dragen. Elke kerkeraad
zendt naar de eigen classisvergadering twee leden af, waaronder steeds de
predikant. De provinciale kerkvergadering bestaat weer uit afgevaardigden van
de classes binnen een en dezelfde provincie. Groningen-Drenthe en Noord-
Brabant-Limburg vormen ieder één kerkprovincie, alsook Flevoland en
Overijssel. Elke classis vaardigt één ambtsdrager af naar de Generale Synode
(GS). De classicale en provinciale vergaderingen en de GS worden ‘meerdere’
vergaderingen genoemd om daarmee nog eens extra de zelfstandigheid van elke
plaatselijke gemeente te benadrukken.
Bij de voorbereiding van haar beleid en de uitvoering daarvan wordt de GS
bijgestaan door een aantal organen van bijstand, die meestal raden worden
genoemd. Voorbeelden van deze raden zijn: 1. Raad voor de zaken van
overheid en samenleving, belast met de problematiek van het maatschappelijke
en politieke leven, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen, in het
bijzonder waar de gerechtigheid in verdrukking is. De Raad wil bevorderen dat
het leven van een volk, de staat en de maatschappij wordt geordend naar Gods
beloften en geboden; 2. Hervormd Evangelisatorisch Beraad, houdt zich bezig
met het werk onder diegenen die in het eigen land vervreemd zijn geraakt van
geloof en kerk; 3. Raad voor de zending, verleent vanuit haar centrum te
Oegstgeest steun aan protestantse kerken in Indonesië, Ghana, Kameroen,
Nigeria en Senegal. Naast de Raad is ook nog de Gereformeerde Zendingsbond
in de NHK actief, met werkzaamheden in Indonesië en Afrika; 4. Raad voor
de verhouding van kerk en Israël, is belast met het gesprek met Israël uitgaande
van de gedachte dat Israël voor de kerk beslissende betekenis heeft: De beloften
van God aan Israël zijn niet vervallen of overgegaan op de kerk. Israël is de
eigenlijke stam gebleven, waarop de christenen zijn geënt. Zo alleen hebben wij
deel aan de beloften van God; 5. Samenwerkingsorgaan voor de eredienst van
de NHK en de Gereformeerde Kerken in Nederland (Raad voor de Eredienst),
adviseert ten aanzien van de vorm van de eredienst. Grote verdienste heeft zij



gehad bij de samenstelling van het Liedboek voor de Kerken, dat in 1973 is
verschenen. Op dit ogenblik zingt men in vele kerkgenootschappen uit dit
Liedboek; 6. Raad voor de katechese, is geroepen om de problemen van en rond
de katechese te doordenken en hulp te bieden aan diegenen die deze moeten
geven; 7. Raad voor de zaken van kerk en theologie, adviseert de GS bij die
problemen die om theologische doordenking vragen; 8. Samenwerkingsorgaan
voor het pastoraat (de vroegere Raad voor de herderlijke zorg en de Raad voor
de zaken van kerk en gezin), tracht als orgaan van bijstand op dit terrein leiding
te geven door publikatie van geschriften en door het organiseren van
groepsontmoetingen; 9. Raad voor het jeugdwerk, is vooral actief met de
problemen van jongeren binnen en buiten de kerk; 10. De Hervormde
Jeugdraad, belast met voorlichting en leiding in het jeugdwerk; 11. De Generale
diakonale raad, belast met de leiding en coördinatie van het diakonale leven van
de kerk. Oorspronkelijk was de diakonie belast met de hulp aan gemeenteleden
die in financiële nood verkeerden; tegenwoordig heeft zij meer algemeen
maatschappelijke taken. Samen met andere kerken is men verenigd in het
werelddiakonaat, dat helpt bij bepaalde ontwikkelingsprojecten in Afrika en
Zuid-Amerika; 12. De Raad voor het verband met andere kerken, belast, vanuit
een oecumenisch streven, met de contacten met de andere kerkgenootschappen,
terwijl het Hervormd beraad over de verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk
zich speciaal bezighoudt met dit kerkgenootschap; 13. De Generale financiële
raad, verleent uit aparte fondsen steun aan plaatselijke gemeenten die in een
bijzondere noodsituatie verkeren of aan bepaalde activiteiten die niet van een
plaatselijke gemeente uitgaan. 14. De Raad voor pers en publiciteit, is belast
met de berichtgeving over alles wat er vanuit de kerk gebeurt. Belangrijk is
hierbij het Hervormd Persbureau.
De predikanten worden over het algemeen opgeleid aan de rijksuniversiteiten
en aan de Universiteit van Amsterdam, ten dele verzorgd door kerkelijke
hoogleraren en docenten. De studie wordt afgesloten door het verblijf op het
Theologisch seminarium vanwege de NHK te Doorn (vanaf 1950). In 1967
werd ook de vrouw tot alle kerkelijke ambten toegelaten.
Begin 1993 had de NHK ca. 2.422.650 leden. Van deze is 32% belijdend
lidmaat, 42% dooplid en 26% geboortelid. Het aantal gemeenten is 1761 en het
aantal volledige predikantsplaatsen 1337.

Period. (algemeen):Kerkinformatie(20.000);Commentaar bij zingend geloven;
Diakonia (16.000);Hervormd Nederland(16.500);Kerk en theologie(700);
Nederlands theologisch tijdschrift(900); Open deur(i.s.m. de Ger. Kerken in
Ned.) (46.000);Open vensters(16.500);Ter herkenning; Toerusting(3.000);
Weekbulletin van het persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk; Woord
& dienst (voor ambtsdragers) (7.200);De Kerkvoogdij(5.700).
Confessionele Ver.:Hervormd weekblad De Gereformeerde kerk(4.350).
Geref. Bond:De hervormde vrouw(10.750);De waarheidsvriend(12.000);
Echo (23.000);Gereformeerd weekblad(5.900).
Het Gekrookte Riet:Het Gekrookte Riet; Kind en evangelie; Licht in de avond
(22.000);Om Sions wil(7.500).
Ver. Vrijz. Herv.: Kerk en wereld(4.000).
Waalse Gemeenten:L’echo des Eglises Wallones.
Zwingli-Bond: Zwingli. Principieel-vrijzinnig en unitarisch maandblad.



Lit. (algemeen): Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk, 1990- ; A.J.
Bronkhorst,De Nederlandse Hervormde Kerk, z.j.; C.H. Lindijer,In levenden
lijve, z.j.; Wegwijs. Handboekje voor ouderlingen namens de Raad voor
herderlijke zorg van de NHK, z.j.; H. Volger, De leer van de Nederlandse
Hervormde Kerk, 1945; Th.L. Haitjema,Nederlands hervormd kerkrecht, 1951;
idem, De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 19532; M.
Groenenberg,De Nederlandse Hervormde Kerk. Onstaan en gestalte, 19792.
(bronnen): J.N. Bakhuizen van den Brink e.a.,Documenta reformatoria. Teksten
uit de geschiedenis van kerk en theologie sedert de Hervorming, 2 dln., 1960-
1962;Documenten der Nederlandse Hervormde Kerk, z.j.; Handelingen van de
Algemene Synoden, (sedert 1816),met bijlagen, (sedert 1861);Handelingen van
de Generale Synode, (sedert 1945); J.N. Bakhuizen van den Brink,De
Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding en
tekstvergelijkingen, 19762.
(geschiedenis, algemeen): O.J. de Jong,Nederlandse kerkgeschiedenis, 19853;
J.H. van de Bank e.a.,Theologie der kerk in het tijdperk van de Camera
Obscura. Een bundel studies over het Nederlandse protestantisme in de eerste
helft van de negentiende eeuw, 1993.
Nadere Reformatie: T. Brienen,De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar
voornaamste vertegenwoordigers, 1986; T. Brienen e.a.,Figuren en thema’s van
de Nadere Reformatie, 1987; idem,De Nadere Reformatie en het Gereformeerd
Piëtisme, 1989; T. Brienen,Theologische aspecten van de Nadere Reformatie,
1993.
(geschiedenis, NHK): Th.L. Haitjema,De nieuwere geschiedenis van Neerlands
kerk der Hervorming. Van Gereformeerde kerkstaat tot Christus- belijdende
volkskerk, 1964; A.J. Rasker,De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795.
Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar
zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, 19863.
Confessionele Vereniging: G.J. Streeder,Om een belijdende kerk in Nederland,
1958; C.M. Luteyn,Honderd jaar Confessionele Vereniging, 1964;Wat is en
wat wil de Confessionele Vereniging?, 1980; S. Kooistra, De Confessionele
Vereniging in de Ned. Hervormde Kerk, in:Credo, nr. 4, 1990, p. 9-15.
Geref. Bond: J. van der Graaf,Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en
met de Gereformeerde Bond, 1906-1951, z.j.; W. Balke e.a.,De eigen wijs.
Afkomst en toekomst der Gereformeerd-hervormden, 19682; A. van Brummelen
e.a., Gewoon hervormd. Het streven van de Gereformeerde Bond in de
Nederlandse Hervormde Kerk. Een verantwoording, 1972; J. van der Graaf
(eindred.),Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de
Nederlandse Hervormde Kerk, 1981; J. van der Graaf,Om de erve der vaderen.
De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en Samen op weg,
1988.
Vereniging van vrijzinnige Hervormden in Nederland: K.A. Beversluis,Een
halve eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling der vrijzinnig-
hervormde beweging, 1953; P. Smits,Vrijzinnig christendom tussen gisteren
en morgen, 1975; J. de Graaf e.a.,Vrijzinnige levensontplooing, 1979; P. Smits,
De identiteitsimpasse van het vrijzinnig protestantisme. Oorzaken en
consequenties, 1989.
Zwingli-Bond: P. van Wijnen, De positie van links-vrijzinnigen in de
Nederlandse Hervormde Kerk, 1956; H. van Lunzen,De ontrouw van de



Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden in Nederland jegens de werkelijk
vrijzinnigen, 1961; J. Buitkamp en P.D. van Royen,Op de bres. Waarheids-
dienst is godsdienst, 1967;Gloed van een vurig hart. Bloemlezing uit artikelen
van Ds. H. van Lunzen, 1979; B. Klein Wassink en Th.M. van Leeuwen (red.),
Tussen geest en tijdgeest. Denken en doen van vrijzinnig protestanten in de
afgelopen honderd jaar, 1989.
Waalse gemeenten:Les Eglises Wallonnes des Pays-Bas, 1963; H. Bots e.a.,
Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden, 1985.
Samen op weg: B.J. Aalbers e.a. (red.),Werkboek voor Samen op weg, z.j.

Adressen: NHK, Postbus 405, 2260 AK Leidschendam; tel. 070-3131131, fax
070-3131202.
De Confessionele Vereniging, Westerlaan 12, 8011 CB Zwolle; tel. 038-
4211848.
De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Geref.) Kerk, Postbus
452, 1270 AL Huizen; tel. 035-5254199.
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, Bisonspoor 364, 3604 JX
Maarssen; tel. 0346-552925.
Waalse Gemeenten: Le secrétaire de la Commission pour les affaires des
Eglises Wallonnes, Houtlaan 15, 2334 CJ Leiden; tel. 071-5177533.
Zwingli-bond: Hoofdstraat 3, 7873 BB Odoorn; tel. 0591-512405.



Enkele organisaties, die betrekkingen onderhouden met de Nederlandse
Hervormde Kerk

Bond voor Evangelisaties in en ten bate van de Nederlandse Hervormde
Kerk , opgericht in 1893 vanuit gevoelens van onvrede met de *Nederlandse
Hervormde Kerk en vooral met haar prediking: er was een duidelijke afstand
tot de ‘moederkerk’ ontstaan. Vanuit deze onvrede ontstonden de zogenaamde
modaliteits- en afstandsevangelisaties. Op haar hoogtepunt telde de Bond meer
dan 100 aangesloten evangelisatieverenigingen. De kerkorde van 1951 bood
voor een deel van deze verenigingen voldoende waarborg om weer terug te
keren binnen de structuur van de kerk. In 1994 telt de Bond nog 15 leden in
Dalerpeel, De Blesse, Epe, Geesbrug, Harpel, Jipsinghuizen, Klazienaveen,
Leggeloo, Nieuwlande, Noordwolde, Oosterwolde, Ruinerwold, Veelerveen,
Vledderveen en Wedde.
Als haar voornaamste doelstelling wil de Bond ‘toezicht uitoefenen op de vrije
evangelisaties die in en ten bate van de N.H. Kerk optreden, dat zij inderdaad
aan de bloei dier Kerk geen afbreuk doen, maar die bevorderen.’ De grondslag
van de Bond is het apostolisch christendom, opgevat in de geest van de
belijdenis van de N.H. Kerk. Hoewel de Bond statutair geen partij kiest binnen
de bestaande stromingen in de kerk is een groot aantal van haar voorgangers
aanhanger van de Confessionele Vereniging (zie: Nederlandse Hervormde
Kerk).
In haar kapellen worden wekelijks haar diensten gehouden, volgens de binnen
de N.H. Kerkgebruikelijke orde van dienst, waarbij de sacramenten worden
bediend door Nederlandse Hervormde predikanten.

Period.:De Maandbode.

Adres: Tolweg 21, 7991 TD Dwingeloo; tel. 0521-593440.



New Age (lett.: nieuw tijdperk), de algemene en niet vastomlijnde verzamel-
naam voor de bijna onbeperkte verscheidenheid aan bewegingen, groepen en
organisaties, die elk op hun eigen wijze alternatief actief zijn binnen de
westerse cultuur. Sommige van deze werken min of meer met elkaar samen,
de meeste zijn echter volledig zelfstandig. Het aantal groepen in Nederland
wordt op ruim 500 geschat. Ondanks vele onderlinge verschillen hebben ze wel
een aantal punten van overeenkomst. Over het algemeen is het aantal
aanhangers van elk van deze groepen gering.
New Age als begrip is ontleend aan de *astrologie, waar de opvatting bestaat
dat de zon elke 2000 jaar in een ander sterrenbeeld komt te staan. Hierdoor
ontstaat een nieuwe aeon, een tijdperk van ca. 2000 jaar. Ten tijde van de
geboorte van Christus kwam de zon in het sterrenbeeld van de Pisces (Vissen),
het sterrenbeeld van de tegenstellingen. Nu gaat zij langzamerhand over naar
het sterrenbeeld van Aquarius (Waterman), het sterrenbeeld van liefde en licht,
waar de bestaande tegenstellingen verzoend worden. Andere veel gebruikte
termen voor New Age zijn: het Aquarius-, het zonne- of het ecologische
tijdperk.
Volgens New Age wordt de periode van het sterrenbeeld Pisces beheerst door
het christendom en vooral door het verstandelijke denken, waarin de
verschillende elementen van het grote geheel van de kosmos apart worden
beschouwd, geanalyseerd en vooral gewaardeerd. Alles wat niet met het
verstand kan worden verklaard, wordt ‘gedegradeerd’ tot bijgeloof. Doordat de
mens in dit tijdperk zichzelf beschouwt als de heerser over de natuur waarover
hij naar believen kan beschikken, wordt zijn menselijke en geestelijke groei
geblokkeerd, hoewel zijn wetenschappelijke kennis toeneemt. De mens is
daardoor onrustig; de meeste van de vele spanningen in de wereld van dit
ogenblik zijn daaruit te verklaren. Verder zijn alle noden van deze tijd de
geboorteweeën van het nieuwe, gouden tijdperk.
In het komende Aquarius-tijdperk zal de mens inzien dat alles met alles
samenhangt. Niet alleen komt hij tot de overtuiging dat lichaam, ziel, geest en
gevoelens een onlosmakelijke eenheid zijn, maar ook dat hij verbonden is met
de bron van het leven, met de zogenaamde ‘eeuwige energie’, met het
goddelijke. Omdat de mens, de natuur, God en de kosmos één volkomen geheel
vormen, kan geen enkel aspect van het leven daarbuiten gesloten worden. Deze
eenheid is een goddelijke eenheid. De wereld is niet door een persoonlijke God
geschapen, maar is deel van het oorspronkelijke ‘goddelijke’, komt eruit voort
en is ermee verwant. God valt samen met het universum, omdat hij de
eindeloze stroom van energie is. God als de ‘oeverloze oceaan’ doordrenkt
alles. Daarom heeft alles deel aan hem. De bestaande tegenstellingen, zoals die
tussen God en mens, geest en materie, ziel en lichaam, mystiek en wetenschap,
intuïtie en rede, natuur en cultuur, vrouw en man, enz. bestaan, zullen
verdwijnen. Dit aspect van New Age wordt holisme genoemd. De vele groepen
hebben daarom een immense belangstelling voor alle aspecten van de natuur
en zijn gevoelig voor alle krachten die boven en door de natuur leven. Verder
kent New Age de opvatting dat er verschillende werelden bestaan, ‘sferen’, die
hogere en subtielere niveaus boven deze wereld zijn. De goddelijke sfeer is de
hoogste. Hoewel wij deze sferen nog niet kunnen zien, merken wij wel hun
werking. Zij werken door in de verschillende natuurkrachten, in onze dromen,
in helderziendheid, enz. Geheel passend in bestaande esoterische opvattingen



kent ook de mens zijn verschillende sferen of lichamen: astraal lichaam,
etherisch lichaam of subtiel lichaam. De aura als uitstraling van het subtiele
lichaam kan volgens sommigen gezien worden. Verder beschouwt de mens zich
als een vonkje van het goddelijke. Het uiteindelijke doel is om dat vonkje
volledig te laten opgaan in het goddelijke. Daartoe is het nodig dat de mens
zich in vele levens ‘reinigt’ van alles wat dit opgaan in de weg staat.
Reïncarnatie speelt daarom in de kringen van New Age een belangrijke rol. Bij
het geloof in de reïncarnatie hoort de zelfverwerkelijking: de mens kan alleen
bij de goddelijke oerbron uitkomen indien hij zich bevrijdt van al het verkeerde
dat hij in dit aardse leven doet. Als dit nog niet mogelijk is, is het wellicht wel
mogelijk in het volgende leven, enz. Hij gaat ervan uit dat hij bij elk volgend
leven zich evolueert op de weg naar het hoogste doel: de vereniging met de
goddelijke oerbron.
Vele opvattingen binnen New Age stammen uit het gedachtengoed van de
verschillende religies van het Verre Oosten: *boeddhisme, *hindoeïsme, Lau
Tze, Chuang Tze, Lièh Tze, e.a. Vanaf de negentiende eeuw nam de westerse
belangstelling voor de oosterse opvattingen sterk toe. De opvattingen van de
*Theosofische Vereniging en van bestaande westerse esoterische opvattingen
zoals *occultisme, *alchemie, *rozenkruisersbeweging maakten het Westen rijp
voor deze oosterse renaissance. Ook de opvattingen van de middeleeuwse
katharen en mystici zijn hiervoor erg belangrijk. In de jaren zestig van de
twintigste eeuw nam deze oosterse invloed op het westerse denken toe: vele
jongeren trokken naar het Verre Oosten uit onvrede over de eigen rationele
cultuur, uit protest tegen de sociale tekortkomingen van onze geïndustrialiseerde
maatschappij met haar consumptiementaliteit. Tegelijkertijd trokken vele
oosterse goeroes naar het Westen. Het gedachtengoed van de tegenwoordige
New Age is sterk beïnvloed door Marilyn Ferguson met haarDe Aquarius-
samenzwering(1980 in de VS en in 1982 in Nederland). Verder werd
maatgevend Fritjof Capra,De Tao van de fysica(1975). In dit boek toonde hij
aan dat de ontdekkingen van de moderne natuurkunde zoals de relativiteitstheo-
rie en de quantum-mechanica – tijd en ruimte zijn relatieve begrippen; energie
en materie zijn in wezen niet van elkaar te onderscheiden – al eeuwenlang
bekend waren in de oosterse religies en mystieken, al werden zij verwoord in
religieuze termen. Capra laat zien hoe alles met alles samenhangt en hoe
uiteindelijk al het levende een ‘kosmische dans’ van energie is. De energie is
de bron, het goddelijke, het eeuwige. Al eerder had Abraham H. Maslow in zijn
Religie en topervaring(1964) de gedachte ontwikkeld van het bovennatuurlijke
van de mens: mensen, die er op gericht zijn ‘hogere doelen’ te verwerkelijken,
zijn gezonder dan anderen; ‘wat de mens kan zijn, moet hij ook zijn’. Als
belangrijk element van New Age heeft deze opvatting in relatie tot de oosterse
religies en de al bestaande westerse esoterische opvattingen geleid tot het
ontstaan van een schier onbegrensde reeks van therapieën, zgn. healingstechnie-
ken, alternatieve levenswijzen. Alle richten zich op de bevordering van de totale
groei van de mens en niet alleen op de ontplooiing van de rationele en verbale
kant van de hersens. Zij ontwikkelen daarentegen de rechterhelft van de hersens,
het deel waar de gevoelskant zich bevindt.
New Age kent zeer vele aspecten, die vaak zelfstandig, maar soms ook
gecombineerd met andere functioneren. Bekende voorbeelden zijn: *astrologie;
*occultisme; gnostiek (geheime kennis); de verborgen wereld van de kristallen



met hun energieën en de daarbij horende invloeden op onze gedachten. Ook
bezitten de kristallen genezende krachten en creatieve vermogens om spirituele
lichamen te wekken; de kundalini, de extreem krachtige energiebron, die als een
slang opgerold ligt onder aan de wervelkolom; de chakra’s, in het *hindoeïsme
magische ringen of wielen, klimmen vanaf de onderkant van de wervelkolom
– de wereld van de mikrokosmos – langzaam op naar de realisatie van het
goddelijke in ons; de verschillende *yoga-scholen; contacten met andere
planeten; mediamieke contacten en ‘uittredingen’.

Period.: (tijdschriften verwant aan New Age):Bres(16.000);Kaos; Koördanser;
Onkruid (35.000);Prana (11.000).

Lit. (alg.): K. Wilber, Zonder grenzen. Oosterse en westerse benaderingen van
persoonlijke groei, 1983; M. Ferguson,De Aquarius samenzwering, 19866; T.
Chowdury e.a.,Holisme en new age-bewustzijn, 1986; Jaap Huibers,Het
Aquarius-tijdperk. De nieuwe tijd, 19863; F. Capra,Het keerpunt. Wetenschap,
samenleving en de opkomst van een nieuwe cultuur, 19874; idem,De Tao van
fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse
mystiek,19886; idem,Het nieuwe denken, 1988; het speciale nummer over New
Age: RBN, 18, 1989; R.H. Matzken,Het new age handboek, 1990; J. Borsje
en R. Kranenborg,Levende godsdiensten 2. Moderne westerse stromingen,
(Open Theologisch Onderwijs), 1991; J. Minderhoud,New Age: bedreiging of
uitdaging? Over de vragen die New Age aan de kerken stelt. Een werkboek,
1991.
(algemene beoordeling vanuit christelijk standpunt): H. Stufkens,Einde van het
ik-tijdperk, 1981; idem,Gezichten van de nieuwe tijd, 1984; idem,Heimwee
naar God, 1987; K. Douven,Het christendom op weg naar de 21e eeuw, 1988;
R. Kranenborg (red.),New age. Visies vanuit het christelijk geloof, 1993.
(kritische beoordeling vanuit christelijk standpunt): M. Dieperink,Jezus of de
goeroe, 1985; J. van Baaren & B. van Dijk,De waarheid achter de New Age
Movement, 1986; J. L.van Baaren & O.H.D. van Tuyl,New Age Movement en
de antichrist in het licht van de Bijbel, 1987; J.L. van Baaren,Zeg nee tegen
de new Age infiltratie, 1987; idem,De New Age movement in het licht van de
Bijbel, 19883; M. Dieperink, New age en christelijk geloof, 1988; R. König,
New Age. Dwaalwegen naar een nieuwe tijd, 1988; Hedendaags alternatief
denken, in: Beweging, uitg. van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte,
najaar 1988; P.J. van Kampen,De cirkel en het kruis. New Age denken en
christelijk geloof, 1989; J. Verkuyl,De New Age beweging. Kernbegrippen,
beoordeling, uitdaging, 1989; J. Danneels,Christus of de Waterman, 1990; S.
van Wersch,De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot new
age, 1990.



Nichiren Shoshu Soka Gakkai Nederland, een Japans geïnspireerde vorm van
het mahayana-*boeddhisme, baseert zich op de ideeën van Nichiren Daishonin,
die in de 12e eeuw aan het hoofd stond van de religieuze vernieuwingsbewe-
ging, die het ‘zuivere land boeddhisme’ wordt genoemd. Hij stelde dat de
oorzaak van het lijden in de wereld in het feit ligt dat de mensen hun leven
baseren op misleidende filosofieën. De manier om een positief karma te
ontwikkelen is het reciteren van Nam-myo-ho-renge-kyo, de hoogste Wet van
het leven, de Mystieke Wet. Daardoor kan men de middenweg, die het
boeddhisme leert, bewandelen. Hij leerde verder dat hij de nieuwe Boeddha was
die het Japanse volk naar de ware leer zou terugvoeren. In deze eeuw vond er
een heropleving van deze boeddhistische stroming plaats als tegenwicht tegen
het feit dat in Japan het *shintoïsme tot staatsreligie werd verklaard. Een van
de resultaten was in 1930 de oprichting van de Sokai Kyoiku Gakkai door
geestelijk leider Makuguchi Tsunesaburo (1871-1944), die gevangen werd gezet
vanwege zijn protesten tegen het heersende militarisme. In 1946 werd zij
heropgericht en herdoopt in Soka Gakkai (‘Waarde-Kreërende Maatschappij’).
Vanaf 1975 is zij ook internationaal actief. De beweging groeide snel: het aantal
aanhangers bedraagt volgens eigen opgave ca. 20 miljoen (1993). De
hoofdtempel bevindt zich in Taiseki-ji, gelegen aan de voet van de berg Fuji,
Japan en het Europese centrum in het Zuidfranse Trets. In Nederland is zij
vanaf 1967 actief met ca. 350 leden (1993). Er zijn centra in Amsterdam,
Breda, Den Bosch, Den Haag en Rotterdam.
De aanhangers oefenen primair in de eigen leefomgeving, maar ook in het
verband van kleine groepen. De beoefening van de Nichiren-shoshu houdt in
dat men de dagelijkse ochtend- en avondoefening praktiseert: het herhalen of
chanten van de zinssnede ‘Nam-myo-ho-renge-kyo’ en het reciteren van
gedeelten van de Lotus-sutra. Verder is studie erg belangrijk en de praktische
toepassing van het geleerde en beledene teneinde zo een ‘menselijke’ revolutie
tot stand te brengen.

Period.:NSN-krant; SGI Graphic.

Lit. (uit eigen kring): Daisaku Ikeda,The human revolution, 1972; idem,
Buddhisme, the living philosophy, 1974; idem,The living Buddha, 1976; idem,
Buddhism. The first millenium, 1977; idem,Life. An enigma, a precious jewel,
1982.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p.133-
138; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p.125-126.

Adres: Oosterhoutlaan 22, 1181 AM Amstelveen.



Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (NAK), een van de *apostolische
geloofsgemeenschappen, ontstaan vanuit de *Hersteld Apostolische
Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen. Haar huidige naam nam zij aan
toen een hereniging tot stand kwam met een deel dat reeds de naam Nieuw-
Apostolische Kerk in Nederland gebruikte. De voornaamste reden van het
ontstaan was de voortzetting van de onverkorte handhaving van het apostelambt,
zoals dat beschreven staat in o.a. Matt. 18:18-19; 28:20; Luc. 11:49; Hand. 1:7-
9; 1 Kor. 12:28 en 2 Kor. 3:2-8. De Katholiek-Apostolische Gemeente, de
‘moederkerk’, was van mening dat het apostelambt beperkt van aantal en
tijdsduur was. In 1951 kwam stamapostel J.G. Bischoff van de Neuapostolische
Gemeinde als gevolg van een goddelijke openbaring tot de uitspraak dat hij niet
meer sterven zou, omdat de Heer nog tijdens zijn leven zou wederkomen. In
het verlengde van deze uitspraak legde Bischoff in 1954 aan de apostelvergade-
ring de volgende voorstellen voor: 1. De stamapostel zou geen apostel of
bisschop meer inzetten die niet gelooft dat de Heer tijdens zijn leven komt; 2.
De apostelen wordt gevraagd geen ambtsdragers meer in te zetten die dit niet
werkelijk geloven; 3. Alleen zij die deze boodschap geloven, kunnen worden
verzegeld. De apostelvergadering nam geen besluit. Een aantal apostelen voerde
deze voorstellen in, terwijl anderen dat niet deden en het overlieten aan
ambtsdragers. Hierdoor ontstond grote verdeeldheid, ook in Nederland, en werd
de NAK opgericht.
De NAK telt internationaal in 150 landen met meer dan 57.000 gemeenten ruim
9.000.000 gelovigen (1995), woonachtig in een aantal zelfstandige aposteldi-
stricten, die intensief met elkaar samenwerken. Sinds 1988 is R. Fehr
stamapostel.
OPVATTINGEN. De NAK staat, behoudens enkele zelfstandige opvattingen,
geheel in de traditie van de apostolischen. Voor haar is essentieel de voor- en
toebereiding voor de wederkomst des Heren, zoals die beschreven staat in 1
Thess. 4:16; 5:1-2; Openb. 1:8; 16:15; 20:6 en 22:12-14. De NAK gaat uit van
drie sacramenten, de verbondshandelingen: doop, verzegeling en het Heilig
Avondmaal. Kinderen ontvangen spoedig na hun geboorte zowel de doop als
het Heilig Avondmaal. Hun verzegeling vindt plaats bij het eerste bezoek van
de apostel, waarbij de ouders zich verplichten de kinderen in de leer van de
apostelen op te voeden. Bij hun confirmatie op 14-jarige leeftijd leggen de
kinderen zelfstandig hun geloofsbelofte af. Volgens de NAK kunnen ook de
ontslapenen de verbondshandelingen deelachtig worden. Leden van andere
kerkgenootschappen die lid worden van de NAK worden niet herdoopt, als
tenminste hun doop bediend is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Bij het Heilig Avondmaal krijgt de gelovige deel aan het lijden en
sterven van Christus. Het Heilig Avondmaal kan door iedereen die de
schuldbelijdenis in het ‘Onze Vader’ aflegt en vrijspraak krijgt, ontvangen
worden. Hoewel de NAK uitgaat van het geloofspunt van de drieëenheid, ligt
de nadruk vooral op het ‘mens-zijn’ van Christus.
NEDERLAND. Het eigen Aposteldistrict Nederland omvat Nederland, Suriname,
Guyana (sinds 1 januari 1991), de Nederlandse Antillen en Malta. Districtsapo-
stel is G. Pos; Nederlands apostel G.J. Sepers. Het Aposteldistrict is verdeeld
in 8 districten met 13.500 gelovigen. verdeeld over 98 plaatselijke gemeenten.
De erediensten worden tweemaal des zondags en eenmaal door de week
gehouden.



Period.:KernGedachten; Onze Familie(3.300).

Lit. (uit eigen kring): Bepalingen betreffende inrichting en bestuur van het
Kerkgenootschap de ‘Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland’, 1964;
Huishoudelijk reglement engeloofsbelijdenis voor de leden der Nieuw-
Apostolische Kerk, 1966;Geschiedenis van het Rijk Gods, 1970.
Lit. (van anderen): M.J. Tang,Het apostolische werk in Nederland tegen de
achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland, 19824; idem, De
apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, in:RBN, 8, 1984, p. 40.

Adres: Postbus 778, 3800 AT Amersfoort; tel. 033-4633424, fax 033-4615717.



Nieuwe religieuze beweging, de tegenwoordig gebruikelijke benaming voor elk
van de religieuze groeperingen die na de Tweede Wereldoorlog en met name
vanaf 1960 zijn ontstaan. Hun ontstaansgrond lag toen vooral in de onvrede met
het sterk materialistische karakter van onze westerse maatschappij en in een
wereldwijde protestbeweging tegen de bestaande sociale onrechtvaardigheid,
zowel nationaal als mondiaal. Verder speelden een grote bezorgdheid over de
komende onleefbaarheid op onze aarde als gevolg van de milieuproblematiek
en de kans op een massavernietiging van de mensheid door zeer geavanceerde
nucleaire wapensystemen een belangrijke rol. Hoewel de meeste nieuwe
religieuze bewegingen dezelfde ontstaansgrond hadden, zijn verder hun
onderlinge verschillen erg groot. Een deel vond de weg naar de oosterse
mystiek, deels in haar oorspronkelijke vorm, deels ook ‘aangepast’ aan onze
westerse cultuur. Deze laatste vorm is via Amerika naar ons land gekomen. Een
ander deel bleef de westerse christelijke opvattingen trouw, maar dan wel in
een aangepaste vorm. Een ander groot verschil tussen de nieuwe religieuze
bewegingen is dat sommige groepen uit verzet tegen de bestaande maatschappij
elk engagement mijden en zich terugtrekken in vormen van meditatie en gebed,
terwijl andere juist in de mystieke beleving hun inspiratiebron hebben gevonden
om actief in deze maatschappij bezig te zijn.
Het aantal nieuwe religieuze bewegingen is zeer groot. Voor Nederland lopen
de schattingen uiteen van 400 tot 600. Vele ervan leiden slechts een kort
bestaan. Een behoorlijk aantal van deze bewegingen heeft slechts enkele
tientallen aanhangers.
De nieuwe religieuze bewegingen kunnen in een aantal globale categorieën
worden ingedeeld: 1. De bewegingen die zich binnen het *christendom naast
de bestaande kerken hebben ontwikkeld. Zij worden meestal aangeduid met de
term opwekkingsbewegingen of *evangelisatiebewegingen. Enkele voorbeelden
zijn: *Youth for Christ, Het *Instituut voor Evangelisatie (Campus Crusade for
God), *Jeugd met een Opdracht; 2. De bewegingen die voortkomen uit de
oosterse religies, zoals het *hindoeïsme, *boeddhisme, soms ook bepaalde
vormen van het *sjintoïsme, *confucianisme en *taoïsme. Enkele voorbeelden
zijn: *Ananda Marga, *Hare Krishna beweging, *Divine Light Mission,
*Transcendente Meditatie; 3. De bewegingen, die elementen van verschillende
religieuze stelsels in zich verenigen en die daarom syncretistische of gemengde
bewegingen genoemd worden. Het bekende voorbeeld is Unified Family
(*Verenigingskerk); 4. Een mengvorm van de bewegingen, genoemd in de
categorieën 1 t/m 3, maar met een absolute nadruk op het geestelijk
welbevinden verbonden met het lichamelijke. In deze categorie spelen
psychotherapeutische methodieken een belangrijke rol. Enkele voorbeelden zijn:
*macrobiotiek, bepaalde vormen van *yoga, bewegingstechnieken zoals *T’ai
Chi Chuan en *Aikido; 5. Een groot aantal bewegingen, die tezamen de
categorie *New Age vormen; 6. De categorie van de *jeugdreligies. Zij spelen
op dit ogenblik een veel minder belangrijke rol dan in de jaren zeventig en
tachtig.
Een andere indeling is die van de open en gesloten bewegingen, waarbij de
organisatiestructuur en de toegankelijkheid de belangrijkste criteria zijn. Verder
kan men ze nog indelen in totale en partiële bewegingen, waarbij bepalend is
de mate waarin de nieuwe religieuze beweging beslag legt op haar aanhangers.
Vooral de meeste jeugdreligies behoorden tot deze totale bewegingen.



Period.:Bres (16.000);Koördanser; Prana (11.000);RBN (1.000).

Lit.: H. Veldhuizen,Sekten en stromingen, z.j.; H.M.M. Fortmann,Oosterse
renaissance, 1970; R. Kranenborg,Zelfverwerkelijking. Oosterse religies binnen
een westerse subcultuur, 1974; John Ferguson,Encyclopedie van de mystiek en
de mysteriegodsdiensten, 1979; themanummer vanKosmos en oecumene, 14e
jrg., nr. 10, 1980; J. van der Lans,Volgelingen van de goeroe. Hedendaagse
religieuze bewegingen in Nederland, 1981; themanummer vanJeugd en
samenleving, 12e jrg., nr. 3, 1982; R. Kranenborg,Oosterse geloofsbewegingen
in het Westen. Bhagwan-beweging, Hare Krishna gemeenschap, Transcendente
Meditatie, Healthy-Happy-Holy-Organisation, Divine Light Mission, Yoga,
Verenigingskerk, 1982; T.A.M. Witteveen,Overheid en nieuwe religieuze
bewegingen, 1984; B. van Gelder en E.G.Hoekstra,Spoorzoeken in de bonte
wereld van geloven en denken, 198920; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij ? Occulte
bewegingen, 1985; idem,Wat geloven zij ? De magische groeperingen, 1986;
J. Borsje en R. Kranenborg,Levende godsdiensten 2. Moderne westerse
stromingen, (Open Theologisch Onderwijs), 1991.



Nirmala Devi ‘Mataji’ , in 1923 in India geboren, heeft een bepaalde vorm van
yoga ontworpen, die zij sahaja yoga of natuurlijke yoga noemt. Deze activeert
de kundalini, die zich als geestelijke kracht vanuit het onderlichaam via zeven
chakra’s als een slang kan oprichten. Volgens Mataji is deze kundalini-yoga
vooral een techniek om zonder speciale ontspanningen de goddelijke kracht te
kunnen ervaren.
Het aantal beoefenaren in Nederland is onbekend (1993).

Lit.: J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23,
1991, p. 76.

Adres: De Weer 128, 1503 WL Zaandam.



Noorse Broeders, danken hun naam aan een opwekkingsbeweging die in het
begin van deze eeuw in Noorwegen begon rond de persoon van de Noorse
zeeman Johann Oscar Smith. De Noorse Broeders worden daarom ook wel
Smithianen, Vrienden van Smith of Smiths Venner genoemd. De naam Noorse
Broeders is bij de volgelingen niet erg populair, aangezien zij liever geen naam
willen hebben. Smith was aanvankelijk aanhanger van de pinksterpredikant T.B.
Barratt, met wie hij in 1910 brak wegens meningsverschillen over de
heiligingsleer. In 1912 begon Smith samen met zijn broer Aksel en Elias
Aslaksen met het uitgeven van het tijdschriftSkulte Skatter(Verborgen
Schatten). Wereldwijd zijn er 10.000 aanhangers (1993).
De eerste Nederlandse gemeente ontstond eind jaren vijftig in Bussum. Nu telt
ons land 15 gemeenten waar de in totaal ca. 2000 gelovigen (1995)
samenkomen. Onderling hebben de gemeenten veel contact hoewel zij toch
zelfstandig zijn. De Noorse broeders keuren televisie en radio af, lezen of het
Reformatorisch Dagblad of het Nederlands Dagblad en sturen hun kinderen naar
reformatorische scholen. Vrouwen dragen rokken en hebben tijdens de diensten
hun hoofd bedekt. Tijdens de diensten wordt gezongen uit de bundelLiederen
van de Weg. Verder is er gelegenheid voor open gebed en voor veel
geloofsgetuigenissen. In Ambt Delden hebben de Broeders een conferentieoord,
De Kroeze Danne.
OPVATTINGEN. De Broeders geloven dat de mens in staat is om zijn zonden
te overwinnen en radicaal te leven. Iemand die alleen gelooft in de verzoening
zal nooit deel krijgen aan de goddelijke natuur. Daardoor zal er verschil zijn
in opstanding.

Period.:De weg(450).

Lit. (uit eigen kring): J.A. de Boer,Honger naar meer geestelijk leven, z.j.

Adres: Lectuurstichting De Weg, Postbus 740, 7600 AS Almelo, tel. 05490-
13727.



Nova Hierosolyma, Des Heren Nieuwe Kerk, een afsplitsing van de
*Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem, ontstaan in 1937. De Algemene
Kerk is in 1907 voortgekomen uit de General Convention of the New
Jerusalem, de oudste groepering rond het werk van de Zweedse geleerde,
filosoof en theoloog Emanuel Swedenborg (1688-1772). Swedenborg maakte
op 55-jarige leeftijd een geestelijke crisis door, waarna hij in zijn theologische
geschriften een eigen filosofisch-theologisch stelsel ontwikkelde, waarin de
Bijbel op een nieuwe wijze werd uitgelegd. Des Heren Nieuwe Kerk noemt
deze geschriften ‘verlicht’. Tezamen met het Oude en het Nieuwe Testament
worden deze theologische geschriften beschouwd als de Wederkomst van
Christus. De verlichte theologische werken van Swedenborg worden aangeduid
met de term ‘Derde Testament’. Dit Derde Testament completeert het Oude en
het Nieuwe Testament en is tevens de sleutel tot dit Oude en Nieuwe
Testament.
Vanaf 1930 verscheen het maandbladDe Hemelsche Leerals orgaan van de
Algemene Kerk. Artikelen van o.a. E. Pfeiffer, Th. Pitcairn, H.D.G. Groeneveld
en Ch. van Os loven de ‘innerlijke zin van de werken van Swedenborg’ leidden
in 1937 tot een scheuring in de Algemene Kerk en de oprichting van Des Heren
Nieuwe Kerk. De Kerk is vertegenwoordigd in Zweden, voormalig Joegoslavië,
Zuid-Afrika, Japan, Engeland en de Verenigde Staten. Bisschop is Ph.N.
Odhner. Wereldwijd telt de Kerk 1.000 leden. In Nederland is Des Heren
Nieuwe Kerk, na het overlijden van ds. P. van Balen in 1989 tot 1994
herderloos gebleven. In dat jaar werd de vacante plaats ingenomen door ds. P.L.
Booth. Hij leidt vrijwel elke zondag in Den Haag, Nassauplein 29, of in
Groningen een eredienst., herderloos. Een keer in de maand, op zondag om 11
uur, gaan priesters voor uit Zweden, voormalig Joegoslavië en de Verenigde
Staten in het kerkgebouw Nassauplein 29, Den Haag.
Des Heren Nieuwe Kerk in Nederland telt ca. 100 leden.
Naast de Kerk bestaat sinds 1909 het Swedenborg Genootschap. Deze
vereniging is, in tegenstelling met het Kerkgenootschap, niet-dogmatisch. Dit
Genootschap beschikt over een voor het publiek toegankelijke bibliotheek en
leeszaal.
OPVATTINGEN. De gebruikelijke opvatting over de drieëenheid (in de Kerk
Drievuldigheid genoemd) wordt niet alleen principieel afgewezen, maar ook
beschouwd als de voornaamste oorzaak van het verval van het christendom.
Volgens Swedenborg is in de ene persoon van Christus de Drievuldigheid al
aanwezig. Bijgevolg wordt ook het plaatsvervangend lijden van Christus
afgewezen.
Volgens de Kerk kent God een aantal emanaties, van welke de zogenaamde
Geestelijke Zoon de eerste is. Hieruit volgt dat de ware redding van de mens
als individu, en bijgevolg de gehele mensheid, hierin bestaat dat het innerlijk
wordt opengesteld voor de Heer; Swedenborg noemt dit regeneratie. De mens
wordt gezaligd door de verbinding van liefde en geloof. Dit geschiedt door de
opneming van het leven uit het Goddelijk-Menselijke van de Heer, een van de
emanaties. Het leven op aarde vormt de voorbereiding op de zogenaamde
Geestelijke Wereld, alwaar het persoonlijk lot in vervulling gaat. Erfzonde en
de voorbeschikkingsleer worden afgewezen. Verder geldt een strenge moraal.

Period.:Arcana (650).



Bronnen: E. Swedenborg,Hemel en hel, 1953; idem,Hemelse verborgenheden,
band 1-6, 1960 e.v.; idem,Apocalyps onthuld, banden 1 en 2, 1964; idem,
Apocalyps ontvouwd, band 1-6, 1965 e.v.

Lit. (uit eigen kring): J.D. Odhner,Des Heren Nieuwe Kerk, z.j.; C.O. Sigstedt,
Het Swedenborg Epos, 1994.

(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1995.

Adres: Nassauplein 29, 2585 EC Den Haag; tel. 070-3638736, fax 070-3561249.



Nyingma Centrum Nederland, Stichting, nauw verbonden met het Tibetan
Nyingma Center dat in 1969 in Berkeley, Californië, VS, door de Tibetaanse
lama Tarthang Tulku werd opgericht. Omstreeks 1980 raakte er ook in
Nederland een groepje mensen geïnteresseerd in de manier waarop Tarthang
Tulku op een westerse wijze vorm gaf aan deze oudste wijze van het
*boeddhisme zoals die in Tibet beoefend werd. In 1988 werd in Nederland het
Nyingma Centrum als stichting opgericht, terwijl in 1991 een groot pand op de
Reguliersgracht 25 in Amsterdam kon worden aangekocht. Hier zijn tevens de
Dharma uitgeverij en boekhandel gevestigd die gespecialiseerd zijn in boeken
van en over het boeddhisme. In het centrum worden cursussen gegeven, verder
zijn er verschillende werkprojecten gehuisvest, zoals het vervaardigen en
verkopen van meditatiekussens. Ook woont er een groep mensen als sangha bij
elkaar. Het Centrum is tevens de Nederlandse vestiging van de Tibetan Aids
Projects, die Tibetaanse monniken en nonnen financieel ondersteunen tijdens
hun opleiding en studie en verder bijdragen aan het Tibetan Text Project, waar
duizenden Tibetaanse teksten, die verloren dreigen te gaan, opnieuw gedrukt
worden en verspreid in kloosters in boeddhistische landen.
OPVATTINGEN. Het Nyingma Centrum gaat uit van de visie die de
mogelijkheid biedt om jezelf en je omgeving op een nadere manier te ervaren
en die daardoor openingen schept voor het ontplooien van de eigen
mogelijkheden. Indien men in staat is om de eigen werkelijkheid direkt en
onomwonden te ervaren, kunnen negatieve patronen en krachten getransfor-
meerd en doorzichtig gemaakt worden.
De cursussen van het Nyingma Centrum zijn veelal gebaseerd op de geschriften
van Tarthang Tulku. Hoewel zij hun basis vinden in de traditie van het nyingma
boeddhisme, zijn ze wel gericht op de westerse manier van leven, denken en
werken. Titels van deze boeken en cursussen zijn: Kum Nye (oefeningen voor
het heel maken van lichaam, adem en geest), Ruimte, Tijd en Kennis
(meditatieve oefeningen die de manier waarop de geest werkt onderzoekt en
waarin de mensen leren te kijken naar momenten waarop barrières ontstaan of
juist openingen mogelijk zijn). Verder is er veel aandacht voor het zogenaamde
vaardig handelen, met thema’s over de manier waarop wij met onze
werksituaties omgaan.
Tijdens de volle maan wordt er van 20.15 uur tot 22.00 uur gemediteerd en
mantra gezongen.

Period.:Gesar; Lotus.

Lit. (uit eigen kring): Tarthang Tulku,Open bewustzijn, 1980; idem,Kum Nye
ontspanning, 2 dln., 1981-1984; idem,Leven in evenwicht, 1981; idem,Ruimte,
Tijd en Kennis. Een nieuwe visie op de werkelijkheid, 1982; idem,Verborgen
vrijheid, 1983; idem,Volledig handelen. Werk als bron van groei en inspiratie,
1983; idem,Knowledge of freedom. Time in change, 1984; idem,Love of
knowledge, 1987.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 213-
218; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 132.

Adres: Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam; tel. 020-6205207.



Odd Fellows, Orde der (officieel: Independent Order of Odd Fellows,
I.O.O.F.), afkomstig uit Engeland waar zij ongeveer 1750 is ontstaan vanuit
groeperingen die Odd Fellows werden genoemd. Door het samengaan van een
aantal van die organisaties ontstond in 1810 de Independent Order of Odd
Fellows, Manchester Unity, Friendly Society.
De I.O.O.F. is ontstaan doordat Thomas Wildey, een lid van de Londense Royal
Society of Odd Fellows, samen met andere Odd Fellows waaronder leden van
de Manchester Unity, in 1819 in Baltimore (VS), een loge stichtte, die later
grootloge werd. Op aandringen van de Manchester Unity-leden der loge
probeerde Wildey in Engeland een charter (document waaraan grootloges en
loges hun rechten en plichten ontlenen) te verkrijgen, hetgeen, na veel moeite
lukte. Voor de leden van de loge, die lid waren van de Manchester Unity was
deze toestemming fundamenteel, zowel op sociaal-economische (verzekeringen)
als principiële gronden. Er bestaan in Engeland vele grootloges van Odd
Fellows, waaronder met de naam I.O.O.F., maar die niet zijn aangesloten bij
de Souvereine Grootloge der I.O.O.F. Daarom wordt daarvoor meestal aan de
Grootloge toegevoegd: gevestigd te Baltimore, hoewel dit strikt genomen niet
juist is: de zetel bevindt zich namelijk in Wiston Salem (VS). Vanuit de VS
begon de snelle verbreiding over Europa, voor het eerst in Duitsland in 1870.
In Nederland ontstond de eerste loge in Amsterdam in 1877, terwijl in 1900 de
Grootloge voor het Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht. Later werd zij
tot de Grootloge voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.
Hoewel de oorsprong van de naam Odd Fellows onbekend is, ligt zij
waarschijnlijk in het feit dat rondtrekkende gezellen, die tot geen enkele gilde
werden toegelaten (odd fellows= overblijfende of losse gezellen), zich
verenigden in groepjes ten einde zich sterker te kunnen opstellen tegenover de
bestaande hechte en gesloten gildegemeenschappen.
OPVATTINGEN EN RITUELEN. De loges houden wekelijks hun besloten
bijeenkomsten in hun tempel, een van de buitenwereld afgesloten ruimte, om
zich te bezinnen op vriendschap, liefde en waarheid, gesymboliseerd door drie
aaneengesmede schakels van een gouden ketting. Deze bijeenkomsten dienen
te leiden tot harmonieuze verhoudingen tussen mensen onderling. De Odd
Fellows gaan er van uit dat alle mensen, ongeacht ras, kleur, rang of stand,
broeders en zusters zijn. In de tempel worden ethische voordrachten en
besprekingen gehouden, die dienen voor de geestelijke verdieping van een ieder.
Onderwerpen van religieuze of politieke aard zijn wel toegestaan, doch
discussies over deze onderwerpen zijn verboden, terwijl de Grootloge verder
geen politieke standpunten inneemt. I.O.O.F. is ervan overtuigd dat de aarde
door een hogere macht aan de mens is toevertrouwd, waardoor zij zich
verantwoordelijk voelt voor wat er als menselijke samenleving zich afspeelt op
aarde. Als praktisch gevolg dienen de leden zich actief in te zetten voor
maatschappelijk dienstbetoon.
De leden van een loge komen eenmaal per week of eenmaal per veertien dagen
bijeen in de zogenaamde zittingen. Deze bestaan uit twee delen: 1. Een op
bezinning gerichte bijeenkomst, te houden in de tempel en 2. Een op
ontmoeting gerichte bijeenkomst, die nazitting wordt genoemd.
De Orde is in zoverre een geheim genootschap, dat er ten opzichte van
buitenstaanders een zekere geheimhouding wordt betracht ten aanzien van
ritueel en graden van inwijding. Enkele woorden en tekens dienen ter



onderlinge herkenning.
ORGANISATIE. De internationale leiding over de ongeveer 15 miljoen leden
(1993) berust bij de Soevereine Grootloge, waaronder ongeveer 100 jurisdicties
vallen, verdeeld in tien zogenaamde Independent Grootloges (hoofd: Groot-Sire)
en 90 quasi-Independent Grootloges (hoofd: Grootmeester).
De Nederlands-Belgische jurisdictie is Independent en wordt geleid door een
democratisch gekozen Groot-Sire (voor binnenlands gebruik Grootmeester
genoemd), bijgestaan door een eveneens democratisch gekozen College van
Groot-Beambten. Elke jurisdictie is verdeeld in districten. De ‘hogere graden’
worden verleend in de zogenaamde kampementen. Verder zijn er enkele
gemengde Jong Odd Fellowclubs (1995: 8), die echter geen deel uitmaken van
de I.O.O.F. Het aantal loges is 60 met ongeveer 2600 leden (1995).
Naast de loges en de kampementen bestaan er enkele Orde-instellingen, die zich
vooral richten op maatschappelijke activiteiten. Een voorbeeld is het Thomas
Wildeyhuis in Deventer: een serviceflat, met daaraan verbonden een
opvangproject voor mensen in terminale staat.
REBEKKAHTAK. In 1852 werd er een speciale Rebekkahgraad ingesteld, die
zich in 1868 tot een min of meer zelfstandige ordetak ontwikkelde. De naam
Rebekkah werd ontleend aan de oud-testamentische vrouw Rebekkah, die bij
een bron water putte voor mens en dier. Daarom wordt zij beschouwd als de
behoedster van het onmisbare water en daarom symbolisch voor het leven. Zij
staat formeel onder de Grootmeester, maar is verder volledig zelfstandig o.l.v.
een eigen Presidente. Zij heeft eigen districten en eigen loges, in 1995: 40 met
ca. 1600 leden.

Lit. (uit eigen kring):Discussie/achtergronden en grondslagenrapport, z.j.; J.
Visser Czn. en C. v.d. Zeijde,De Onafhankelijke Orde van Odd Fellows, 1901;
A. Weisz,Der Odd Fellows Order, 1922;Independent Order of Odd Fellows.
Een introductie, 1992.
(van anderen): Juliette Uitenboogaard,De hemel op aarde, z.j.

Adres: Postbus 10374, 7301 GJ Apeldoorn; tel. 055-5226283, fax 055-5224241.



Oecumenisch Patriarchaat Constantinopel, een van de jurisdicties van de
*Oosterse Kerken en lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van
Myra’, heeft parochies in Rotterdam (Westzeedijk 333) en Utrecht, waar het
zijn diensten viert in het Grieks.

Adressen: Parochie H. Nikolaas te Rotterdam: Van Vollenhovenstraat 18, 3016
BH Rotterdam; tel. 010-4361798.
Parochie Verkondiging aan de Moeder Gods te Utrecht: Springweg 89, 3511
VL Utrecht; tel. 030-2331489.



Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Exarchaat van de Benelux),
een van de jurisdicties, behorend tot de *Oosterse Kerken en lid van de
Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’. Het heeft parochies in
Amersfoort, Eindhoven en een klooster in Asten, met het Nederlands als
liturgische taal. Verder worden er in de parochies Gorinchem, Groningen,
Nijmegen en Tilburg/Oisterwijk onder verantwoordelijkheid van deze jurisdictie
diensten gevierd in de Griekse taal.

Adressen: Parochie H. Cornelius de Honderdman te Amersfoort: Valkenhof 67,
3862 LL Nijkerk; tel. 033-2452606.
Parochie H. Nektarios te Eindhoven: Bokt 8, 5633 BG Eindhoven; tel. 040-
2425064.
Klooster Geboorte van de Moeder Gods: Gruttoweg 7, 5725 RT Asten; tel.
0493-560421.



Oecumenische beweging(van het Griekse oikoumenè = gehele wereld; in de
tijd van het ontstaan van het Nieuwe Testament: de Romeinse wereld, vergelijk
Handelingen 17:31 met Lucas 2:1), wil de verloren gegane eenheid in het
*christendom herstellen via de weg van een intensieve samenwerking van de
verschillende kerkorganisaties. In de beginperiode van het christendom
betekende het begrip oecumene ‘wereldwijd’ of ‘geldig in de gehele kerk’.
Daardoor werd het oecumenisch concilie een beraad van de gehele wereldkerk
en de oecumenische symbolen de credo’s die alom in het christendom aanvaard
zijn.
In de loop van de negentiende en twintigste eeuw ontstond de betekenis die nu
aan het begrip oecumenische beweging of oecumene wordt toegekend: een
beweging binnen het christendom, die gericht is op gesprek, de samenwerking
tussen de kerken waarbij het niet gaat om het herstel van de organisatorische
eenheid of fusie als doel op zich. Veeleer poogt de oecumenische beweging te
zoeken naar een nieuwe gemeenschap, die ten dienste staat van de gehele en
wereldwijde samenleving.
VOORGESCHIEDENIS. In de geschiedenis van het christendom werden er
regelmatig pogingen ondernomen om de verloren gegane eenheid te herstellen.
Al op het Concilie van Lyon (1274) en op dat van Ferrara-Florence (1437-1439)
werd – echter zonder succes – gesproken over de opheffing van het schisma
van 1054, waardoor het *rooms-katholicisme en de *oosterse-orthodoxie zijn
ontstaan. Ook in de periode van de *Reformatie gingen er regelmatig stemmen
op om een concilie te houden teneinde de verloren gegane eenheid te herstellen,
eveneens zonder resultaten. In de loop van de negentiende eeuw begon het
oecumenisch denken meer gestalte te krijgen, mede door de invloeden van het
*piëtisme en *methodisme. Er ontstonden in het verlengde hiervan enkele
interconfessionele of oecumenische verenigingen en organisaties. Voorbeelden
zijn: zendingsgenootschappen, die buiten de verschillende denominaties om
zendelingen naar Azië en Afrika zonden; een aantal jeugd- en studentenvereni-
gingen zoals de Young Men Christian Association (Y.M.C.A., 1855), de Young
Women Christian Association (Y.W.C.A., 1893), de World Student Christian
Federation (1895).
Vooral de studentenbeweging speelde bij de totstandkoming van de moderne
oecumenische beweging een belangrijke rol, mede ook omdat de pioniers hieruit
zijn voortgekomen. Ook haar gezichtspunten werden essentieel: 1. Het gaat in
de oecumenische beweging om de kerken en niet om de vrienden van de
oecumene en 2. De eigen confessie dient men trouw te blijven als inbreng in
het geheel en het zoeken naar de grootste gemene deler te vermijden. De
moderne oecumenische gedachte, die uiteindelijk heeft geleid tot de stichting
van de *Wereldraad van Kerken, dateert uit de twintigste eeuw. Verschillende
internationale organisaties hebben daarin een essentiële rol gehad.
De World Missionary Conference, in 1910 in Edinburgh (Schotland) gehouden,
was het begin van de oecumenische samenwerking op het gebied van de
zending. Goed werd daar onderkend dat de geloofsverdeeldheid een gevolg was
van de zonde en de schuld en dat deze een hindernis was voor de verbreiding
van het evangelie. Een Continuation Committee ondermeer onder leiding van
John R. Mott (oprichter van de World Student Christian Federation, 1865-1955)
zette het werk van Edinburgh voort. In 1921 (uitgesteld als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog van 1914-1918) werd de Intermissionary Council opgericht



als contactorgaan tussen de verschillende nationale zendingsraden, stimulator
voor de stichting van verschillende buiten-Europese zendingsraden en
adviesorgaan voor actuele gebeurtenisssen. De Council organiseerde vanaf 1928
verschillende internationale zendingsconferenties, zoals die van Jeruzalem
(1928), Madras (1938) en Whitby (1947).
Op 1 augustus 1914 (de dag waarop de Eerste Wereldoorlog uitbrak) werd op
initiatief van F. Siegmund-Schultze in Konstanz de International Association
for International Friendship opgericht, die grote activiteiten op pacifistisch
gebied ontplooide. Op de conferentie te Oud-Wassenaar (1919) werd op
initiatief van de aartsbisschop van Uppsala (Zweden) Nathan Søderblom (1866-
1931) besloten tot de oprichting van de Universal Conference on Life and
Work, die als oecumenische raad de christelijke kerken zou vertegenwoordigen.
De Conference kwam in 1920 in Genève bijeen, gevolgd door een conferentie
over praktisch christendom in Stockholm. In 1937 werd de tweede conferentie
On Life and Work in Oxford gehouden waar gesproken werd over vraagstukken
van oorlog en vrede, relatie kerk en staat, kerk en volkshuisvesting, kerk en
onderwijs, e.a. Daar werd ook besloten om met de beweging On Faith and
Order, die in die zelfde tijd in Edinburgh bijeenkwam, samen te gaan in de
Wereldraad van Kerken. Het besluit dat in 1938 in Utrecht werd genomen, kon
door de Tweede Wereldoorlog echter pas in 1948 in Amsterdam zijn beslag
krijgen.
Faith and Order is als beweging voor geloof en kerkorde in de jaren twintig
naast die van Life and Work ontstaan. Naast de samenwerking van de
verschillende denominaties op praktisch gebied, zoals deze werd nagestreefd
door Life and Work vond men met name in anglicaanse kringen dat men de
eenheid in Christus ook institutioneel moest realiseren. Hierbij stuitte men op
de vele vragen over wat de waarheid is, over de eredienst en de kerkorde. In
1910 al had de Amerikaanse anglicaanse bisschop Charles Brent de visie
ontwikkeld dat het in het oecumenisch streven moet gaan én om de waarheid
én om de organisatorische eenheid. In 1927 werd in Lausanne de eerste
conferentie gehouden, waarbij die kerken waren uitgenodigd die Jezus Christus
als God en als heiland aanvaardden. In 1937 werd op de bijeenkomst in
Edinburgh besloten om samen te werken met On Life and Work. Wel bleef men
na de totstandkoming van de Wereldraad van Kerken in afzonderlijke
conferenties bijeenkomen.
Evenals de R.-K. Kerk deden bijna alle orthodoxe gereformeerde kerkformaties
in Nederland en elders niet mee met de oprichting van de Wereldraad van
Kerken. Bijna gelijktijdig richtten deze protestantse kerken in 1948 de
International Council of Christian Churches (ICCC) (zie *Internationale Raad
van Kerken) op, die uitgaat van de onvoorwaardelijke erkenning van de
letterlijke en onfeilbare waarheid van de Bijbel.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK EN DE OECUMENISCHE BEWEGING. De R.-
K. Kerk werd geen lid van de Wereldraad van Kerken, aangezien daar de
opvatting bestond en nog bestaat dat de ene, oecumenische kerk in haar al
bestaat. Vooral de positie van de paus, in rooms-katholieke opvatting, als
opvolger van Petrus het door Christus aangewezen aardse hoofd van de gehele
christenheid, blijkt een van de grote struikelblokken voor het herenigingsproces
te zijn. Wel is de R.-K. Kerk met waarnemers bij de internationale
oecumenische beweging betrokken.



Al tegen het einde van de negentiende eeuw had de R.-K. Kerk belangstelling
getoond voor gesprekken met anglicanen en oosters-orthodoxen, aangezien zij
met deze groepen naast verschillen ook vele aanrakingspunten heeft: de
gelijkwaardigheid van de oosterse tradities en liturgie met de Romeinse werd
erkend, terwijl verder in Rome ondermeer de Congregatie voor de oosterse
kerken werd opgericht. Verder werden er in andere plaatsen oecumenische
centra en in verschillende landen apostolaten tot hereniging gesticht, terwijl ook
een aantal theologen over het oecumenisch streven had geschreven. Maar in
1928 vaardigde paus Pius IX de encycliekMortalium animosuit, waarin hij
terugkeer tot de moederkerk eiste en het aanvaarden van het primaatschap van
de paus. Bij de oprichting van de Wereldraad in 1948 waarschuwde het
Vaticaan nog voor bijeenkomsten van katholieken en niet-katholieken over
geloofsvragen. De instructieEcclesia catholica(1949) hief deze beperkingen
enigszins op. In 1952 kwam op initiatief van F. Thijssen en J. Willebrands de
Conférence Catholique pour les questions oecuménitiques, het eerste
internationale orgaan van de oecumenische beweging in de R.-K. Kerk, tot
stand, dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de oprichting in 1960 van
het Secretariaat ter bevordering van de eenheid van de christenen, dat zeer nauw
samenwerkt met de Wereldraad. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)
vaardigde in 1964 het decreetUnitatis redintegratiouit over het oecumenisch
streven en in 1965 de verklaringDignitatis humanae, waarin voor het eerst de
van Rome afgescheiden gemeenschappen officieel kerken of kerkelijke
gemeenschappen worden genoemd. Verder werd daarin gesteld dat echte
oecumene slechts tot stand kan komen indien in alle kerken vernieuwingsbewe-
gingen succes hebben. Onder paus Paulus VI en met name onder paus Johannes
Paulus II is de verhouding tot de andere kerken als gevolg van de houding van
het officiële leergezag weer veel stroever geworden, dit ondanks het feit dat
regionaal en plaatselijk rooms-katholieke geestelijken met die van andere
denominaties intensief met elkaar samenwerken.
De R.-K. Kerk onderhoudt een speciale relatie met de Anglicaanse Kerk, de
kerken van de oosters-orthodoxie en de *Oud-Katholieke Kerken. Met de
Anglicaanse Kerk waren er al tegen het einde van de negentiende eeuw
gesprekken, die in de jaren twintig onder leiding van de Mechelse kardinaal
Mercier werden voortgezet (de zogenaamde Mechelse besprekingen). De
Akkoorden van Windsor (1971) regelen de eucharistie en die van Canterbury
(1973) de wijdingen en het ambt.
De relatie tussen de R.-K. Kerk en de oosterse-orthodoxie verbeterde sterk
doordat in 1965 zowel in Rome als Constantinopel (Istanbul) de wederzijdse
excommunicatie van 1054 werd herroepen; verder erkende men elkaars
wijdingen en sacramenten. Met de Oud-Katholieke Kerken kwamen de
oecumenische gesprekken pas in 1966 goed op gang. In 1972 werd door de
internationale bisschoppenconferentie van de Oud-Katholieke Kerken en het
rooms-katholieke Secretariaat voor de eenheid van de christenen een
overeenkomst gesloten waardoor samenwerking op pastoraal en sacramenteel
gebied mogelijk werd.
ANDERE VORMEN VAN OECUMENE. De zogenaamde Leuenberger
Konkordie (1971), genoemd naar het dorp Leuenburg bij Bazel, verenigt een
aantal protestantse kerken, zowel van hervormde (gereformeerde) als lutherse
oorsprong. Het uitgangspunt van deze samenwerking, waarvan ook enkele



kerken in Nederland lid zijn, is, dat de geschilpunten tussen de kerkgenoot-
schappen te veel historisch bepaald zijn en daarom nu niet meer van belang.
Verder bestaan er vele regionale samenwerkingsverbanden of raden, binnen en
buiten Europa, die in hun onafhankelijkheid echter wel samenwerken met de
Wereldraad van Kerken. Voor Europa is van belang de Nyborg Conferentie van
Europese Kerken (1959), de regionale organisatie van anglicaanse, oosters-
orthodoxe en reformatorische kerken, en die geleid heeft tot de stichting van
de Conferentie van Europese Kerken (CEK, 1974). Van deze Conferentie is een
aantal Nederlandse kerkgenootschappen lid.
Naast deze vormen van oecumenische samenwerking bestaan er vele andere.
Kerken met een zelfde belijdenis en kerkorde zijn vaak lid, maar lang niet altijd
zonder problemen, van een wereldbond. Voorbeelden zijn: de Anglicaanse
Kerkgemeenschap (1867); de Wereldbond van Gereformeerde (Reformierte)
Kerken (1875); de Oecumenische Methodisten Conferentie (1881), sinds 1951
Wereldbond van Methodisten; de Internationale Unie van Congregationalisten
(1891); Wereldbond van Baptisten (1905); het Luthers Wereldconvent (1932),
sinds 1947 de Lutherse Wereldbond; de Gereformeerde Oecumenische Synode,
nu de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). De meeste (grotere)
kerkgenootschappen in Nederland zijn lid van een van deze overkoepelende
organisaties.
KERKVER(HER)ENIGINGEN. De hoogste graad van oecumene in de engere
betekenis van het woord is de totale vereniging van kerkgenootschappen,
waarbij iedere deelnemende kerk haar eigen zelfstandigheid opgeeft. Hierbij kan
men onderscheid maken tussen verenigingen van kerken met ongeveer dezelfde
geloofsbelijdenis en kerkelijke structuur en die van geloofsgemeenschappen met
een van elkaar afwijkende confessie en/of kerkelijke structuur. Tot de eerste
groep behoren, wat de Nederlandse situatie betreft, de vereniging in 1946 van
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Hersteld
Verband, in 1926 als gevolg van een conflict in de Gereformeerde Kerken in
Nederland ontstaan en in 1952 van de *Evangelisch-Lutherse Kerk en van de
Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk. Tot de tweede groep behoort bijvoorbeeld
de Verenigde Protestantse Kerk in België, in 1978 ontstaan uit de Bond van
Protestants-Evangelische Kerken van België, de Belgische Methodistenkerk, de
Hervormde Kerk van België en de Belgische classis van de Gereformeerde
Kerken in Nederland.
SAMEN OP WEG. Essentieel is op dit ogenblik het zogenaamde Samen-op-
wegproces. Dit proces kreeg zijn begin in de gezamenlijke synodevergadering
van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in
Nederland, waarin besloten werd tot de hereniging van beide kerkgenootschap-
pen. In de loop van de tijd sloten zich bij het Samen op weg-proces ook de
Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en de
*Remonstrantse Broederschap aan. In 1993 echter besloot de Remonstrantse
Broederschap verder niet meer mee te doen. Vooral aan de basis van deze
hereniging wordt er gewerkt, waardoor in vele plaatsen in ons land de
zogenaamde Samen-op-weggemeenten zijn ontstaan. In het najaar van 1993
waren 89% van de gemeenten van de Gereformeerde Kerken, 66% van die van
de Nederlandse Hervormde Kerk en 52% van de Lutherse gemeenten Samen-
op-weggemeenten. In 1996 dient de hereniging haar beslag te krijgen. Het
proces verloopt – behalve in de plaatselijke gemeenten – nogal moeizaam.



Behalve verschillen van mening over de geloofsbelijdenis zijn er met name
verschillen van opvatting over de kerkstructuur. Vooral de Gereformeerde Bond
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk heeft vele en grote bezwaren, terwijl
ook de zogenaamde midden-orthodoxie (zie Nederlandse Hervormde Kerk) zich
bezorgd toont over de haar inziens te grote invloed van de Gereformeerde
Bond.
NEDERLAND. In Nederland speelt de gedachte van de oecumenische beweging
een relatief grote rol. Behalve de kerkgenootschappen en de kleine zelfstandige
kerken aan de rechterflank van het protestantse spectrum zijn over het algemeen
de Nederlandse kerken lid van de Wereldraad van Kerken en spelen daarin vaak
een prominente rol. In de *Raad van Kerken, waarvan ook de R.-K. Kerk lid
is, werkt men intensief met elkaar samen.

Lit.: W.F. Golterman,Eén Heer, één kerk, 1956; W.H. van de Pol,De
oecumene, 1961; W.F. Golterman,Het karakter der eenheid, 1960; idem,
Eenheid in de chaos der kerken, 1962; E. Flesseman-van Leer,Uitdaging en
bemoediging, 1975; A. Wind, Zending en oecumene in de twintigste eeuw.
Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de
grote conferenties en assemblées, 1984; W. R. van der Zee (red.),Een droom
van een kerk. Mensen uit de Raad van Kerken aan het woord, 1985; A.
Houtepen (red.),Breekpunten en keerpunten. Beslissende historische momenten
en factoren in het oecumenisch gesprek, 1989; Eindrapport. Analyse van de
liturgische teksten aangaande maaltijd en ambt. Een studie, Commissie Maaltijd
des Heren en kerkelijk ambt, 1989;Nu is het tijd. Slotdocument van de
Wereldconvocatie over Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping,
5-12 maart 1990, Seoel, Korea, 1990; M. Brinkman (red.),‘Kom Heilige Geest,
vernieuw de hele schepping’, Twaalf Nederlandse commentaren bij internatio-
nale oecumenische ontwikkelingen met het oog op de 7e Assemblée van de
Wereldraad van Kerken te Canberra, Australië, 7-20 februari 1991, 1990;
Canberra 1991, 1991;Dictionary of the ecumenical movement, 1991; M. van
Elderen,Introducing the World Council of Churches, 1991; W.R. van der Zee
(red.),Vlam van de Geest. Gebeden uit de oecumene, 1991.



Oekraïens-Orthodoxe Autokefale Kerk, een van de jurisdicties van de
*Oosterse Kerken, heeft in Nederland geen geformeerde parochie. Een enkele
maal komt vanuit Duitsland een aartspriester naar Amsterdam, Apeldoorn of
Rotterdam.

Adres: Hoeffenstrasse 34, 5060 Bergisch-Gladbach (Duitsland); tel. 09-
49220252752.



Oekumenische Werkplaats Zaandam, in 1983 ontstaan vanuit een
maatschappelijke betrokkenheid en de wil tot liturgische vernieuwing.
Plaatselijk bestaat er contact met Zaanstadecclesia. Met de *Basisbeweging
Nederland bestaat er geen officiële band meer. De Werkplaats telt 24 leden
(1995).
De dienst van Schrift en Tafel is wisselend qua structuur en mede afhankelijk
van de voorbereidingsgroep.

Adres: Burg. Ter Laanstraat 67, 1501 TH Zaandam; tel. 075-6171629.



‘Om-Shanti’ Integral Yoga Association, een internationale spirituele en ideële
organisatie, in 1982 opgericht door Isha Kripa (Gerard van Wijk). Sri Isha
Kripa is vooral geïnspireerd geraakt door het leven en het werk van Sri Swami
Sivananda uit Rishikesh (Noord-India), oprichter van de *Divine Life Society.
‘Om-Shanti’ is voortgekomen uit het verlangen een wezenlijke bijdrage te
leveren aan de (spirituele) nood van de mensheid. Al in 1969 is de basis-
filosofie ontstaan en ook de verschillende organisaties die vanuit deze gedachte
werkzaam zijn, onder de naam ‘Het Vuur’. Sri Isha Kripa constateerde in de
jaren zestig de wanhoop en de onmacht binnen de hulpverlening om wezenlijke
problemen op te lossen. Het werd steeds duidelijker voor hem dat de oplossing
van ‘levens’-problemen slechts gevonden kon worden met behulp van een meer
spirituele benadering. Vanuit dit inzicht is ‘Om-Shanti’ ontstaan. Het aantal
mensen dat vanuit de ‘Om-Shanti’-filosofie leeft bedraagt (volgens eigen
opgave) enkele duizenden (1993).
OPVATTINGEN. ‘Om-Shanti’ stelt zich ten doel om (spirituele) hulp te bieden
aan een ieder, ongeacht ras, geloof, politieke overtuiging enz. en probeert een
proces van het liefdevol ‘geven’ te (re)aktiveren opdat ook weer ‘ontvangen’
kan worden. De hulpverlening kent een drietal uitgangspunten: 1. Een
daadwerkelijke en adequate zorg te bieden op het gebied van fysieke,
emotionele, psychische, ethische, sociale, religieuze en spirituele problemen;
2. Het samen zoeken naar de oorzaken van de problemen en deze inzichtelijk
en hanteerbaar maken; 3. Het stimuleren van het bewustwordingsproces, dat,
door in kontakt te komen met God/het Zelf, de antwoorden op essentiële
levensvragen zich in je zullen openbaren. De hulp/zorg wordt gerealiseerd en
‘bezien’ vanuit de ‘Synthese-filosofie’, welke de basis vormt van ‘Om-Shanti’.
Deze filosofie is gebaseerd op een synthese van: 1. De belangrijkste yoga-
vedanta- en tantra-stromingen, zoals deze ondermeer worden voorgeleefd door
The *Divine Life Society, The *Ramakrishna Mission, The *Vivekananda
Kendra en The *Aurobindo ashram en The *Kripalu Yoga Fellowship; 2. De
belangrijkste wereldgodsdiensten en 3. De stromingen binnen de westerse
wetenschap, die zich bezig houden met de ontwikkeling van een nieuw
metafysisch beeld, waarin de kloof tussen God en de wereld wordt overbrugd
en spiritualiteit weer de plaats krijgt die haar toekomt.
De stichting ‘Om-Shanti’ heeft een aantal middelen en methoden ontwikkeld
om haar doelstellingen te realiseren, te weten: 1. De ashrams als plaatsen, waar
ondermeer de volgende activiteiten plaatsvinden: yoga-lessen, -therapie, -
retraites, -anamneses, werk- en studiegroepen; satsang/meditatie- en darshan-
bijeenkomsten; workshops en lezingen; het geven van spirituele yoga-trainingen;
allopathische, homeopathische en ayurvedische geneeswijzen; een bibliotheek
en een winkeltje annex theehuis; 2. De opleidingen: een vijfjarige opleiding
voor integraal yoga-leraar, -begeleider en -therapeut. Er bestaan plannen om te
komen tot een vijfjarige universitaire opleiding waar men opgeleid wordt tot
docent aan een yoga-leraren-opleiding; 3. De eigen uitgeverij ‘Om-Shanti’
Publishing; 4. De leefgemeenschappen, die van essentieel belang zijn om de
‘Synthese-filosofie’ gestalte te geven. Zij variëren van enkele tientallen tot twee
of drie personen. Zij kennen alle een open structuur waardoor ook mensen van
‘buiten’ toegang krijgen tot de praktische vertaling van een leven met God,
gevoed door ‘de stem van je Hart.’
Het uitgangspunt hierbij is dat de omstandigheden waarin de mens geplaatst is



de beste voorwaarden vormen om tot een spiritueel ontwaken te komen: geen
verandering van de omstandigheden maar een aanvaarding en indien
noodzakelijk en mogelijk een transformatie van de leefsituatie.

Lit. (uit eigen kring): De synthese-filosofie van ‘Om-Shanti’, Yoga in het
Westen, 1994;De yoga-anamnese, 1994;Het Hatha-yoga werkboek, 1994;Het
leven vanuit ‘de stem van je hart’, 1994;Het Satsang werkboek, 1994; ‘Om-
Shanti’, 1994.

Adres: Eslaan 2, 1404 EG Bussum; tel. 035-6936707.



Omni-Science of Mind, gebaseerd op de filosofie van de Amerikaanse
spirituele leraar Ernest Holmes (1887-1960). Hij ontwikkelde een praktische
levensfilosofie gericht op een beter, gezonder en gelukkiger leven – ‘het
menselijk geboorterecht’ – door eigen spirituele inzichten te combineren met
de basisopvattingen van de grote wereldgodsdiensten. In Nederland en België
werden zijn opvattingen geïntroduceerd door zijn student Corrie van Loon.
Omni-Science of Mind is behalve in Amerika ook in Frankrijk, Duitsland,
België en Nederland actief.
OPVATTINGEN. Omni-Science of Mind past in het scala van bewegingen die
samengevat kunnen worden in *New Age. De hoofdgedachte is dat het hele
levensproces een natuurlijk proces van groei en beweging is en verder van
verandering ten goede. Dit proces resulteert uiteindelijk in het verkrijgen van
een hoger bewustzijn, niet door kennis van geheimen en rituelen maar door het
gebruik maken van natuurwetten. Hierbij is het niet nodig om te weten waarom
ze werken zoals ze werken en waarom de waarheid is wat ze is. Omdat de
menselijke geest (mind) identiek is aan de universele geest zijn er aan onze
potentie geen grenzen gesteld. Alleen onze beperkende gedachten stellen deze
nog steeds. De universele levenskracht of Energie (God) is overal aanwezig en
wil door haar liefde de mens als haar hoogste gecreëerde vorm begeleiden. Als
liefdevolle en intelligente kracht neemt zij geen oordelende positie in, die ons
naar de hemel of naar de hel kan sturen, in tegenstelling met de leer van de
godsdiensten, die ten onrechte deze universele kracht verdeeld hebben in de
dualiteit van een liefhebbende en straffende God. Elke oorzaak brengt een
overeenkomstig gevolg tot stand. Het lichaam (gevolg) reageert gunstig op
gerichte en goede gedachten. Elk mens is een uniek wezen en de belichaming
van liefde en heeft onuitputtelijke mogelijkheden. Er bestaat één kracht, ‘onze
eerste oorzaak’, die goed, liefde en intelligente kracht is en altijd en overal
aanwezig. Wat de mens ermee doet is een individuele keuze: elk mens ontvangt
waarom hij heeft gevraagd. Vanuit Liefde ontstaat onze inspiratie en vanuit de
Wet kunnen wij de helende kracht benutten. Omdat de mens geen negatieve
ervaringen nodig heeft om dichter bij God te komen, kan hij nu kiezen om zijn
verleden achter zich te laten en naar een gelukkige toekomst toe te werken. Hij
moet slechts zijn intuïtie volgen, waardoor hij zijn verstand stimuleert en
richting geeft.
NEDERLAND. In ons land is de Omni-Science of Mind sinds 1989 in
verschillende plaatsen actief. Zij houdt cursusavonden over de grondbeginselen
en over de praktische toepassingen ervan, waardoor de cursist verstandelijk en
intuïtief gestimuleerd wordt zich tot een volledig mens te ontplooien.
Verder houdt men tweemaal per jaar contactdagen, terwijl Corrie van Loon
eenmaal per jaar een workshop houdt, waarvan de inhoud via cassette-bandjes
bewaard blijft. Zij telt ruim dertig leden, terwijl het aantal abonnees op Omni-
Nieuws ruim 700 is.

Period.:Omni-Nieuws.

Lit. (uit eigen kring): Ernest Holmes,Licht op genezing, 1985; idem,Spiritueel
denken, 1985; Corrie van Loon,Verander je leven, 1986; idem,Handleiding
voor een gelukkig leven, 1987; Corrie van Loon en Hans Korteweg,Echt waar,
1987; Ernest Holmes,Goed van jou, 1990.



Adres: Postbus 27, 7350 AA Hoenderloo; tel. 026-3234343.



Onafhankelijk Katholieke Kerk , oorspronkelijk uit Canada afkomstig, alwaar
op 18 juli 1982 een voormalig priester van een vrije katholieke groepering, J.
Vandenbosch, tot bisschop werd geconsacreerd ten behoeve van de Independent
Catholic Church International. Deze kerk was ontstaan vanuit de Liberal
Catholic Church, omdat E.M. Mattews, bisschop van deze kerk, de priester
W.H. Daw tot bisschop had gewijd. Nu is de Onafhankelijk Katholieke Kerk
niet meer met de Independent Catholic Church International verbonden.
De kerk werkt in federatief verband samen met de Fria Katolska Kyrkan
Sverige (Vrije Katholieke Kerk Zweden). De hoofdzetel van de federatie
bevindt zich te Haarlem, alwaar ook de tegenwoordige bisschop A.J.M. Hiep
(tot bisschop gewijd door J. Vandenbosch op 18 mei 1985) woonachtig is.
Bisschop Hiep heeft in 1986 de Zweedse priester Elis Wikström tot bisschop
geconsacreerd.
De Onafhankelijk Katholieke Kerk heeft bij algemeen besluit van Synode- en
Ledenvergadering van 15 september 1992 met ingang van diezelfde dag het
officiële kerklidmaatschap opgeheven. Daarmee werd deze kerk – voor zover
bekend – het enige kerkgenootschap dat geen leden telt maar uitsluitend voor
en met belangstellenden werkt. Wegens afwezigheid van proselitisme en door
de absolute ongebondenheid in opvattingen, organisatie en structuur is het aantal
belangstellenden steeds wisselend. Sommigen zoeken de kerk voor losse
contacten uit pure behoefte aan sacramentele begeleiding. De kerk heeft vier
priesters (1993) die naast hun profane werk hun tijd ter beschikking stellen.
De meeste diensten van de kerk (voornamelijk Eucharistievieringen) vinden
plaats in privé-kapellen of binnen huiselijke kringen. Soms wordt een ruimte
(kerkgebouw of zaal) gehuurd, terwijl bijvoorbeeld absoutes ook in rouwcentra
of aula’s gehouden worden.
OPVATTINGEN. De Onafhankelijk Katholieke Kerk verdiept zich ondermeer
in moderne, geestelijke, geneesmethoden. Zij levert daarbij een eigen inbreng:
de ‘ziekenzalving’ (healing), waarbij de belangrijkste krachtsmiddelpunten van
het menselijk lichaam (voorhoofd, kruin, keel en nek) met gewijde olie worden
gemagnetiseerd. De kerk voldoet hiermee aan een bijbelse opdracht (volgens
Jakobus 5:13-16) en onderkent tezelfdertijd de psychotherapeutische werking
die als een genezende kracht effecten kan sorteren. Belangrijk in de
Onafhankelijk Katholieke Kerk is de apostolische successie, die ontleend is aan
de bisschopswijding door een bisschop van de *Oud-Katholieke Kerk in
Nederland, Gerardus Gul, en die teruggaat tot de apostel Petrus. Door deze
apostolische successie zijn volgens de kerk wijdingen en sacramentsbediening
van dezelfde volstrekte geldigheid als in andere katholieke kerken. De kerk kent
geen dogma’s, maar moedigt haar belangstellenden aan om zich te verdiepen
in de esoterie van het christelijk geloof, waarbij Christus volledig centraal staat
als een inwonende werkelijkheid. De mens is in essentie goddelijk: zijn
geesteskern is onsterfelijk. Hier zijn belangrijke raakpunten met gnostische en
theosofische (zie *theosofie) opvattingen. God is de machtige oorzaak van alle
dingen. Hij manifesteert zich wellicht op drievoudige wijze (triniteitshypothese):
als schepper en impuls van de gehele existentie (Vader); als een uit de Vader
voortkomende ‘bevrijdende’ en verlossende kracht (de Zoon) en als een uit de
Vader en de Zoon stromend toekomstperspectief (Heilige Geest). ‘Jezus
Christus is het herkenbaar Godsbeeld op aarde, waarbij Zijn verrijzenis de
verheffing van het zuivere, het eigendom van de bezitsloze, de waardigheid van



de gediscrimineerde’ kan voorstellen. De kerk houdt vast aan de zeven
sacramenten, waarbij de biecht wel ‘beschikbaar’, maar nooit ‘verplicht’ is.
Priesters mogen gehuwd zijn of samenwonen: de wijdingen kunnen worden
verleend aan mannen en vrouwen. Al het werk in de kerk geschiedt gratis,
niemand ontvangt ook maar enige geldelijke vergoeding; er wordt ook geen
financiële bijdrage verlangd.

Lit. (uit eigen kring): A.J.M. Hiep, E. Wikström e.a.,De Onafhankelijk
Katholieke Kerk, z.j.; A.J.M. Hiep,Lourdes, stad van illusies, z.j.

Adres: Edward Jennerstraat 428, 2035 EZ Haarlem; tel. 023-5338206.



Oneindige Weg(Infinite Way), stoelt op de opvattingen van Joël S. Goldsmith,
die gedurende lange tijd practioner bij de Christian Science (zie *Christelijke
Wetenschap) is geweest. Met deze groepering heeft hij gebroken nadat hij zijn
inwijding in het innerlijk Koninkrijk had gekregen. Het aantal aanhangers,
internationaal en nationaal, is onbekend.
OPVATTINGEN. Oneindige Weg gaat ervan uit, dat slechts kracht in de
‘Geestelijke Eenheid met God bestaat’, waardoor organisatievormen onnodig
zijn. Zij is veeleer een ervaring, een ‘reis in bewustzijn, naar het Centrum, de
Bron van ons Binnenste’. Hieraan geeft men de namen als God, de Oneindige
en dergelijke. Mystiek als de ervaring van de rechtstreekse gemeenschap met
de uiteindelijke werkelijkheid, te bereiken door onmiddellijke intuïtie, inzicht
of verlichting, speelt in Oneindige Weg een basisrol. Men gaat uit van een goed
en geestelijk universum onder Gods bestuur, waardoor buiten het Zelf van God
geen ander kan bestaan. Als gevolg van deze opvatting kan het kwaad (iets
onpersoonlijks) in de ‘Alomtegenwoordigheid’ van God geen plaats hebben.
Oneindige Weg verricht vanuit deze opvattingen genezingswerk. Door zich
geheel in de Geest God en het Ik, het Zelf ook als het Ik en het zelf van de
ander erkennend, onder te dompelen, zal een ‘opheffing’ in die ander
teweeggebracht worden, waardoor de dwaling, de disharmonie (de ziekte) zal
verdwijnen.

Period.:Oneindige Weg.

Lit. (uit eigen kring): J.S. Goldsmith,De beschouwende meditatie met aanhaling
uit de H. Schrift, z.j.; idem,De reis binnen onszelven, z.j.



Oosterse kerken, verzamelnaam voor de kerken die in het oostelijk deel van
het Romeinse Rijk zijn ontstaan of van daaruit zijn gemissioneerd. Tot de
oosterse kerken behoren zowel de zogenaamde Byzantijnse kerken, die de
besluiten van de zeven Oecumenische Concilies (van 325 tot 787 gehouden)
en het ereprimaat van Constantinopel aanvaarden, als de zogenaamde
Nestoriaanse en niet-Chalcedonische kerken, die respectievelijk alleen de eerste
twee of de eerste drie Oecumenische Concilies erkennen. Op het derde
Oecumenische Concilie te Efese (431) werd patriarch Nestorius veroordeeld en
scheidden enkele kerken die hem steunden, zich af. Op het vierde Oecumeni-
sche Concilie van Chalcedon (451) werd de leer aanvaard dat Jezus twee
naturen heeft, de goddelijke en de menselijke. De kerken die zich daarmee niet
konden verenigen, worden daarom de niet-Chalcedonische of monofysitische
(van de ene natuur) kerken genoemd.
De grootste groep binnen de oosterse kerken wordt gevormd door de
Byzantijnse kerken. Zij noemen zich over het algemeen vanaf de 5e eeuw
‘orthodox’, omdat zij zich niet alleen houden aan de ‘rechte juiste leer’, maar
ook ‘volgens de juiste doxa of eredienst’ hun vieringen houden.
VERSPREIDING. De oosterse kerken vindt men vanouds in het Midden-Oosten:
in Zuid-Oost Turkije, Syrië, de Libanon, Israël, Jordanië, Irak en Iran. In Egypte
en Ethiopië treffen we respectievelijk de Koptische en de Ethiopische Kerk aan.
Verder zijn er oosterse kerken te vinden in de landen van Zuidoost- en Oost-
Europa: in Griekenland en de andere Balkanstaten, Rusland, de Oekraïne, Wit-
Rusland, Armenië en Georgië, waar verreweg het grootste deel van de
bevolking tot deze kerken behoort. Tenslotte zijn er oosterse kerken (o.a. die
van de Thomaschristenen) in India.
Door de grote volksverhuizingen van ca. 1870, de emigratiestromen naar
aanleiding van de Russische Revolutie van 1917, en de politieke gebeurtenissen
van 1945 en de daarop volgende jaren, ontstonden oosterse kerkgemeenschap-
pen in de VS, Canada, in een aantal Zuidamerikaanse staten, in Australië en
in vele landen van Midden- en West-Europa, waaronder Nederland. Het totaal
aantal oosterse christenen wordt geschat op ca. 200 miljoen (1992).
ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS. De oosterse kerken zijn in feite ontstaan als
gevolg van de vele zendingsreizen van de apostelen en hun leerlingen, die het
evangelie verkondigden in de belangrijke economische en culturele centra van
het Romeinse Rijk: Alexandrië, Antiochië, Efese en andere. De inheemse
Griekse cultuur kon daarom inwerken op de Semitische, terwijl de vele
verschillende talen, culturele uitingen in de ruimste zin van het woord, al
zorgden voor een grote diversiteit in opvattingen. Mede daardoor ontstonden
als vanzelfsprekend kerkelijke gemeenschappen die autonoom waren op het
gebied van organisatie, liturgie en theologie. Deze situatie werd gecanoniseerd
op het Eerste Oecumenische Concilie, dat in 325 in Nicea is gehouden. Spoedig
daarna werden echter de verschillen zo groot, dat ze tot scheuringen leidden.
Na het het derde Oecumenische Concilie, in Efese (431), en het vierde, in
Chalcedon (451), maakten vooral enkele kerken in de grensgebieden van het
Romeinse Rijk (in Perzië, Armenië, Syrië en Egypte) zich los. De opvattingen
over de dogmatiek waren hierbij belangrijk, maar ook speelde het nationalisme
een rol van betekenis. De grote expansie van de *islam na 632 bestendigde deze
ontwikkeling binnen de oosterse kerken in de randgebieden van het
Oostromeinse of Byzantijnse Rijk. Vanaf de 9e eeuw breidde het oosters



christendom zijn invloed uit door het missioneren van het Balkangebied en van
Rusland (988). Tegelijkertijd werden de verschillen tussen de kerken van het
Westen en het Oosten steeds groter, als gevolg van verschillen in taal, culturele
ontwikkelingen en politieke situaties. De verschillen spitsten zich met name toe
op een aantal belangrijke theologische, liturgische en kerkpolitieke kwesties.
De grote afscheiding – het Grote Schisma – was die van 1054, toen de
Romeinse kardinaal Humbertus de patriarch van Constantinopel excommuni-
ceerde. De relatie tussen de oosterse kerken en de *Rooms-Katholieke Kerk is
eeuwenlang beheerst door de gebeurtenissen van 1054. Naast theologische
verschillen bestaan er vele historische en kerkjuridische geschilpunten. Deze
laatste spitsen zich vooral toe op de r.-k. opvatting over het pausschap. De
kerken van het oosters christendom hebben de paus nooit als meer beschouwd
dan de eerste onder zijns gelijken; Christus zèlf is het hoofd van de Kerk. De
Rooms-Katholieke Kerk gaat er daarentegen van uit dat de paus het zichtbaar
hoofd is van heel de wereldkerk. De middeleeuwse kruistochten (vanaf 1096)
verscherpten nog eens extra de bestaande tegenstellingen, waardoor de
herenigingspogingen van de concilies van Lyon (1274) en Florence (1439)
mislukten.
Soms werden de oosters-orthodoxen, als gevolg van het werk van Latijnse
missionarissen, vrijwillig rooms-katholiek; soms moesten orthodoxen onder
politieke druk een unie met de Rooms-Katholieke Kerk aangaan, zoals in Polen-
Litouwen bij de Unie van Brest-Litowsk van 1595. Deze oosterse christenen,
die dezelfde ritus als de oosters-orthodoxen praktiseren, worden ‘uniaten’ of
‘geünieerden’ genoemd. Zij zijn immers een unie met ‘Rome’ aangegaan. Na
de Tweede Wereldoorlog werden deze geünieerde christenen in vrijwel alle
landen met een communistische regime gedwongen deze unie met Rome te
verbreken en op te gaan in de landelijke Orthodoxe Kerk. Eind jaren tachtig
konden zij zich weer zelfstandig maken en vrijelijk bewegen. Ook de rooms-
katholieken die dezelfde ritus als de oosters-orthodoxe kerken praktiseren
worden ‘uniaten’ of ‘geünieerden’ genoemd.
OPVATTINGEN. a. Orthodoxe kerken: De leer van de Byzantijnse orthodoxe
kerken is grotendeels gebaseerd op de besluiten van de zeven Oecumenische
Concilies. De volledige reeks is: Nicea I (325); Constantinopel I (381); Efese
(431); Chalcedon (451); Constantinopel II (553); Constantinopel III (680-681);
Nicea II (787). Op deze concilies werden de dogma’s van de Orthodoxe Kerk
geformuleerd: over de Heilige Drieëenheid, Maria – in de Orthodoxe Kerk
vrijwel steeds ‘Moeder Gods’ genoemd –, de persoon van Christus, als één
persoon in twee naturen, en de ikonen.
Verder is de leer van de Orthodoxe Kerk gebaseerd op de Heilige Schrift en
de traditie of overlevering: de apostolische overlevering als bron van de
goddelijke openbaring. De Orthodoxe Kerk beschouwt het derhalve als haar
taak deze leer, die eeuwigheidswaarde bezit, ongeschonden en volledig door te
geven. Derhalve wijst zij alle geseculariseerde vernieuwingspogingen af.
Absoluut centraal staat de persoon van Jezus Christus: Hij is God en mens, één
persoon met twee naturen. Hij is in de Kerk aanwezig in de heerlijkheid van
zijn opstanding, in zijn lichaam en in zijn bloed. Iedere zondag wordt het
paasgebeuren met de liturgie gevierd. De deelname aan de heilige communie,
maar ook aan de andere sacramenten, is naast een evangelisch leven van vasten
en gebed wezenlijk voor de orthodoxe christen. Het is de weg om door



navolging van Christus verheerlijkt en vergoddelijkt te worden. Een leer van
transsubstantiatie, zoals die in de Rooms-Katholieke Kerk is uitgewerkt, is de
Orthodoxe Kerk vreemd. In de Orthodoxe Kerk heeft men zich steeds meer
bezig gehouden met het vieren van het mysterie en minder met de analyse
daarvan. De orthodoxe christenen geloven dat de verandering van brood en wijn
in het lichaam en bloed van Christus gebeurt door de indaling van de Heilige
Geest. Voor de consecratie van de offergaven zijn dan ook niet alleen de
instellingswoorden ‘Dit is mijn lichaam...’ belangrijk, maar minstens evenzeer
de epiclese (de afsmeking van de heiligende en scheppende kracht van de
Heilige Geest over de bijeengekomen gemeente en de gaven). De eredienst en
met name de liturgie – de eucharistieviering – bedoelt een aardse afspiegeling
te zijn van de hemelse liturgie. Als lofprijzing van de Heilige Drieëenheid
wordt zij zelfs de ‘Goddelijke Liturgie’ genoemd. Zij is altijd plechtig, omlijst
met oude gezangen, vele litanieën of smeekbeden en voorbeden voor zieken,
overledenen enz. Verder is er in de volgorde weinig verschil met die van de
rooms-katholieke eucharistieviering of het protestantse avondmaal: woorddienst,
offerrande, instellingswoorden, Onze Vader en communie. De dienst wordt in
principe in de landstaal gehouden en vindt voor een gedeelte plaats achter de
zogenaamde ikonostase, de met ikonen beschilderde wand die de altaarruimte
scheidt van de gelovigen. De rangschikking van de ikonen in deze ikonostase
volgt een vaststaand schema: zij wil de eenheid van de goddelijke en de
menselijke wereld zichtbaar maken. De ikoon (naar kerkelijk voorschrift
geschilderde, niet-perspectivische afbeelding van een verschenen hemels
oerbeeld, verwerkelijking van het hemelse op aarde) wil diegene die afgebeeld
is (Christus, de Moeder Gods, de apostelen of andere heiligen) werkelijk
tegenwoordig doen zijn. Ikonenschilders zijn in de regel speciaal opgeleide en
gewijde kunstenaars. Behalve in de kerken vindt men ook in de huizen van de
gelovigen ikonen, waarvoor men vaak een lampje laat branden. Een tijdlang is
de verering van ikonen verboden geweest: keizer Leo III verbood de verering
van ikonen in 726, een verbod dat, ondanks de uitspraak van het zevende
Oecumenische Concilie van 787 die de verering van ikonen voorschreef, door
keizer Leo V in 815 werd herhaald. In 843 werd de verering definitief
voorgeschreven, een gebeurtenis die nog altijd op de eerste zondag van de
vasten als Zondag van de Orthodoxie wordt gevierd.
In het algemeen kent men ook in de Orthodoxe Kerk net als in de Rooms-
Katholieke Kerk zeven sacramenten. In ieder geval zijn de doop en de
eucharistie hiervan de voornaamste. Zoals blijkt uit datgene wat reeds over de
ikonen is gezegd, kent de Orthodoxe Kerk de heiligenverering: deze vindt haar
grond in de openbaring van de wijsheid Gods, genade en kracht in de mensen.
Een belangrijke plaats neemt de Moeder Gods, de theotokos, in, maar de
mariologie is in de Orthodoxe Kerk steeds verbonden geweest met de leer over
Christus en de Heilige Geest. Het vieren van kerkelijke feesten is in de
Orthodoxe Kerk erg belangrijk. Verreweg het grootste feest is Pasen, waarop
met grootse luister de opstanding van Christus wordt herdacht.
b. De niet-chalcedonische kerken: In de verschillende kerken van deze groep
bestaan er onderlinge verschillen in de geloofsleer en in de eredienst. De
zogenaamde nestoriaanse kerken baseren zich op de uitspraken van de eerste
twee Oecumenische Concilies en gaan uit van de opvatting dat in Christus twee
personen zijn, de goddelijke en de menselijke, maar dan wel op een zeer innige



wijze met elkaar verenigd. De zogenaamde monofysitische kerken, die uitgaan
van de uitspraken van de eerste twee Oecumenische Concilies, erkennen niet
een aparte menselijke en goddelijke natuur van Christus, maar spreken van de
ene natuur van Jezus Christus, waarin de menselijke natuur op is gegaan in de
goddelijke. In de eredienst gebruiken deze kerken over het algemeen de
autochtone gebruiken, die zeer van elkaar verschillen.
ORGANISATIE. Binnen de kerken van de orthodoxie bestaat er geen juridisch
en onfeilbaar leerambt; de onfeilbaarheid komt toe aan de gehele Kerk. Zij
houden vast aan de kerkorde van de vroeg-christelijke kerk: bisschoppen en
priesters zijn weliswaar belast met de leiding van de Kerk, maar staan niet
zozeer boven de gelovigen, als wel naast hen. Samen met de gelovigen vormen
zij samen de Kerk. Leken hebben dan ook inspraak bij de benoeming van
bisschoppen, priesters en diakenen. Zij spelen ook een rol op de concilies en
synodes. Het oosters christendom kent evenmin een centraal gezag. Zij is
gedecentraliseerd in een aantal autocefale of zelfstandige kerken, die vaak een
patriarch aan het hoofd hebben staan; bijv. het Oecumenisch Patriarchaat van
Constantinopel, de patriarchaten van Alexandrië, Jeruzalem, Antiochië en
Moskou. Een patriarch is als bisschop slechts de eerste onder zijns gelijken en
heeft daarom geen zeggenschap over andere bisschoppen, aangezien iedere
bisschop in zijn diocees volstrekt autonoom is. Andere orthodoxe kerken hebben
een aartsbisschop of metropoliet aan het hoofd, maar ook die zijn niet meer dan
de voorzitters van de bisschoppensynode. Deze voorzitter en de bisschoppen,
of bij grote kerken een aantal van hen, vormen tezamen de Heilige Synode.
Het celibaat geldt niet voor de parochiepriester. Wel moet deze vóór zijn
wijding beslissen of hij al dan niet de huwelijkse staat wenst: getrouwde
mannen kunnen gewijd worden, maar priesters en diakenen mogen niet trouwen.
Het kloosterleven speelt een essentiële rol in de oosterse kerken. Het kent
verschillende vormen: van het kluizenaarsleven (met name in de woestijnen en
in onherbergzame grotten) tot een leven in grote gemeenschappen. In
tegenstelling met dat van het Westen heeft het orthodoxe monnikswezen nooit
aparte ordes en congregaties gekend. Het heeft ook een minder klerikaal
karakter, omdat binnen een klooster slechts enkele monniken de ambtswijdingen
krijgen toegediend. De monniken hebben grote invloed uitgeoefend op de sfeer
in de orthodoxe kerken. De bisschoppen worden uit de kloosterlingen gekozen.
Bekende kloostergemeenschappen zijn het Sabasklooster bij Jeruzalem, het
Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn, het Holenklooster in Kiew en het
Sergius-Drieëenheidsklooster bij Moskou. De kloosters op de berg Athos in
Griekenland vormen zelfs een eigen monnikenrepubliek. Ook in Nederland zijn
er orthodoxe kloosters.
De kerken van het oosterse christendom kan men dus indelen naar de
dogmatische leer of naar de soort liturgie. Ook is een indeling mogelijk op
grond van het feit of ze al dan niet een unie met ‘Rome’ zijn aangegaan, dus
in geünieerde en orthodoxe kerken. Door deze indelingen krijgt men een goed
beeld van de enorme verscheidenheid, die ook bij het oosterse christendom
bestaat. Volgens dedogmatische leerkan men ze onderverdelen in: nestoriaanse
kerken, monofysitische kerken en Byzantijnse kerken. Volgens desoort liturgie
in: a. De kerken volgens de Syrische liturgie met als onderverdeling de
Oostsyrische liturgie (Assyriërs, Chaldeeën, Syrisch-Malabaarse Kerk) en de
Westsyrische liturgie (Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Jakobieten, de Syrisch-



Malankarische Kerk en de Maronieten); b. De kerken volgens de Byzantijnse
liturgie; c. De kerken volgens de Armeense liturgie en d. De kerken volgens
de Alexandrijnse liturgie (de Koptische en Ethiopische Kerk).
De orthodoxe kerken kan men verder indelen in autocefale (volledig
zelfstandige) en in autonome kerken. Laatstgenoemden hebben intern
zelfbestuur, maar moeten voor enkele zaken nog terugvallen op de moederkerk,
waaruit ze zijn voortgekomen; zo moet de verkiezing van hun eerste bisschop
nog door de moederkerk worden bekrachtigd en ook de myron, de zalf voor de
myronzalving (overeenkomend met het vormsel in de Rooms-Katholieke Kerk),
krijgen zij van haar. Tot de autocefale kerken horen de vier oude patriarchaten
van Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem; de vijf jongere
patriarchaten: Moskou, Servië, Roemenië, Bulgarije en Georgië; de kerken die
als eerste bisschop een aartsbisschop of metropoliet hebben: de kerk van
Cyprus, Griekenland, Polen, Tsjechië en Slowakije, Albanië, Amerika en
Macedonië, al wordt de laatstgenoemde door de andere orthodoxe kerken niet
als autocefaal erkend. De kerken van Kreta, Finland, Hongarije, de Sinaï, China
en Japan zijn autonoom. Al deze kerken vormen samen één kerkgemeenschap.
Bij de niet-chalcedonische kerken is de situatie weer anders. De Koptisch-
Orthodoxe Kerk heeft een paus-patriarch als hoofd, haar officiële zusterkerk van
Ethiopië een patriarch. Deze twee zijn twee volledig zelfstandige kerken, maar
vormen één kerkgemeenschap. De Syrisch-Orthodoxe Kerk heeft haar patriarch
van Antiochië als hoogste kerkelijk leider; een deel van de Syrisch-orthodoxen
van India heeft zijn eigen zelfstandige katholikosaat (soort patriarchaat) dat in
onmin met ‘Antiochië’ leeft. De Armeens-Apostolische (= Armeens-Orthodoxe)
Kerk kent twee katholikosaten – patriarchaten met ieder hun eigen jurisdictie
(rechtsgebied) binnen de eigenlijke kerkelijke gemeenschap. Tussen de Syrische,
Armeense, Koptische en Ethiopische kerken is er in principe kerkelijke eenheid,
daar zij een zelfde belijdenis over Christus hebben: alle wijzen immers de twee-
naturen leer van het vierde Oecumenisch Concilie van Chalcedon af. Verder
is er de ‘Kerk van het Oosten’, in de wandeling vaak nestoriaanse kerken
genoemd, die op het moment in twee katholikosaten is verdeeld die de
kerkgemeenschap met elkaar hebben verbroken.
Een geheel aparte groep vormen de zogenaamdegeünieerde kerken. Hen
verenigt de canonieke band (unie) met de RoomsKatholieke Kerk. Overigens
behoren zij tot verschillende liturgische tradities: Syrisch, Armeens, Koptisch,
Ethiopisch, Chaldeeuws, Byzantijns en Maronitisch. De laatstgenoemde traditie
heeft niet zoals de andere geünieerde kerken een orthodoxe tegenhanger. De
Maronitische Kerk heeft tijdens de kruistochten in haar geheel de kerkelijke
eenheid met de Kerk van Rome hersteld. De geünieerde kerken in het Midden-
Oosten en alle patriarchale kerken hebben een grote zelfstandigheid ten opzichte
van ‘Rome’. In Oost-Europa en India zien we andere kerkstructuren en is de
zelfstandigheid ten opzichte van ‘Rome’ vaak wat kleiner.
OECUMENE. De laatste decennia bestaat er in de kerken van de oosterse
orthodoxie behoefte aan een intensiever onderling contact dan vroeger het geval
was. Op uitnodiging van patriarch Athenagoras van Constantinopel kwamen in
1961 op het eiland Rhodos de vertegenwoordigers van bijna alle Byzantijnse
oosters-orthodoxe kerken bijeen om een panorthodoxe synode voor te bereiden.
Verscheidene bijeenkomsten volgden. Ook in de niet-chalcedonisch orthodoxe
kerken bestaat een dergelijk verlangen, wat resulteerde in de bijeenkomst te



Addis Abeba van 1965 en de vestiging van een permanent secretariaat te Caïro.
Ook het gesprek tussen de chalcedonische en niet-chalcedonische orthodoxe
kerken kwam in deze tijd op gang en heeft onlangs geleid tot een principe
overeenkomst, die uitzicht biedt op het herstel van de kerkgemeenschap tussen
beide takken van de orthodoxe kerken.
Ook de relatie tot de Rooms-Katholieke Kerk is verbeterd. Als gevolg van het
Tweede Vaticaans Concilie kwam tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de
oosters-orthodoxe kerken een dialoog tot stand, die op 8 december 1965
resulteerde in een herroeping (gelijktijdig in Constantinopel en Rome) van de
wederzijdse excommunicatie tussen de Grieks-Orthodoxe en de Rooms-
Katholieke Kerk. Verder maakte paus Paulus VI op 25-26 mei 1967 een
bedevaart naar Constantinopel en Efese. Momenteel staan de betrekkingen
tussen deze kerken enigszins onder druk, doordat de orthodoxe kerken de
Rooms-Katholieke Kerk verwijten zich na de omwenteling van 1989-1991 in
Oost-Europa schuldig te maken aan de ‘werving’ van nieuwe leden ten koste
van de Orthodoxe Kerk.
Ook ontstond er toenadering tot andere christelijke kerken. Op de derde
vergadering van de *Wereldraad van Kerken te New Delhi in 1961 werden de
orthodoxe kerken van Rusland, Bulgarije, Roemenië en Polen als lid toegelaten.
Voor die tijd waren de meeste andere orthodoxe kerken, die van Griekenland,
Antiochië, Alexandrië en Jeruzalem, de Orthodoxe Kerk in Amerika en de
Koptisch-Orthodoxe Kerk al toegetreden.
NEDERLAND. De eerste orthodoxe gemeente kwam in Nederland ter
gelegenheid van de komst van tsaar Peter de Grote naar ons land (ca. 1700).
Sinds het huwelijk van grootvorstin Anna Paulowna met koning Willem II (ca.
1800) is de Orthodoxe Kerk hier permanent vertegenwoordigd. Het aantal van
oorsprong Russisch-orthodoxen is in Nederland altijd, ook na 1917, zeer beperkt
geweest.
De laatste decennia is het aantal orthodoxe gemeenten in Nederland
toegenomen, zowel als gevolg van groepen buitenlanders, die in ons land
kwamen wonen en werken of om politieke redenen er een toevlucht vonden,
als door toetreding van Nederlanders tot de Orthodoxe Kerk.
In Nederland zijn parochies of gemeenten van: a. Het *Oecumenisch
Patriarchaat van Constantinopel, zowel die onder de Grieks-Orthodoxe
metropolie van de Benelux vallen als onder het Russisch-orthodox aartsbisdom
van West-Europa (met zetel in Parijs) onder de obediëntie van het Oecumenisch
Patriarchaat; b. Het *Patriarchaat Moskou, behorend tot het bisdom ’s-
Gravenhage en Nederland; c. De *Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland,
behorend tot het aartsbisdom van West-Europa (met zetel in Genève); d. De
*Servisch-Orthodoxe Kerk, behorend tot het bisdom van Groot-Brittannië en
Scandinavië; e. De *Roemeens-Orthodoxe Kerk, behorend tot het bisdom West-
Europa (met zetel in Parijs); f. De *Syrisch-Orthodoxe Kerk, behorend tot het
bisdom Europa met zetel in het klooster van de H. Efraim de Syriër in Glane-
Losser bij Enschede; g. De *Koptisch-Orthodoxe Kerk; h. De *Armeens-
Apostolische Kerk.
Verder is er een aantal plaatsen waar rooms-katholieken de oosterse ritus vieren.

Period.:Het christelijk Oosten(500) (uitgave van het Instituut voor Oosters
Christendom te Nijmegen);Orthodox Tijdschrift (uitgave van een groep



orthodoxen te Haarlem);Pokrof (1.600).Tijdschrift over Oosters christendom
(uitgave van ‘Actie en Ontmoeting Oosters-Christendom’, tot voor kort
‘Apostolaat voor de Oosterse Kerken’ te Tilburg).

Lit.: J. Meyendorff,De Orthodoxe Kerk. Verleden en heden, 1964; W. de Vries,
De oosterse kerken, 1964; E. Benz,De Oosters-Orthodoxe Kerk, 1966; A. Stol,
Turkse christenen, vervolgd, verdreven, verspreid. Opkomst en ondergang van
de jacobieten, 1979; F. Sümer,De Syrisch Orthodoxe gemeenschap, 1982;
Vader Lev Gillet,Het Jezusgebed, 1984;Het Oosten nabij. Aspecten van de
Oost-christelijke wereld, onder redactie van het dr. Schaepmancentrum, 1987.

Adres: Vereniging van Orthodoxen in Nederland N. Nikolaas van Myra, A. van
Ostadestraat 125, 9718 RT Groningen; tel. 050-3180087.



De Open Hof Federatie, heeft zich ten doel gesteld ‘als een Gemeente van
Jezus Christus te functioneren’. Daarbij weet zij zich een deel van de ene
heilige, algemene, christelijke kerk. Zij geeft daarvan blijk in de bediening van
het Woord Gods en de sacramenten’.
Vanuit een oecumenische gezindheid wil De Open Hof ‘het evangelie
verkondigen aan hen, die zich buiten het christelijk geloof bevinden’. Voor de
zogenaamde toerusting der gelovigen uit alle christelijke kerken en
geloofsgemeenschappen heeft zij het Oecumenisch Instituut voor Pastoraal-
hermeneutische therapie, terwijl haar Universitair Seminarie daartoe de mensen
opleidt.
Verdere organisaties, verbonden aan de Open Hof Federatie zijn: het
Genootschap voor Contextueel Pastoraat en de Stichting Musica Sacra Bredana.
Belangrijk voor de Federatie is de oecumenische kloostergemeenschap Leitourgia
Communiteit Breda.

Period.:Kantlijn; Coda (600).

Adres: Mauritsstraat 10, 4811 EP Breda; tel. 076-5226010.



Open Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, in 1870 als Nederlandse Protestanten-
bond (NPB) opgericht, biedt als vereniging aan mensen met een ondogmatische
christelijke geloofshouding een ontmoetingsplaats. De reden voor haar ontstaan
was haar verlangen een tegenhanger te zijn van het orthodoxe protestantisme.
Essentieel is haar opvatting dat de leden vrij zijn ieder op zijn manier uiting
te geven aan zijn geloofsleven, zich daarbij tolerant opstellend t.o.v.
andersdenkenden. In het verleden heeft de Geloofsgemeenschap belangrijke
initiatieven ontplooid: de Leidse vertaling van de Bijbel; in samenwerking met
anderen de oprichting van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig
Protestantisme, waardoor ondermeer de VPRO (in de oude sfeer en stijl) kon
ontstaan. Op dit ogenblik bezint de de Geloofsgemeenschap zich over haar te
volgen koers.
OPVATTINGEN. Geheel passend in het denken van het *vrijzinnig
protestantisme is de opvatting dat Jezus van Nazareth niet de biologische zoon
van God is, maar wel een van de meest bezielde verkondigers van liefde en
licht onder mensen; in hem is de goddelijke geest in volmaakte mate aanwezig.
De Bijbel is dan ook niet het door God geïnspireerde woord, maar een
verzameling van ondermeer gedachten, waarin de liefde en het licht verwoord
wordt.
ORGANISATIE. De Open Vrijzinnige Geloofsgemeenschap telt 8000 leden en
begunstigers, 400 algemene leden en 1600 belangstellenden (1992) in 70
verschillende afdelingen (gemeentes) en een afdeling in Parijs. Zij is actief in
de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme en lid van de
International Association for Religious Freedom (IARF), rond de eeuwwisseling
opgericht, van welke organisatie buiten Nederland ondermeer ook enkele
boeddhistische, hindoeïstische en moslimorganisaties lid zijn.
In een aantal plaatsen bestaan in wisselende combinaties samenwerkingsverban-
den met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (zie: *Nederlandse
Hervormde Kerk, de *Remonstrantse Broederschap en de *Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. Over het algemeen worden de diensten op de
zondagmorgen gehouden. Verder worden er bijbelbesprekingen en cultureel-
religieuze bijeenkomsten georganiseerd.

Period.:Ruimte(7.500).

Lit. (uit eigen kring):Een waaier van vrijzinnig geloven, z.j.; A.A.H. Hoytink,
Honderd jaar Nederlandse Protestantenbond, 1970; D.A. Werner,Er is meer
dan ik zie, 19892.
(algemeen): J. Lindeboom,Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme, dl.
3, 1935.

Adres: Thorbeckegracht 11, 8011 VL Zwolle; tel. 038-4211333.



Opwekking, een stichting die door de evangelist B. Hoekendijk werd opgericht.
Opwekking speelt in de kring van de *evangelische beweging een belangrijke
rol. Fundamentalistisch in haar opvattingen, heeft zij verder duidelijk
eschatologische verwachtingen. Opwekking organiseert regelmatig grote
evangelisatiecampagnes, zoals de jaarlijkse pinksterconferentie te Vierhouten,
met 25.000 bezoekers. Begin 1990 heeft B. Hoekendijk zich plotseling
losgemaakt van Opwekking en de stichting Shalom opgericht. Nu is P. Vlug
sr. alleen directeur.

Period.:Gele gids. Evangelische adressen; Opwekking(10.000).

Adres: Da Costastraat 51, 3881 JE Putten; tel. 0341-352641; fax 0341-352189.



Opwekkingsbewegingen (herlevingsbewegingen, revivals), met regelmaat
terugkerende activiteiten in met name het *christendom, *hindoeïsme en de
*islam, met als voornaamste doel het geven van nieuwe impulsen aan de oude,
vertrouwde en traditionele geloofswaarheden teneinde deze optimaal te laten
gelden in de bestaande maatschappij. Verder leggen zij met name in het
christendom sterk de nadruk op een individualisering en intensivering van het
geloofsleven.
Binnen het christendom ontstonden de opwekkingsbewegingen vooral in de loop
van de 18e eeuw, meestal als reactie op het rationalistische denken in deze
periode. Een van de bekende ‘voorlopers’ was de beweging van de quakers (zie
*Genootschap der Vrienden), die onder invloed van George Fox (1624-1691)
in de 17e eeuw is ontstaan. De bekende opwekkingsbewegingen in de
Angelsaksische wereld van de 18e eeuw waren die van het *baptisme en
*methodisme. Het *Leger des Heils, in 1865 door William en Catherine Booth
als The East London Revival Society opgericht, baseert zich met name op de
denkbeelden van het methodisme. Van 1826-1832 kende men met name in de
VS vele revivals met voor die tijd enorme campagnes. Een speciale plaats nam
daar de beweging van William Miller (1782-1849) in, die geloofde dat in 1843
de wereld ten onder zou gaan. Nog steeds spelen de opvattingen van de
Millerites (ook wel millerism) binnen en buiten de VS een rol van betekenis.
Het Duitse *piëtisme van de 17e eeuw vond zijn voortzetting in een aantal
opwekkingsbewegingen zoals die van de Möttlingers, waarin Johann Christoph
Blumhardt (1805-1880) en Friedrich Stanger met zijn ‘Rettungsarche’ een
beslissende rol speelden. Verder heeft met name het Réveil een groot gedeelte
van Europa beheerst. De vele zendingsgenootschappen van de 19e eeuw zijn
vanuit deze mentaliteit ontstaan. In de 20e eeuw, tot en met de Tweede
Wereldoorlog, hadden de verschillende groeperingen binnen de *pinksterbewe-
ging alle kenmerken van opwekkingsbewegingen, zoals ook, maar in veel
mindere mate, de Oxfordgroep-beweging (vanaf 1934) met haar ‘Nieuw-
Nederland loopt van stapel’. Ook de jaarlijkse Maranathaconferenties, die onder
leiding van Johannes de Heer vanaf 1914 werden gehouden, passen in deze
sfeer. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden er vele massacampagnes
georganiseerd, aanvankelijk in de VS, maar spoedig ook in Europa en met name
in Nederland. Bekende voorbeelden zijn de acties van Youth for Christ en van
vele andere groeperingen (zie *evangelisatiebewegingen), en ook van de
Jezusbeweging, die in deze tijd zeer actief was, de Volle-Evangeliecampagnes
van Joh. *Maasbach, de acties van de zogenaamde Volle-Evangelie Zakenlieden
naar aanleiding van de komst van de Amerikaanse evangelist Tommy L.
Osborn, de nationale anti-moraliteits- en pro-Christus-acties, de vele
*genezingsbewegingen van de jaren vijftig, waarvan de actie Winning the
Nation Crusade van G. Lindsay een kenmerkend voorbeeld is. Praktisch alle
christelijke opwekkingsbewegingen zijn orthodox-protestants van aard.
Tot aan de laatste decennia kwamen de vele met name protestantse
opwekkingsbewegingen in botsing met de gevestigde en geïnstitutionaliseerde
kerken, met de vele zelfstandige gemeentevorming als gevolg. Vanaf de jaren
tachtig aanvaardden ook enkele van deze kerken, samen met de *Rooms-
Katholieke Kerk het belang van de opwekkingsbewegingen en werken daarom
nu samen met de verschillende organisaties binnen de *charismatische
beweging.



De opwekkingsbewegingen binnen het hindoeïsme zijn met name tegen het
einde van de 19e eeuw ontstaan. Over het algemeen zijn ze bekend onder de
naam hindoe-revival of hindoe-reformisme. Zij hebben met name te maken met
het opkomend nationalisme dat in die periode vooral in de vroegere koloniën
van Brittannië is ontstaan. Verder spelen ook de reacties op de christelijke
zending en missie een rol, terwijl juist toen de vele oude religieuze geschriften
door de oriëntalisten weer toegankelijk werden gemaakt. Bekende voorbeelden
van deze hindoeïstische opwekkingsbewegingen zijn ondermeer Brahma Samaj,
*Arya Samaj, *Ramakrishna Mission en de Sarvodaya Samaj.
Ook de revivalbewegingen binnen de islam hebben hun oorsprong in het
opkomende nationalisme van de 19e eeuw: moslims profileerden zich sterk als
moslims omdat zij zo alleen konden opkomen voor de eigen identiteit. Werden
de revivalbewegingen binnen de islam in de beginperiode samengevat onder het
begrip panislamisme, tegenwoordig worden zij meer aangeduid onder de
aanduiding renaissance van de islam of fundamentalisme. Soms wordt ook wel
de term reïslamisering gebruikt. Voorbeelden van deze sfeer zijn ondermeer de
salafiyya-beweging, in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan, die vooral
wilde nadenken over de bronnen van de islamitische wet; het panislamitisme
van Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897); Muhammed ‘Abduh (1849-1905),
die de bedoeling had om de islamitische religie terug te brengen naar de
oorsprong, zonder echter de assimilatie met de westerse opvattingen op te
geven; Muhammed Rasjid Rida (gestorven 1905) wilde op puriteinse manier
terugkeren tot de oorspronkelijke boodschap van de islam. De Moslim Broeders,
in de jaren twintig gesticht door de Egyptenaar Hasan al-Banna, wilden met
name de ideeën van de salafiyya-beweging operationeel maken in een
populistische beweging. De fundamentalistische beweging van de ayatollah
Khomeini zorgde voor veel onrust, niet alleen in de westerse, maar ook in de
islamitische wereld zelf. Behalve een religieuze revivalbeweging was deze ook
politiek van aard.

Lit.: L.P. van den Bosch,Levende godsdiensten 1. Inleiding in het hindoeïsme,
Open Theologisch Onderwijs, 1990; L.P. van den Bosch en J.P. Wissink,
Levende godsdiensten 1. Inleiding in de islam, Open Theologisch Onderwijs,
1990; J.W. Maris,Geloof en ervaring. Van Wesley tot pinksterbeweging, 1992.



Opwekkingsgemeente te Hoogezand, in mei 1984 ontstaan vanuit een nieuwe
visie op het werk van de Heilige Geest, omdat alle gaven evenals in het Nieuwe
Testament kunnen functioneren.
Voorganger is ds. H.G. Hoppentocht. De 30 gelovigen (1993) komen
zondagochtend en maandagavond bijeen op het adres Zuiderlaan 11 in
Hoogezand.

Adres: Zuiderlaan 11, 9601 BD Hoogezand.



Orde der Verdraagzamen, een vereniging die statutair geen geloofsgemeen-
schap is, maar die wel op een geestelijke grondslag staat. De vereniging is
genoemd naar een groepering van entiteiten die zowel op de aarde als in de
sferen (niet-stoffelijke werelden) actief is. Sprekers van deze groepering (ter
onderscheiding van de vereniging hierna aangeduid met ‘de Orde’) hebben
vanuit niet-stoffelijke werelden regelmatig door middel van het medium van de
vereniging in de periode 1949-1989 lezingen gegeven, vragen beantwoord en
cursussen gegeven op esoterisch, filosofisch, cultureel en wetenschappelijk
gebied. Vooral de innerlijke mens, zijn bewustwording en het geestelijk
voortbestaan na de dood kwamen hierbij aan de orde. Het merendeel van deze
bijeenkomsten was openbaar of anderszins ook voor niet-leden beschikbaar. De
hoofdbijeenkomsten vonden in besloten kring plaats. Van meer dan 3000 van
deze mediamieke bijeenkomsten zijn letterlijke verslagen gemaakt. De
werkwijze van de Orde is in 1989 gewijzigd. De vereniging organiseert geen
mediamieke bijeenkomsten meer, maar heeft thans als hoofdtaak om de
verslagen en bandopnamen toegankelijk te houden en tegen kostprijs kopieën
ervan beschikbaar te stellen aan belangstellenden – ook niet-leden van de
vereniging – en heeft daartoe een documentatiecentrum ingericht.
De vereniging is de voortzetting van een blijkens publikaties tenminste reeds
in 1933 bestaande groepering. Door de sprekers van de Orde is regelmatig
gesteld dat de Orde in Nederland door mediamieke activiteiten vanaf ongeveer
1910 bij verschillende groeperingen en middels verschillende mediums actief
is (geweest) en onder andere namen ook in vele andere landen. Het aantal leden
van de vereniging is ca. 200 (1993).
OPVATTINGEN EN DOELSTELLINGEN. De opvattingen van de Orde zijn
samengevat inDe beginselen van de ‘Orde der Verdraagzamen’(een op
verzoek van de vereniging in 1955 mediamiek verstrekte beginselverklaring).
Hierin is onder meer gesteld: ‘De Orde der Verdraagzamen baseert zich op haar
geloof in en vertrouwen op het Goddelijke. Zij gelooft aan de Goddelijke Liefde
en is ervan overtuigd dat deze Goddelijke Liefde voor elk mens en voor elk
wezen een volmaakt geluk en bewustzijn zal betekenen op het moment, dat dit
wezen heeft geleerd de Goddelijke Liefde te aanvaarden. De Orde gelooft niet
dat er ook maar één wezen of ook maar één partikel van stof of geest verloren
kan gaan. Zij meent dat alles terug zal keren tot de bron, vanwaar alles is
uitgegaan.’
De Orde stelt zich ten doel steun te geven aan de mensheid. De beweegreden
voor het werk van de Orde wordt door haar in het algemeen omschreven als:
‘het brengen van naastenliefde onder de mensen en het bevorderen van
verdraagzaamheid.’ En verder: ‘Wij kunnen het Goddelijke en de Goddelijke
Liefde benaderen en begrijpen, wanneer in onszelven de Goddelijke Liefde
meer en meer op de voorgrond treedt. Op grond daarvan is het noodzakelijk
dat alle hartstochtelijkheid, alle plotselinge uitbarstingen, kortom al datgene, wat
een verzet tegen de buitenwereld betekent, dat – plotseling opkomend – ons
maar al te vaak van de goede weg voert, moet worden teruggebracht tot nihil.
Daarom predikt zij de verdraagzaamheid.’ ‘De Orde gelooft echter niet dat ware
verdraagzaamheid, laat staan ware naastenliefde mogelijk is, wanneer men geen
inzicht heeft in de wijze waarop hemel en aarde tezamen zijn, werken en leven.
Zij meent dat het noodzakelijk is om en van eigen sfeer en van andere sferen
zoveel mogelijk kennis te verwerven, opdat het verworven begrip een steun zal



zijn waaraan men zich zal kunnen vastklampen, wanneer de neiging tot
onverdraagzaamheid in stof en geest te sterk wordt.’ Tenslotte stelt zij: ‘De
Orde geeft vanuit de geest haar bijstand aan een ieder die streeft naar
naastenliefde, verdraagzaamheid en geestelijk bewustzijn.’

Period.: ODV-Nieuws. Verenigingsblad van de Vereniging ‘Orde Der
Verdraagzamen’; Sleutels. Cosmische leringen mediamiek ontvangen, uitgegeven
door de Vereniging ‘Orde der Verdraagzamen’ (1953-1989).

Lit. (uit eigen kring): Verslagen van algemeen toegankelijke bijeenkomsten
(periode 1955-1989), uitgegeven in brochurevorm en zonder jaar. Enkele
onderwerpen:Astrale krachten en hun werking in deze tijd; De geestelijke
Baedeker; De harmonische mens; De kunst van het sterven; De legende van de
Heer der Wereld en zijn Raad; De ware leer van Jezus; De weg naar de bron
van het ‘Ik’; Druïden; Goden en planeetgeesten; Grenzen van het kenvermogen
en het leergedrag; Heeft Atlantis bestaan?; Het mysterie tijd; Innerlijk
schouwen; Mogelijkheden en grenzen van helderziendheid; Voorbij de noodzaak
van incarnatie.

Adres: Documentatiecentrum ODV, p.a. Mevr. F. Schreuder-Essink, Spechtlaan
303, 2261 BH Leidschendam; tel. 070-3277488 (ma-vr na 15.30 uur).



Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, de
grootste Nederlandse organisatie van de *vrijmetselarij, opgericht op 26
december 1756. Zij verenigt onder zich 143 loges, die tezamen een kleine 7000
alleen mannelijke leden tellen. Het hoofdbestuur is verantwoording verschuldigd
aan het Grootoosten, d.i. de jaarlijkse algemene ledenvergadering met
afgevaardigden van alle loges. Daarnaast kent elke loge zijn eigen bestuur onder
leiding van een Voorzittend Meester.

Period.:AMT Algemeen. Maçonniek Tijdschrift(6.800).

Lit. (uit eigen kring): P.J. van Loo,Geschiedenis van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 1967; J.J. Hanrath, P.H.
Pott en B. Croiset,De beoefening van de Koninklijke Kunst in Nederland,
(platenatlas), 1971; W.J.M. Akkermans,Vrijmetselarij. Een verkenningsreis,
1988; A.Q.C. Klomp e.a.,Vrijmetselarij en beroep, Beschouwingen van
vrijmetselaren nr. 17, 1988; Leo Apostel,Vrijmetselarij, 1992.
(van anderen): Michel Dierickx,De vrijmetselarij. Poging tot inzicht en
waardering, 19722; Piet van Brabant,Lexicon van de loge. Handboek voor
vrijmetselaars, 1993.

Adres: Postbus 11525, 2502 AM ’s-Gravenhage; tel. 070-3460046.



Ordo Mazda te Rotterdam, als stichting in oktober 1982 door Andreas van
der Wal opgericht als geheim genootschap. Daarom worden aan buitenstaanders
geen inlichtingen verstrekt, hoewel de stichting een kwartaalblad uitgeeft,
waarin het begrip rituele en mentale MA-GY van de Ordo Mazda-Raja Yoga
centraal staat. De stichting baseert zich op de ideeënwereld van het Perzische
occultisme.



Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ , Vereniging van, in 1980 opgericht als
een vereniging van orthodoxe gelovigen die behoren tot de parochies van de
verschillende orthodoxe kerken. De hoofdreden van oprichting van de
Vereniging is het feit dat de orthodoxen in Nederland in de verstrooiing leven
en nu meer gezamenlijk kunnen handelen, ook naar buiten toe. Zij telt ca. 150
(volwassen) leden (1993). Aangesloten zijn orthodoxe gelovigen die behoren
tot: 1. Het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel: a. de metropolie van
de Benelux van de *Grieks-Orthodoxe Kerk; b. het Russisch-Orthodox
aartsbisdom van West-Europa in Parijs; 2. Het *Patriarchaat Moskou: de
parochies ressorterend onder het bisdom ’s-Gravenhage en Nederland; 3. De
*Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland: parochies ressorterend onder het
aartsbisdom West-Europa in Genève; 4. De *Servisch-Orthodoxe Kerk:
parochies ressorterend onder het bisdom Groot-Brittannië en Scandinavië.
De Vereniging is gastlid van de *Raad van Kerken in Nederland en lid van de
Stichting Oecumenische Hulp.

Period.:Jaarboek.

Adres: Adriaan van Ostadestraat 125, 9718 RT Groningen; tel. 050-3180087.



Osho Rajneesh(voorheen Bhagwan Shree Rajneesh), stichter van de neo-
sannyasbeweging, werd op 11 december 1931 in Kuchwada, India, geboren en
bereikte de staat van verlichting op 21 maart 1953. Hij doceerde filosofie aan
de universiteit van Jabalpur en trok als een gevierd en controversieel leraar door
India. In 1969 vestigde hij zich in Bombay en initieerde de eerste neo-
sannyasins. Omdat hij vanaf dat moment ook veel westerlingen begon aan te
trekken (vooral de jongere intelligentia) verhuisde hij naar Poona, waar hij een
ashram opzette en inspirator werd van een zeer omvangrijk therapie- en
meditatiecentrum. In 1981 verliet Osho plotseling Poona en vestigde hij zich
nabij Antilope (Oregon, VS) in het naar hem genoemde Rajneeshpuram, tot
1985 het wereldcentrum van de beweging. In 1985 brak een reeks van
conflicten uit, waarbij een aantal van zijn naaste medewerkers beschuldigd werd
van financiële malversaties en moordplannen. Osho werd een ‘persona non
grata’ in talloze landen en keerde uiteindelijk terug naar Poona. Daar zette hij
in zijn dagelijkse lezingen en dharsans zijn werk voort, tot hij op 19 januari
1991 ‘zijn lichaam verliet’.
Discipelen van Osho noemen zich neo-sannyasins. ‘Sannyasin’ is een hindoe,
naam voor iemand die een monnik/discipel wordt van de Meester. Aangezien
Osho hieraan een totaal nieuwe inhoud heeft gegeven, worden zijn leerlingen
neo-sannyasins genoemd.
Op dit ogenblik (1993) wordt de ashram in Poona nog dagelijks door zo’n
tienduizend mensen per dag bezocht en wordt het aantal neo-sannyasins over
de hele aarde door de eigen organisatie op ongeveer twee miljoen geschat
(1993). In Nederland wonen volgens eigen opgave ca. 2500 neo-sannyasins
(1993), of als alleenstaanden of gehuwden en in kleine of grotere wooneenhe-
den. De ondersteunende organisatie voor Nederland is de Stichting Vrienden
van Osho te Utrecht. In Egmond aan Zee is het therapie- en meditatiecentrum
gevestigd: de internationaal georiënteerde Osho-Multiversity. Dit centrum heeft
10 dependances in Europa en heeft via een netwerk van 400 ‘Osho freestates’
contacten over de gehele aarde. Nederland kent één dependance, de Osho
Multiversity van Amsterdam, en 15 Osho Freestates, verspreid over het hele
land. Daarnaast zijn neo-sannyasins actief in talloze Osho Informatie en/of
Meditatie Centra, eveneens over het hele land verspreid. Individueel hebben de
neo-sannyasins contact met het hele spectrum van wat er op het gebied van
therapie, persoonlijke groei en meditatie, volgens de opvattingen van Osho,
plaatsvindt. De ondersteunende organisatie voor Nederland is de Stichting
‘Vrienden van Osho’ te Utrecht.
OPVATTINGEN. Osho Rajneesh heeft altijd benadrukt dat datgene wat hij mee
te delen heeft onzegbaar is en niet in mensentaal te vatten is. Hoogtepunten van
zijn boodschap zijn dan ook de momenten van de zogenaamde ‘stille
Aanwezigheid’ met zijn discipelen waarin ‘transmissie’ plaatsvond. Hij sprak
alleen om deze momenten te duiden en besteedde er al zijn lezingen en darhans
aan. Deze zijn uitgekomen in 650 boeken. Door lezing van deze boeken komt
men in contact met de grote thema’s van de mystieke tradities, vertaald voor
de mensen uit de 20e eeuw: liefde en bewustzijn, vreugde, vrijheid en
verlichting. Osho kleedt deze thema’s in de taal van paradoxen: je kunt een
materialist zijn en tegelijk een spiritueel mens (‘Zorba en Buddha’), je kunt van
sex genieten en religieus leven, je kunt leven met de verworvenheden van
wetenschap en mystiek. Een ieder moet in de huidige crisis zoeken naar wat



het beste in de westerse en oosterse tradities is. Volgens Osho is het onmogelijk
een samenvatting van zijn leer te geven, ook al omdat hij altijd wil verwijzen
naar datgene wat aan woorden voorbij is. Wel zijn enkele uitspraken,
uitgesproken toen hij in het Westen populair werd, typerend geworden voor zijn
opvattingen, zoals zij nog steeds door de neo-sannyasins worden gehuldigd: ‘Je
hebt gevraagd naar min tien geboden. Dat is moeilijk voor mij omdat ik tegen
elk gebod ben. Maar om je een plezier te doen, het volgende: 1. Gehoorzaam
geen gebod, tenzij het gebod van binnenuit is; 2. Er is geen God dan het leven
zelf; 3. De waarheid is in jezelf. Zoek niet ergens anders; 4. Liefde is gebed;
5. Leegte is de poort naar de Waarheid. Leegte is het middel, de eindbestem-
ming, dat wat te bereiken is; 6. Leven is... hier en nu; 7. Leven is... volledig
ontwaakt zijn; 8. Zwem niet – laat je drijven; 9. Sterf ieder moment, zodat je
elk ogenblik herboren kunt worden; 10. Zoek niet: was is, is. Stop – en zie.’
En over meditatie: ‘Meditatie is een avontuur, het grootste avontuur dat er voor
de menselijke geest mogelijk is. Meditatie is: er gewoon zijn, niet doen – geen
handeling, geen gedachte, geen emotie. Je bent alleen maar en dat is een grote
vreugde.’
BIJEENKOMSTEN EN RITUELEN. In de Osho Meditatiecentra worden
dagelijks meditaties georganiseerd. De belangrijkste zijn de cathartische
‘dynamische meditatie’, de ‘koendalini meditatie’ en de verschillende vormen
van neo-vipassana. Verder zijn er gedurende het hele jaar voor alle neo-
sannyasins feesten die te maken hebben met het leven van Osho: 21 maart
(Verlichting), begin juli (Masters day), 6 september (Mahaparanirvana), 11
december (geboorte van Osho) en 19 januari (Osho verlaat zijn lichaam).

Period.:Osho Freestate Magazine(21.000) (Egmond aan Zee);Osho Times
International (Poona).

Lit. (belangrijkste boeken van Bhagwan/Osho): Bhagwan Shree Rajneesh:
Tantra. Het allerhoogste inzicht, 1977; idem,Het mosterdzaad, 2 dln., 1978-
1980; idem,De tantra-visie, 1979; idem,Geen water, geen maan, 1979; idem,
Meditatie. De kunst van innerlijke extase, 1979; idem,Totdat je sterft, 1979;
idem, Zoeken naar de stier. Over de tien stieren van zen, 1979; idem,Ik ben
de poort, 1980; idem,Volg mij. Over de uitspraken van Jezus Christus, 4 dln.,
1980-1982; idem,Het oranje meditatieboek, 1982; Osho,Over de grenzen van
de psychologie, z.j. (1988); idem,De kunst van het sterven, 1991.
(uit eigen kring): Swami Deva Amrito,Oorspronkelijk gezicht. Een gang naar
huis, 1979; Ma Satya Bharti,Bhagwan Shree Rajneesh. De laatste gok, 1979;
Swami Deva Amrito,Bhagwan Shree Rajneesh. Een introductie, 1983.
(van anderen): S. Visser,Een tuin der lusten? Het rebelse tantrisme van
Bhagwan en het nieuwe tijdperk, z.j.; R. Kranenborg,Oosterse geloofsbewegin-
gen in het Westen, 1982, p. 70-87;Van goeroe-oranje tot hemelsblauw. Zeven
lezingen over Bhagwan Shree Rajneesh en zijn neo-sannyasin beweging, 1983;
Lin Stevens,Een schijn van heiligheid. Ontmoeting met Bhagwan, 1985; J.
Borsje en R. Kranenborg,Levende Godsdiensten 2. Moderne westerse
stromingen, Open Theologisch Onderwijs, 1991, p. 34-38.

Adressen: Osho Multiversity, Dr. Wiardi Beckmanlaan 4, 1931 BW Egmond
aan Zee; tel. 072-5506114.



Osho Publikaties Nederland, Vianenstraat 48, 1106 NL Amsterdam; tel. 020-
6969372.
Stichting Vrienden van Osho, Postbus 642, 3500 AP Utrecht; tel. 030-2888847.



Oud-Episcopaal Katholieke Kerk, begin 1989 ontstaan vanuit de *Onafhanke-
lijke Katholieke Kerk. Toen kwam vicaris-generaal H. Greveling in conflict met
pater Don Demidoff, die op de synode de vrouw uit het ambt wilde weren en
een nieuwe synode-voorzitter wilde kiezen. Greveling, die toen de synode-
voorzitter was, stapte op en stichtte in Breda de Oud-Episcopale Kerk, waarvan
hij inmiddels residerend bisschop is. Gewijd werd Greveling in de lijn van
Gerardus Gul en Arnold Harris Mattew op 22 mei 1988 door Johan
Vandenbosch.
Parochies zijn er in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en verder in België.
De Kerk telt 200 leden (1995) en een aantal sympathisanten. Elke zondag om
10.30 uur en iedere donderdag om 11.30 uur is er een H. Eucharistieviering in
de Emmaus-Kapel, Wassenaarstraat 16 in Breda.
OPVATTINGEN. De Oud-Episcopaal Katholieke Kerk erkent de paus niet als
het hoofd van de Kerk. Het celibaat is voor de geestelijkheid facultatief. Verder
zijn lichamelijke handicaps in principe geen wijdingsbeletselen, terwijl de
wijding van de vrouw tot het priesterambt niet bij voorbaat uitgesloten is. De
geestelijkheid is financieel onafhankelijk van de Kerk.

Period.:Immanuel.

Lit. (uit eigen kring): H. Greveling,Zij reikten Hem de boekrol aan, 1989;
idem,Als een lid lijdt, lijden alle leden, 1991; idem,Pastorale ontmoeting met
zieken, 1991; idem,Trek de woestijn in niet om het leven te ontvluchten maar
om het te vinden, 1991.
(van anderen): F.W. Haack,Religion und Dekoration. Freibisschöfe – Neo-
Orden – Vagantenpriester, 1990.

Adres: Wassenaarstraat 16, 4811 LH Breda; tel. 076-5210216.



Oud Evangelisch Lutherse Kerk te Utrecht, in 1987 vanuit de Evangelisch
Lutherse Kerk te Antwerpen opgericht. Omdat de *Evangelisch Lutherse Kerk
in het Koninkrijk der Nederlanden vrijzinnig is, ontstond er behoefte aan een
bijbelgetrouwe lutherse kerk, die tegen homoseksuelen in het ambt, abortus en
euthanasie is. Gods Woord is onfeilbaar en is geen verzameling van sagen. De
kerk is aangesloten bij de Lutherse Kerk in Amerika en wil geen lid zijn van
de Lutherse Wereldfederatie. Voorganger is ds. H. Zijlstra. De diensten worden
gehouden in een zaal van de Matteüskerk aan het H. van Tussenbroekplein te
Utrecht en worden bijgewoond door ca. 20 personen.



Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ontstaan uit de prediking van
ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863). In 1838 werd hij predikant van de
Hervormde Gemeente te Benthuizen, maar met deze kerk kwam hij al spoedig
in botsing. In 1841 werd hij afgezet en hij werd toen rondreizend prediker, die
op vele plaatsen gemeenten stichtte, vooral in Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht,
Gelderland, Overijssel en Drente.
Deze ‘Ledeboeriaanse’ gemeenten verenigden zich in 1907 met de ‘Kruisge-
meenten’ tot de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika.
Ds. L. Boone (1860-1935) kon met deze vereniging niet instemmen. Hoewel
hij reeds zijn handtekening had gezet onder de bepalingen van de vereniging,
trok hij zich toch terug op grond van een drietal bezwaren. Ten eerste was hij
voorstander van het bewaren van de naam ‘Oud Gereformeerd’. In de tweede
plaats wilde hij de psalmberijming van Petrus Datheen niet prijsgeven voor die
van 1773 en in de derde plaats wilde hij het ambtsgewaad handhaven: korte
broek, bef en hoge laarzen.
Ds. Boone was de enige predikant binnen een verband van twintig gemeenten,
die in 1907 te Waddinxveen de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
vormden. In de jaren twintig breidden de Oud Gereformeerde Gemeenten in
Nederland zich uit met gemeenten uit de Gereformeerde Gemeenten en in de
jaren dertig traden enkele gemeenten toe, die zich tot die tijd afzonderlijk
hadden opgesteld, zoals een aantal ‘Bakkeriaanse gemeenten’, voortgekomen
uit het werk van oefenaar D. Bakker. Ds. Boone bevestigde in 1934 tot zijn
opvolger in St. Philipsland ds. W.H. Blaak, die op zijn beurt ook een aantal
oefenaars tot predikant bevestigde, onder wie ds. M.A. Mieras (1942). Naast
dit verband van Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland was er nog de
Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten, voortgekomen uit het werk van
ds. C. de Jonge, die zich in 1912 van ds. Boone had losgemaakt. In 1946
besloten beide kerkverbanden tot kanselruil over te gaan, en in 1948 kwam men
tot een fusie van Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, waarbij de
gemeenten van ds. Boone hun eisen inzake psalmberijming en ambtsgewaad
prijsgaven.
In 1952 traden enkele gemeenten van de *Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland toe, waaronder de gemeente Leersum met ds. E. du Marchie van
Voorthuysen. Deze predikant gaf als reden op ‘de in de Christelijke
Gereformeerde Kerken zich al meer en meer openbarende oppervlakkige,
voorwerpelijke en niet ontdekkende prediking en toenemende wereldgelijkvormig-
heid’.
OPVATTINGEN. De opvattingen passen vrijwel geheel in die van de
zogenaamde *gereformeerde gezindte, echter wel met enkele specifieke
accenten. De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland staan evenals de
andere kerken van de gereformeerde gezindte op de grond van de Heilige
Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid. De prediking is sterk vermanend,
wijst de weg des heils aan voor een verloren zondaar en is stichtelijk te
noemen. Een eigen opleiding tot predikant kent het kerkverband niet.
Predikanten worden geordend naar art. 8 der Dordtse Kerkorde op grond van
singuliere gaven.
ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN. Het kerkverband omvat 63 gemeenten,
verdeeld over twee classes, te weten Oost en West. In Canada is er een
gemeente in Salford R.R. Bijna de helft van de ca. 18.000 lidmaten (1993)



woont in Zuid-Holland. Het kerkverband telt vijf predikanten.
Het zendingswerk wordt gesteund door middel van de MBUMA-zending, die
uitgaat van de Free Presbyterian Church of Scotland. Op onderwijsgebied en
op sociaal terrein werkt men samen met de *Gereformeerde Gemeenten in
Nederland. Ook is men actief binnen de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).

Period.:Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland(4.900).

Lit.: J.H. Landwehr,L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, 1900;
H.A. Hofman,Ledeboerianen en Kruisgezinden, 1977; H. Natzijl,Verzamelde
werken van ds. L.G.C. Ledeboer, 2 dln., 1977; idem,Verzamelde geschriften
over ds. L.G.C. Ledeboer, 1980; A. Bel e.a.,Predikanten en oefenaars, 2 dln.,
1988-1993; H. Florijn,De Ledeboerianen, 19922; Jan Zwemer,In conflict met
de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in
het midden van de twintigste eeuw, 19932.

Adres: Postbus 137, 3770 AC Barneveld; tel. 0342-420012, fax 0342-416440.



Oud-Katholieke Kerk (officieel: Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-
Bisschoppelijke Clerezie, of: Clerezy), ontstaan vanuit de afwijzing van het
centralistisch streven van de *Rooms-Katholieke Kerk. Zij wordt ook wel de
Utrechtse Kerk genoemd.
ONTSTAANSGESCHIEDENIS. De Oud-Katholieke Kerk in Nederland
beschouwt zichzelf als een voortzetting van de oude katholieke kerk van vóór
de *Reformatie. Hierbij baseert zij zich op de benoeming van de Ierse
missionaris Willibrord tot de eerste aartsbisschop van Utrecht (695). Na diens
dood werd Utrecht een bisdom onder het aartsbisdom Keulen. Terwijl in de
Middeleeuwen de kapittels in ons gebied formeel het recht van bisschopsbenoe-
mingen hadden, werd bij de nieuwe bisschoppelijke indeling van 1559 het
bisdom Utrecht weliswaar weer verheven tot aartsbisdom, maar tegelijkertijd
het kapittel in feite zijn belangrijke verkiezingsrecht ontnomen. Bij de
verkiezing in 1561 van Frederik Schenck van Toutenburg tot aartsbisschop van
Utrecht protesteerde daarom het kapittel tegen deze inbreuk op zijn oude
historische rechten.
Volgens de Oud-Katholieke Kerk is door de reformatorische omwenteling van
de zestiende eeuw de continuïteit van bestuur niet verstoord. In deze opvatting
is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland niet verloren gegaan, zodat ‘Rome’
geen grond had om de ‘ondergedoken’ kerk als een zuivere missie te
beschouwen. In dit licht beziet de Oud-Katholieke Kerk de problemen die in
de jaren negentig van de zestiende eeuw zijn ontstaan. Na de dood van Johan
van Strijen, bisschop van Middelburg, in 1594, waren de bisdommen Utrecht,
Groningen, Deventer, Haarlem en Middelburg vacant geworden, ook mede als
gevolg van de Reformatie. De bisschoppen, die door de Spaanse koning waren
aangewezen, werden door de paus niet in hun ambt bevestigd. In 1583 had Van
Bruhezen, de kapittelsecretaris van Utrecht, die naar Keulen was gevlucht, aan
Sasbout Vosmeer zijn bevoegdheden overgedragen, opdat hij leiding zou
kunnen geven aan die priesters, die in de woelige tijden van de Reformatie nog
op hun post waren gebleven. De Oud-Katholieke Kerk vindt deze overdracht
daarom van eminent belang, omdat Sasbout Vosmeer zo enerzijds de
gelegenheid kreeg de wederopbouw van de kerk ter hand te nemen en
anderzijds in zijn persoon ook de bisschoppelijk-hiërarchische kerkstructuur kon
worden voortgezet. In 1602 werd Sasbout Vosmeer benoemd tot aartsbisschop
van Filippi ‘in partibus infidelium’ (‘in het gebied der ongelovigen’). Het lag
in de bedoeling van ‘Rome’ om te zijner tijd deze benoeming te wijzigen in die
van aartsbisschop van Utrecht. Hiertoe was de goedkeuring van aartshertogin
Isabella en van de aartshertog Albertus van Oostenrijk (formeel de gezagheb-
bers over de Nederlanden) nodig. Door de vrede van Münster van 1648, waarbij
de Noordelijke Nederlanden definitief onafhankelijk werden, werd deze belofte
niet ingelost. Mede door de bemoeienissen van Sasbout Vosmeer en van zijn
opvolgers werden de katholieke eredienst en kerkorganisatie voortgezet, hoewel
zij door de Nederduytsche of Gereformeerde Kerk (de staatskerk) officieel
waren verboden. Mede daarom zijn de oud-katholieken van mening dat de band
met de voor-reformatorische kerk nooit is verbroken.
In de Rooms-Katholieke Kerk kwam tegen het einde van de zeventiende eeuw
een duidelijk centralistisch streven op. Hierdoor werd de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden als missiegebied beschouwd, dat door een nuntius direct
vanuit Rome bestuurd moest worden. De burgerlijke overheden beschouwden



dit als een inmenging van een buitenlandse mogendheid (Rome) in de eigen
binnenlandse aangelegenheden. De overheden en de ‘oude clereszie’ konden het
daarom ook beter met elkaar vinden dan met de reguliere geestelijken, die van
elders waren gekomen.
In deze situatie speelt ook het jansenisme een rol van betekenis. Deze stroming
binnen het rooms-katholicisme legde vooral de nadruk op de terugkeer naar de
authentieke bronnen van het christendom: de Bijbel en de geschriften van de
kerkvaders (met name Augustinus). Van groot belang zijn de opvattingen over
de erfzonde: de menselijke natuur is door de zondeval zo verdorven, dat ook
na de doop de mens niets anders kan doen dan vrijwillig, dus zondig, te
zondigen. Alleen de genade van Christus maakt het mogelijk de menselijke wil
ertoe te bewegen datgene te doen wat God wil, uit liefde, dus vrijwillig.
Hiermee houdt ook verband de opvatting van bisschop Jansenius (1585-1638)
over de predestinatie en de soevereine genade van God. Vooral de jezuïeten
verzetten zich hiertegen. Bovendien legde het jansenisme als een spiritualiteits-
beleving grote nadruk op het innerlijke leven en op de waardige voorbereiding
op de ontvangst van de sacramenten. Op kerkjuridisch terrein viel de nadruk
op de bestuursmacht van de bisschoppen en het concilie tegen de pauselijke
aanspraken. Vooral dit laatste punt zou later het schisma veroorzaken. Het
jansenisme werd vooral in Leuven onderwezen, waar de meeste seculiere
geestelijken van de Republiek hadden gestudeerd. Hier bestonden ook vele
contacten met het klooster Port Royal des Champs bij Parijs, een bakermat van
het jansenisme. Verder waren er raakpunten met het in de Republiek
overheersende *gereformeerd protestantisme. Een en ander leidde uiteindelijk
tot een zodanig gespannen toestand, dat in 1702 de toenmalige bisschop Petrus
Codde (1688-1710) naar Rome werd ontboden en gesuspendeerd werd. In 1704
werd hij afgezet. De definitieve breuk met Rome kwam tot stand toen op 23
april 1723 het kapittel van Utrecht Cornelis Steenoven tot aartsbisschop koos.
De wijding vond in 1724 plaats door de Franse aartsbisschop Dominicus Maria
Varlet. Een belangrijk deel van de katholieken bleef Rome echter trouw: tot
1853 (het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie) bleven zij echter verstoken
van eigen bisschoppen.
VERDERE GESCHIEDENIS. De eerste periode van de Oud-Katholieke Kerk
werd gekenmerkt door een reeks van interne en externe spanningen. Om de
bisschoppelijke opvolging veilig te stellen, werd in 1742 een bisschop van
Haarlem en in 1758 een bisschop van Deventer (zonder diocees) gewijd. De
strijd die sindsdien werd gevoerd, ging in hoofdzaak om de verdediging van
de oude rechten. Het latere verzet van de oud-katholieke bisschoppen tegen de
afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige
maagd Maria op 8 december 1854 kwam dan ook slechts met veel moeite tot
stand.
ANDERE OUD-KATHOLIEKE KERKEN. Naar aanleidng van de vaststelling
van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid in godsdienstige en ethische
kwesties op het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 kwamen er onder invloed
van Ignaz von Döllingen afscheidingsbewegingen in de Rooms-Katholieke Kerk
op. Vooral de Duitse oud-katholieke beweging zocht contact met de Utrechtse
Kerk. J.H. Reinders werd tot eerste bisschop van de Duitse Oud-Katholieke
Kerk gekozen en in 1873 door Hermannus Heykamp, de bisschop van Deventer
gewijd. In Zwitserland ontstond de oud-katholieke beweging vooral uit angst



om het verloren gaan van de eigen politieke zelfstandigheid. In 1889 kwam in
de Unie van Utrecht een samenwerking tussen de oud-katholieke bisschoppen
van Nederland, Zwitserland en Duitsland tot stand. De Utrechtse bisschopsver-
klaring werd de beginselverklaring voor de Oud-Katholieke Kerken. Kerken in
Oostenrijk, het vroegere Joegoslavië, Polen, Frankrijk, Zweden, Italië, VS en
Canada, die in conflict waren gekomen met Rome en deze bisschopsverklaring
hadden aanvaard, werden in de oud-katholieke kring opgenomen. De
bisschoppen komen regelmatig bijeen in de Internationale bisschopsconferentie,
waardoor vernieuwingsbewegingen die elders waren ontstaan ook in Nederland
werden gerealiseerd (bijv. 1909: invoering van het Nederlands in de liturgie;
1922: opheffing van de celibaatsverplichting).
OPVATTINGEN. De Bijbel is voor de oud-katholiek de schriftuurlijke weergave
van het oorspronkelijk openbaringsgebeuren. Hij is daarom de primaire bron
voor de geloofsleer en het geloofsleven. Ontsloten wordt hij echter pas door de
traditie in de kerk. Voor de Oud-Katholieke Kerk is vanouds het ideaal van de
oude en ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen de richtsnoer voor het
geloofsleven. Met name de conciliebesluiten uit deze periode vormen de
grondslag voor het theologisch denken. Wat dit punt betreft bevindt zij zich in
de traditie van het westers katholicisme.
Het leerstuk over de verlossing van de mens neemt een centrale plaats in. De
oud-katholiek gelooft dat geen mens zijn bestemming en levensvervulling buiten
God om kan vinden. Als de relatie tussen God en de mens verbroken is, kan
alleen God het herstel bewerkstelligen. Dan pas is er een zekere samenwerking
tussen God en de mens mogelijk. Het heil van het geloof ontvangt men altijd
door middel van de gemeenschap. Het concilie is het hoogste orgaan, dat
bindende geloofsuitspraken kan doen. Alle Oud-Katholieke Kerken zijn daar
dan ook in vertegenwoordigd.
De Oud-Katholieke Kerk kent zeven sacramenten, die het heil bemiddelen. Zij
staan ten dienste van de opbouw van de gemeenschap der heiligen, omdat zij
de gelovige sterken in zijn geloof en hem toerusten voor een heilige
levenswandel. In de eucharistie is Christus werkelijk vertegenwoordigd in de
twee gedaanten van brood en wijn; de rooms-katholieke transsubstantiatieleer
wordt afgewezen. Verder vormt de apostolische successie een essentieel leerstuk,
zowel in de zin van de juiste prediking en leer, als in de voortzetting in de
ambten. Zij is verbonden aan de bisschopswijding.
EREDIENST. De kerkgebouwen zijn over het algemeen ingericht als die van
de Rooms-Katholieke Kerk. Het altaar neemt als teken van de berg Golgotha,
de centrale plaats in. Op het altaar vindt men kaarsen (symbolen van het licht,
dus van Christus), tabernakel, in het midden het kruis, missale of gebedenboek
en de kelk voor de eucharistie. In het midden van de altaarruimte bevindt zich
een open ruimte waarin bij de inwijding van het altaar enkele relieken van
martelaren zijn ingesloten door een vierkante steen met vijf uitgehouwen
kruisjes. Deze steen wordt altaar- of zalvingssteen genoemd, omdat bij de
wijding deze steen gezalfd wordt met chrisma. Bij de diensten draagt de priester
als opperkleed de kazuifel; de diaken en subdiaken een opperkleed, die hun
waardigheid aangeeft. De liturgische kleuren van de opperkleden markeren de
verschillende perioden van het kerkelijk jaar. Essentieel in de zondagse
erediensten is de viering van de eucharistie. Deze kan op verschillende wijzen
gevierd worden. De meest gebruikelijke is die van de zogenaamde Tweede



Misorde. De priester, meestal vergezeld van enkele misdienaars, komt onder
het zingen van de Inleidingszang (antifoon en een kort, onberijmd psalmgedeel-
te) de kerkruimte binnen. De priester leest, in afwisseling met de gemeente,
psalm 42, waarna een wederzijdse schuldbelijdenis volgt, afgesloten door de
verkondiging van vergeving en heil. Koor en gemeente zingen vervolgens de
eerste twee vaste misgezangen. Het gezongen gebed van de priester leidt naar
de lezingen van de brieven van het Nieuwe Testament en van het evangelie.
Na de prediking sluit de geloofsbelijdenis van Nicea de woorddienst af. De
dienst van de gebeden bestaat uit een serie voorbeden van de priester, waarop
de gemeente antwoord geeft. Nadat het brood en de wijn zijn aangedragen, bidt
de priester het Offergebed, dat uitloopt op een wisselende inleiding (prefatie)
van het Eucharistisch Gebed, waarop door het koor en de gemeente geantwoord
wordt. Het vervolg van het Eucharistisch Gebed (canon) bevat Jezus’ woorden
bij de consecratie. Het ‘Onze Vader’ sluit dit gedeelte af. Priester en gelovigen
nuttigen de eucharistie onder beide gestalten. De dienst wordt besloten door
gezang, dankgebed en de zegen van de priester.
ORGANISATIE: a: nationaal. De Oud-Katholieke Kerk kent de episcopale
bestuursvorm. In Nederland zijn er twee bisdommen: het aartsbisdom Utrecht
en het bisdom Haarlem. Mgr. A.J. Glazemaker is aartsbisschop. Tot 1982 kende
de Oud-Katholieke Kerk een titulair bisschop van Deventer. Aangezien hij tot
aan dat jaar geen leiding gaf aan kerkelijke gemeenten noch aan pastoors, is
besloten om niet in de toen bestaande vacature te voorzien. Het aartsbisdom
Utrecht omvat (geheel Nederland behalve Noord-Holland), bestaande uit
achttien parochies met acht pastoors, vijf diakens en vier priesters in
buitengewone dienst; het bisdom Haarlem (Noord-Holland) omvat twaalf
parochies, twaalf priesters en één diaken (1993). Verder zijn er vijf zogenaamde
staties, groepen gelovigen die in een bepaalde streek wonen, maar die geen
eigen zielzorger ter plaatse en noch een eigen kerkgebouw hebben. De
bisschoppen van Utrecht en Haarlem worden door de geestelijken van de
afzonderlijke bisdommen en door een aantal stemgerechtigden uit de gelovigen
gekozen. In de kerkorganisatie speelt het kapittel van Utrecht een belangrijke
rol. Op de provinciale synode van de geestelijkheid en op de algemene synode
worden de besluiten genomen, die echter pas rechtskracht krijgen nadat zij door
het episcopaat zijn goedgekeurd. De aanstaande geestelijken ontvangen hun
opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie, verbonden aan de Theologische
faculteit van de RU Utrecht en aan de Katholieke Universiteit Utrecht. In het
seminariegebouw te Amersfoort worden de zogenaamde blokdagen enz.
gehouden. Het aantal leden bedraagt ca. 8.000 (1995).
b: Internationaal. Internationaal zijn de verschillende Oud-Katholieke Kerken
verenigd in de Unie van Utrecht van 24 september 1889. De Internationale
bisschoppenconferentie behandelt alle vragen die betrekking hebben op de
gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerken en de relaties tot de andere
kerkgenootschappen. Ook doet zij uitspraken in kwesties van geloof en zeden.
Internationaal telt het oud-katholicisme ca. 600.000 gelovigen, van wie er ca.
40.000 in Duitsland en ca. 250.000 in de VS leven (1993).
OECUMENE. Door hun ontstaansgeschiedenis nemen de Oud-Katholieke
Kerken in de verschillende landen een speciale plaats in het *oecumenische
streven in. Al in 1873 en 1874 vonden de zogenaamde Bonner Unionskonferen-
zen plaats tussen oud-katholieken, *anglicanen en oosters-orthodoxen (zie:



*oosterse kerken). Vooral de anglicanen nemen hierin een speciale plaats in.
Het duurde echter tot 1931 voordat de kerkelijke gemeenschap met hen werd
hersteld (full communion). De verschillende Oud-Katholieke Kerken zijn vooral
actief in de *Wereldraad van Kerken. De contacten met de Rooms-Katholieke
Kerk verliepen veel moeizamer. In de loop van haar lange geschiedenis heeft
de Oud-Katholieke Kerk gepoogd de verzoening tot stand te brengen. Het
Concilie van Utrecht van 1763 is een voorbeeld van deze steeds hernieuwde
verzoeningspogingen. Na de Tweede Wereldoorlog waren er steeds opnieuw
contacten, die een moeizaam verloop hadden. In 1950 zorgde de afkondiging
door paus Pius XII van het dogma van de lichamelijke ter hemelopneming van
de heilige maagd Maria voor een nieuwe verwijdering. Een hernieuwd contact
ontstond door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Paus Paulus VI hief
in 1966 de beperkingen van rooms-katholieke zijde ten aanzien van de
herenigingsgesprekken op. Op 7 november 1966, de feestdag van de apostel der
Nederlanden Willibrord, werd in de (oud-katholieke) kathedrale kerk van St.
Gertrudis te Utrecht een dienst gehouden waarin de beide aartsbisschoppen van
Utrecht: Bernardus kardinaal Alfrink en Andreas Rinkel elkaar ontmoetten. Daar
werd officieel door de Rooms-Katholieke kerk medegedeeld dat zij alle
voorwaarden, die een open dialoog tussen ‘Utrecht’ en ‘Rome’ verhinderden,
wegnam. In 1972 werd door de Internationale bisschoppenconferentie en het
roomskatholieke Secretariaat van de eenheid van de christenen een
overeenkomst gesloten waardoor samenwerking op pastoraal-sacramenteel
gebied mogelijk werd.

Period.:De Oud-katholiek(1.500).

Lit. (uit eigen kring): B.A. Kleef,Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland, 1953; J.A.G. Tans en M. Kok,Rome-Utrecht, 1966; J. Visser
e.a., Onafhankelijk van Rome, toch katholiek. 250 jaar oud-katholieke
geschiedenis, 1973; P.J. Maane e.a.,De Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Leer en leven, 1979.

Adres: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort; tel. 033-4630442, fax
033-4619348.



Paganisme(Latijn: pagus= landstreek, district, ofpaganus= bewoner van een
landstreek), een van de benamingen voor het plaatselijk of stamgebonden vóór-
christelijke natuurgeloof. Andere benamingen zijn: de oude religie, om daarmee
de verwantschap aan te geven met de vóór-christelijke vruchtbaarheidsreligies
van Europa, natuurreligie, *wicca en craft (afkorting van witchcraft= de
kunde). Het paganisme behoort tot de groep van de mysteriegodsdiensten. Het
heeft niets te maken met de historische hekserij en absoluut niets met de
verschillende vormen van satanisme. Ook heeft het geen verwantschap met de
vele vormen van bijgeloof, ‘toverkunsten’, e.d. In zijn neo-vormen wil het
paganisme de opvattingen van de vóór-christelijke religie weer doen herleven.
Als een aan de aarde verbonden geloof verdiept het zich in de wereld van de
elementen, die van de polariteiten, ritmen, cycli, die in de natuur worden
aangetroffen. Zo alleen is het mogelijk om kennis te verwerven van de krachten
achter het menselijk bestaan.
Het *christendom aanvaardde aanvankelijk de bestaande oorspronkelijke
vruchtbaarheidsreligies en nam zelfs bepaalde elementen zoals herdenkingsda-
gen, symbolen en volksgebruiken daarvan over. Pas als gevolg van de
polarisatie vlak voor, tijdens en direct na de *Reformatie met haar vele
godsdienstoorlogen werd het paganisme sterk vervolgd. In de *wicca heeft het
zijn voornaamste tegenwoordige vorm.

Lit.: Morgana,Twijgen uit de bezem. Gedachten over de psychologie van het
paganisme, 1982; Merlin, De horens van de maan. Portret van een
natuurreligie, 19892.



Pastoraal Centrum ‘Oase’, in 1965 ontstaan vanuit een kleine cel van mensen
die in Rotterdam samenkwamen teneinde een vorm te vinden voor toewijding
en dienst aan God. Het Centrum heeft in grote lijnen het werk van de London
Healing Mission van Rev. William Wood als uitgangspunt genomen. In
Nederland was de grote promotor dr. K.J. Kraan. De leden van het team, dat
werkzaam is in Oase, willen één gemeente onder één Heer zijn. Zij geloven dat
Jezus Christus verlost, geneest en bevrijdt. Bij hen leeft de verwachting dat God
de ‘Dienst der Genezing’ wil gebruiken en doen doorwerken in de kerken.
Een keer per maand is er op verschillende plaatsen in ons land een kerkdienst.
In het centrum te Rotterdam is er iedere zondagavond een charismatische
huissamenkomst.

Period.:Oasekontakt.

Adres: Heemraadsingel 88, 3021 DE Rotterdam; tel. 010-4771986.



Patriarchaat Moskou, een van de jurisdicties, behorend tot de *Oosterse
Kerken en lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’. Het
heeft parochies in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem en Rotterdam.
De diensten worden gevierd in het Kerkslavisch en Nederlands.

Adressen: Parochie H. Nikolaas van Myra te Amsterdam: Kloveniersburgwal
53 hs, 1011 JX Amsterdam; tel. 020-6225385.
Parochie H. Johannes de Doper te Den Haag: Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den
Haag; tel. 070-3638484.
Parochie H. Maria Magdalena te Den Haag: Obrechtstraat 9, 2517 VL Den
Haag; tel. 070-3653497.
Parochie H. Transfiguratie te Groningen: Ganzevoortsingel 2, 9711 AL
Groningen; tel. 050-3126886.
Parochie H. Aartsengel Michaël te Haarlem: Klein Heiligland 38, 2011 EG
Haarlem; tel. 020-6163040.
Parochie Allerheiligste Moeder Gods van het Stille Verhoor te Rotterdam:
Persijnstraat 16, 3021 RV Rotterdam; tel. 010-4771272.



Patriarchaat van Servië, een van de jurisdicties van de *Oosterse Kerken en
lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ viert haar
diensten in de parochie H. Nikolaas, Malthenesserweg 250 te Rotterdam in het
Servisch.

Adres: Baron S. v.d. Oyelaan 40, 2252 EC Voorschoten; tel. 071-5618863.



Peace Through Understanding, een afdeling van het Amerikaanse Fellowship
of the Inner Light, ontstaan vanuit de behoefte aan een levensbeschouwing of
geloof, vrij van dogma’s en verstarde vormen. De gemeenschap wil de
gelegenheid bieden om met anderen, die uitgaan van deze beginselen, samen
te zijn voor het houden van lezingen, zogenaamde workshops en meditatie-
avonden. Meestal gebeurt dit in de verschillende centra van de beweging van
*New Age. Internationaal onderhoudt zij contacten met het Fellowship of the
Inner Light met wereldwijd ca. 50.000 leden (1993). Het hoogtepunt is de
zogenaamde Family Gathering, waarvoor de leden uit vele landen naar de VS
gaan. Nationaal werkt zij niet samen met gelijkgezinde organisaties.
De gemeenschap gaat uit van de opvattingen dat God licht en liefde is. Alle
godsdiensten bevatten delen van de waarheid en moeten daarom worden
gerespecteerd. Alle wegen leiden uiteindelijk tot God.

Period.:F.I.L. Newsletter; P.T.U. Newsletter.

Lit. (uit eigen kring): Paul Solomon,De stuwende kracht van de liefde, z.j.

Adres: Koningin Julianalaan 30, 2274 JK Voorburg; tel. 070-3877673/01720-
45530.



Piëtisme(Latijn: pietas= vroomheid), een protestants-christelijke stroming van
geloofsbeleving, in de loop van de zeventiende eeuw in Engeland, Nederland
en Duitsland ontstaan.
De Engelse gereformeerde theologen William Perkins, de naar Franeker
uitgeweken Amesius, Richard Baxter e.a., verzetten zich tegen de kerken die
teveel de aandacht hadden gericht op de hervorming van de leer en te weinig
op die van het leven, van de pietas. In Nederland werden deze gedachten
vertolkt door ondermeer de Middelburgse predikant Willem Teellinck (1579-
1629), die in Engeland deze beweging persoonlijk had leren kennen. Vele
werken van de Engelse theologen werden in het Nederlands vertaald. Ook de
Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius (1589-1676) kwam onder invloed van
deze vroomheidbeweging. Het Nederlandse gereformeerde piëtisme werd door
Theod. Under Eyck, eerst predikant in Mühlheim en later in Bremen, naar
Duitsland overgebracht. Maar met name kreeg het piëtisme door Duitse
theologen zijn uiteindelijke vorm. Vooral ds. Philipp Jakob Spener (1635-1705)
betoogde in zijnPia desideria (Vrome verlangens) dat de leer van het
*lutheranisme wel juist is, maar dat het kerkelijk leven (de kerk was te veel een
‘Pastorenkirche’ geworden) en dat van de gelovigen moest veranderd worden.
Aan de universiteit van Halle, juist gesticht, kon hij via de piëtistische faculteit
der theologie veel invloed uitoefenen. Daar heeft ook August Hermann Francke
(1663-1727) veel invloed kunnen krijgen. Zijn grootste betekenis kreeg hij door
zijn werk voor de zogenaamde ‘inwendige zending’: stichtingen van
armenscholen, weeshuizen, een bijbelgenootschap. Ook verrichtte hij
pioniersarbeid voor de zogenaamde ‘uitwendige zending’.
In de loop van de verdere onwikkeling van het Nederlandse piëtisme, binnen
het *gereformeerd protestantisme Nadere Reformatie genoemd, werd naast de
geestelijke vaders Willem Teellinck en Gisbertus Voetius vooral Jodocus van
Lodenstein (1620-1676) een van de belangrijkste figuren. Verder werden van
belang: Jacobus Koelman (1632-1695), Wilhelmus à Brakel (1635-1711),
Herman Witsius (1636-1708), Bernardus Smijtegelt (1665-1739) met zijn
bekende 145 preken over het gekrookte (geknakte) riet, gehouden tussen 1720
en 1734, Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750), de auteur van het bekendeHet
innighe christendom(1740), Theodorus van der Groe (1705-1784) en Alexander
Comrie (1706-1774), weliswaar van Schotse afkomst maar predikant in
Nederland.
Het piëtisme in Nederland heeft vrijwel niet geleid tot de stichting van nieuwe
kerken, hoewel er wel de neiging tot een zeker sektarisme door ontstond. Het
vond een voortzetting in verschillende opwekkingsbewegingen binnen het
protestantisme, zoals bij de Quakers (*Genootschap der Vrienden), de
*Evangelische Broedergemeenten in Nederland en verder bij de *Doopsgezin-
den en in de verschillende methodistische groeperingen. Met name kreeg het
een vrij grote invloed in de *Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de
*Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, in de *Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en in de vele andere kerken en
gemeenten die tot deze groep binnen het *gereformeerd protestantisme horen,
en verder ook in de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van
de Waarheid in de *Nederlandse Hervormde Kerk.
OPVATTINGEN. Van oorsprong was het piëtisme een verzetsbeweging tegen
de starre, leerstellige prediking, het uiterlijk voor-waar-houden van de



geloofsbelijdenissen, zonder dat deze invloed hadden op het persoonlijke
geloofsleven.
In de Nadere Reformatie wordt deze vroomheidsgrondgedachte echter wel
verbonden met leerstellige grondslagen, overeenkomstig een poging tot een
begripsbepaling: ‘De Nadere Reformatie is de beweging binnen de Nederduits
Gereformeerde kerk die, zich tegen algemeen verbreide wantoestanden en
misvattingen kerend alsmede de verdieping en de verbreding van de
doorwerking van de zestiende-eeuwse Hervorming beogend, met profetische
bezieling aandringt op en ijvert voor zowel de innerlijke doorleving van de
gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging alsmede de radicale en
totale heiliging van alle terreinen des levens’.
De voornaamste kenmerken van het piëtisme zijn: 1. De overheersing van het
gemoed over het verstand in de geloofsbeleving; 2. Vooral de persoonlijke
geloofsbeleving, het ‘wel en wee’ van de eigen ziel, bevindelijkheid genoemd,
is belangrijk; 3. De grote nadruk op het zondebesef en op de noodzaak van
bekering; 4. Het najagen van volmaaktheid, enerzijds negatief in de bestrijding
van de (persoonlijke) zonde, anderzijds positief in een praktische vroomheid,
resulterend in zendingsactiviteiten, zowel in het binnen- als in het buitenland;
5. Een zekere mate van wereldmijding, uit angst voor de zonde; 6. De heiliging
van het leven, die tot verantwoordelijkheid buiten de eigen kring leidde; 7. Het
gebruiken van sterke uitdrukkingen, het gebruik van de ‘tale Kanaäns’; 8. De
hang naar intimiteit en innigheid, hetgeen soms leidde tot de vorming van
kleine groepjes, de zogenaamde conventikels. Daar ‘oefende’ men zich met
geloofsgenoten in gebed, gezang, schriftlezing en zelfonderzoek.

Period.:Documentatieblad Nadere Reformatie(500).

Lit.: H. Heppe,Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten
Kirche, namentlich der Niederlande, 1879; A. Rischl,Geschichte des Pietismus,
3 Bde, 1880-1886, reprint 1966; W. Goeters,Die Vorbereitung des Pietismus
in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Kreis, 1911,
reprint 1974; C. Graafland, De gereformeerde orthodoxie en het Piëtisme in
Nederland, in:Nederlands Theologisch Tijdschrift, 19, 1965, p. 470 v.; F.E.
Stoeffler,The rise of evangelical pietism, 1971; C. Ketterij,De weg in woorden.
Een systematische beschrijving van piëtistisch woordgebruik na 1900, 1972; M.
Greschat,Zur neueren Pietismusforschung, 1977; J. van den Berg en J.P. van
Dooren (Hrsg.),Pietismus und Reveil. Referate der internationale Tagung: Der
Pietismus in den Niederlanden und seine internationale Beziehungen, Zeist 18.-
22. Juni 1974, 1978; T. Brienen,De prediking van de Nadere Reformatie. Een
onderzoek naar het gebruik van klassificatiemethode binnen de prediking van
de Nadere Reformatie, 19812; T. Brienen e.a., Nadere Reformatie, een poging
tot begripsbepaling, in:Documentatieblad Nadere Reformatie, 7, 1983, p. 109-
116; P.L. Schram, Conventikels, in: J.M. Vlijm e.a.,Buitensporig geloven.
Studies over ‘randkerkelijkheid’, 1983, p. 50-69; T. Brienen e.a.,De Nadere
Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, 1986; T.
Brienen e.a.,Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie, dl 1, 1987; W.J.
op ‘t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 1987;
T. Brienen e.a.,De Nadere Reformatie en het gereformeerd piëtisme, 1989;
Réveil, een speciaal nummer van:Documentatieblad voor de Nederlandse



kerkgeschiedenis na 1800, 33, 1990; T. Brienen,Theologische aspecten van de
Nadere Reformatie, 1993.



Pinksterbeweging,een samenvattende benaming voor een groot aantal met
name protestants-christelijke groeperingen, in moderne vorm in 1906 onder de
christen-negers in Los Angeles (VS) ontstaan, die ernaar streeft om de
oorspronkelijke sfeer in het *christendom, zoals die in het pinkstergebeuren is
geconcentreerd, opnieuw te beleven.
GESCHIEDENIS. In de Pinksterbeweging maakt men onderscheid tussen oud-
en nieuw Pinksteren. Hoewel er altijd al identieke bewegingen zijn geweest
zoals die van het montanisme (tweede helft van de tweede eeuw), de
chiliastische beweging van Joachim van Fiore (1132-1202), de verschillende
doperse sektarische groeperingen uit de zestiende eeuw, de Camisards, vooral
actief in Frankrijk rond de achttiende eeuw, liggen de directe wortels van de
Pinksterbeweging in het *methodisme van John Wesley (1703-1791). Met name
diens leer over de heiliging als ‘tweede genadegave’ had een beslissende
invloed. Verder spelen de negentiende-eeuwse Amerikaanse revival-evangelisten
Moody, Sankey en Torrey een rol, terwijl ook de grote revivalbeweging in
Wales (1904-1905) haar sporen heeft nagelaten. De gebeurtenissen in Los
Angeles (VS) van 1906 hebben tenslotte voor de wereldwijde verbreiding
gezorgd. In november 1906 ontving de Noorse methodistische evangelist
Thomas Barrett in New York de geestesdoop, en ontstond de beweging in
Noorwegen. Vandaaruit werd ze actief in Zweden, Denemarken, Duitsland en
Zwitserland. De andere verbreidingslijn is die vanaf 1908 van Amerika naar
Italië, de Baltische staten en Polen. In dezelfde tijd werd de Pinksterbeweging
actief in China, Zuid-Afrika en India. Met name in Latijns-Amerika maakte ze
grote opgang. Het aantal pinkstergelovigen schat men wereldwijd op 320
miljoen (1993).
De meeste pinkstergemeenten in de VS zijn verenigd in de Church of God in
Christ (vier miljoen leden). Daarnaast zijn er de Assemblies of God (de grootste
blanke pinkstergemeenschap), The International Church of the Foursquare Gospel
en in The Northamerican Pentecostal Fellowship. Belangrijke pinkstergemeenten
in Engeland zijn de Assemblies of God (geen binding met de Assemblies of God
in de VS), Elim Pentecostal Church en de Apostolic Church. In Duitsland zijn
ze in verschillende organisaties verenigd.
In Nederland maakte men vroeger verschil tussen oud- en nieuw Pinksteren.
Tot oud Pinksteren rekende men de groepen die als gevolg van de activiteiten
van de evangelist G.R. Polman zijn gesticht. Nadat hij onder invloed was
gekomen van de opwekkingsprediker Alexander Dowie in Chicago, stichtte hij
in Amsterdam de Algemene Christelijke Apostolische Kerk. Sindsdien
ontstonden er vele zelfstandige en met name plaatselijke kerken, die
aanvankelijk onderling geen contact hadden. In 1960 sloten zij zich echter
aaneen tot de Broederschap van Pinkstergemeenten. De oorspronkelijke sfeer
van het spreken in tongentaal en genezingen op gebed is door de geïnstitutiona-
liseerde vorm sterk afgenomen.
Nieuw Pinksteren kent in Nederland een veelvoud van organisatievormen.
Sommige groeperingen zijn landelijk georganiseerd en hebben daardoor de vorm
van een kerkgenootschap. De meest bekende nationale organisatievormen zijn:
*Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België, *Bethel
Pinksterkerk Nederland, *Bethel Fellowship Nederland, *Volle Evangelie Bethel
Kerk, *Broeders in Christus (Christadelphians), *Christelijke Gemeenschap ‘De
Pinksterbeweging’, *Gemeente der Christenen ‘Ecclesia’, *Gemeenschap van



Christenen, *Kracht van Omhoog ‘Gorinchem-groep’, *Volle Evangelie
Gemeenten in Nederland en België, *Kerkgenootschap de Pinksterzending, de
Pinksterbeweging, *Johan Maasbach Wereldzending, *Filadelfia Pinksterge-
meente. Naast deze organisatievormen zijn er vele plaatselijke zelfstandige
pinkstergroeperingen, die de heilsboodschap verkondigen onder zeer veel
benamingen. Het totaal aantal gelovigen binnen de pinksterbeweging, verdeeld
over de ca. 500 plaatselijke gemeenten, bedraagt ruim 90.000 (1993).
OPVATTINGEN. Als één van de belangrijkste uitgangspunten voor de
geloofsopvattingen geldt dat de pinksterbeweging het enthousiasme van de
vroeg-christelijke kerk, het door-de-geest-gedreven-zijn, weer levend wil maken.
Daarom hecht zij grote waarde aan het vervuld worden met de Heilige Geest,
waardoor men kon komen tot de zogenaamde glossolalie of tongentaal, zodat
men ongearticuleerde of schijnbaar betekenisloze kreten slaakt. Het is vooral
de taal van het gebed, waarin de dankbaarheid en aanbidding zó groot zijn, dat
de bestaande woordenschat onvoldoende is om daaraan uiting te geven. Andere
charismata (geestesgaven) zijn die van 1 Corinthiërs 12: 8-10: het met wijsheid
spreken; intensief geloof; gaven van genezing op gebed, die in bepaalde kringen
zo’n grote aandacht krijgen, dat zij daardoor de aanleiding waren tot het
ontstaan van verschillende *genezingsbewegingen; het uitdrijven van boze
geesten; werking van krachten; profetieën.
Ondanks de bestaande verschillen tussen de afzonderlijke groeperingen binnen
de Pinksterbeweging, hebben ze naast de algemene christelijke waarheden, de
volgende geloofspunten over het algemeen gemeen: 1. De doop door
onderdompeling na belijdenis van het geloof; 2. De verwachting van de
spoedige wederkomst van Christus. Enkele groepen binnen de Pinksterbeweging
hangen het chiliasme aan, d.w.z. zij nemen aan dat Christus eerst zal terugkeren
om de gestorven gelovigen te doen opstaan uit de dood. De nog levende
gelovigen zullen in één ogenblik veranderd worden. Nadat de satan ‘gebonden
zal zijn’, begint het zogenaamde duizendjarig vrederijk. Als daarna de satan
weer ontbonden is, komt Christus voor de tweede keer weder om definitief te
oordelen over ‘de levenden en de doden’; 3. De eredienst, waarvan de emoties
(gevoelens) een essentieel onderdeel vormen; 4. Nadruk op persoonlijk geloof
en op persoonlijke bekering; 5. De geestesdoop, in de heilsweg een aparte fase
en steeds zichtbaar door het spreken in tongen als ‘bewijs’ dat men vervuld is
met de Heilige Geest. Mede door de geestesdoop bestaat in de Pinksterbewe-
ging de opvatting dat ‘de wedergeboren christen zich bevindt op de eerste
algemene trede van het christen-zijn, die hem weliswaar tot de zaligheid brengt,
maar niet tot een krachtig christelijk leven. Pas de met de Geest gedoopte
christen bereikt de hogere, eigenlijke trede van het christen-zijn, die aan een
uitverkoren groep is voorbehouden.’ Bij enkele pinkstergroeperingen bestaat
daardoor een sterke verwachting ten opzichte van de geestesdoop.
De Pinksterbeweging is over het algemeen fundamentalistisch met een sterk
missionair accent.
RELATIE TOT DE KERKEN. De klassieke Pinksterbeweging beleefde haar
opvattingen lang buiten de officiële en vooral protestantse kerken, als reactie
op de rationele, sterk op de leer toegespitste sfeer die daar heerste. Daardoor
bestond er of geen onderlinge verhouding of was deze zeer slecht. Vanaf 1960
veranderde echter deze verhouding. Enig contact ontstond mede als gevolg van
het herderlijk schrijven van de *Nederlandse Hervormde KerkDe kerk en de



pinkstergroepen. Dit schrijven was mede een reactie op de Vuurbeweging van
ds. W.W. Verhoef, die een poging deed om de traditionele theologische
opvattingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk te verbinden met de
charismatische ervaringen. Verder slaagden David du Plessis en Rodman
Williams erin contact te leggen met de *Wereldraad van Kerken en met de
*Rooms-Katholieke Kerk. Verder waren zij actief bij de voorbereiding van de
*Charismatische Werkgemeenschap Nederland, die in 1973 is ontstaan. In de
RoomsKatholieke Kerk speelde David Wilkerson met zijn boekHet kruis in de
asfaltjungle(1958), dat een verslag doet van zijn werk onder de New Yorkse
drugsverslaafden, een grote rol. In 1967 deed een groep studenten van de r.-k.
Dusquesne-universiteit van Pittsburgh (VS) naar aanleiding van dit boek en van
het bijbelboek Handelingen der Apostelen charismatische ervaringen op. Al
spoedig verspreidde deze revivalbeweging zich over een veertigtal landen en
kreeg ze ca. anderhalf miljoen aanhangers. De Belgische kardinaal Suenens
speelt in deze charismatische beweging een rol van betekenis. Paus Paulus VI
erkende na een betoging van ca. 22.000 aanhangers (Pinksteren 1975) deze
beweging als een authentiek teken van vernieuwing van de Rooms-Katholieke
Kerk. Vooral de laatste jaren bestaan er in de grote kerkgenootschappen groepen,
die binnen de eigen kerkstructuur grote waarde toekennen aan de charismata,
vooral ook omdat de verschillende charismatische groeperingen ca. twintig
miljoen aanhangers tellen. Deze nieuwe stroming wordt over het algemeen
samengevat in het begrip *charismatische beweging.
AFZONDERLIJKE GROEPERINGEN: Onder dit algemene artikel worden de
meeste groeperingen binnen de pinksterbeweging afzonderlijk behandeld. De
plaatselijke groeperingen zijn naar de plaatsnamen gerangschikt.

Lit.: Bob Slosser,David du Plessis ‘Mister Pentecost’, 1978; C. van der Laan
en P.N. van der Laan,Pinksteren in beweging. Vijfenzeventig jaar pinksterge-
schiedenis in Nederland en Vlaanderen, 1982; C. van der Laan,De spade
regen. Geboorte en groei van de pinksterbeweging in Nederland 1907-1930,
1989; C. van der Laan, e.a., speciaal nummer over Pinksteren vanRBN, 20,
1990; Het missionaire geheim in het pentecostalisme, speciaal nummer van:
Wereld en Zending, 2, 1992; J.W. Maris,Geloof en ervaring. Van Wesley tot
pinksterbeweging, 1992.



Afzonderlijke groeperingen binnen de pinksterbeweging, alfabetisch naar
plaatsnaam vermeld

Christelijke Gemeenschap ‘Pinkstergemeente’, als oudste Nederlandse
pinkstergemeente in 1906 ontstaan vanuit geestelijke opwekkingsbewegingen
van het begin van de twintigste eeuw, een verlangen naar een dieper geestelijk
leven en de doop met de Heilige Geest. De gemeente werd gesticht door G.R.
Polman (1868-1932), een van de pioniers van de *pinksterbeweging. Hij was
oorspronkelijk officier in het *Leger des Heils, maar toen de commandant van
het Leger des Heils in Nederland Arthur S. Booth Clibborn onder invloed kwam
van de gebedsgenezer John Alexander Dowie en zijn Christian Catholic Church
in Zion, Michigan en in 1902 uit het Leger ontslag nam, ging Polman mee. In
1903 studeerde Polman in Zion talen en theologie. In 1906 keerde hij naar
Nederland terug en stichtte onder de naam Algemene Christelijke Apostolische
Kerk een Dowiekring. Omdat Dowie zeer vijandig stond tegenover alle
bestaande kerken, stichtte Polman al een paar maanden later in Amsterdam een
gebedskring en leidde die tot 1930. Hij werd in 1933 opgevolgd door
respectievelijk P. Klaver (1890-1970), ook afkomstig uit het Leger des Heils,
in 1956 door E. Schuurman, in 1972 door D. Voordewind. Sinds 1979 is W.
van Petegem voorganger. De gemeente komt bijeen in de Zuidwijkkapel,
Stadionweg 269, Amsterdam, zondags om 10.00 en 19.00 uur.
OPVATTINGEN. De Bijbel is Gods Woord en richtsnoer voor het dagelijkse
leven. Jezus Christus is Gods Zoon en redder der wereld. Door de Heilige Geest
wordt de gelovige met kracht vervuld en is er voor hem de innerlijke
wedergeboorte en bezit hij charismatische gaven. De gelovigen worden gedoopt
na aflegging van hun geloofsgetuigenis.

Period.:Kontakt-Blad.

Lit.: C. van der Laan en P.N. van der Laan,Pinksteren in beweging. 75 jaar
pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen, 1982; C. van der Laan,De
spade regen. Geboorte en groei van de pinksterbeweging in Nederland 1907-
1930, 1989; idem, Historisch overzicht, in:RBN, 20, 1990, p. 7-28.

Adres: Stadionweg 269, 1076 NZ Amsterdam; tel. 020-6735706.



Pinkstergemeente ‘Het Behouden Huis’ te Dedemsvaart, in 1985 in
Hoogeveen gesticht en aldaar ook actief. Naast de geloofspunten, die in de
*pinksterbeweging essentieel zijn, staat de persoonlijke zorg voor de leden zeer
centraal. Voorganger is G. Bootsma. De gemeente telt 70 volwassen leden en
35 kinderen (1993). Zondag om 10.00 uur komt de gemeente bijeen in De Ark,
Adelaarweg 17, Dedemsvaart.

Period.:Pinkstergemeente ‘Het Behouden Huis’.

Adres: Postbus 164, 7700 AD Dedemsvaart; tel. 0523-616100.



Pinkstergemeente te Doetinchem, als huisgemeente ontstaan vanuit de
behoefte aan gemeentevorming, nadat een groep mensen door opwekkingsavon-
den tot persoonlijk geloof was gekomen. In 1965 werd zij omgezet in de
Pinkstergemeente. Zij telt 185 gedoopte en 89 nog niet gedoopte leden (1993).
Kringen zijn er in Zutphen, Lochem, Zelhem en Terborg. Iedere zondagmorgen
om 10.00 uur komt de gemeente bijeen in de aula van het Ulenhofcollege,
Bizetlaan 86 te Doetinchem. Oudsten zijn A.J. Heinen en D.A. Vegter.

Period.:Ruimzicht.

Adres: Lampongstraat 26, 7001 CX Doetinchem; tel. 0314-333413.



Pinkstergemeente te Goes, op 10 januari 1974 ontstaan uit een huiskring van
de Pinkstergemeente Vlissingen. God gaf broeder Johan van der Meer in het
hart om een werk voor Hem in Zeeland te beginnen. Als timmerman werkte
hij voor de *Johan Maasbach Wereldzending, maar vervulde ook regelmatig
spreekbeurten. Eerst werd de naam Volle Evangelie Gemeente Goes
aangenomen, terwijl in april 1984 de naam gewijzigd werd in Pinkstergemeen-
te. Men werkt samen met Wereldwijde Zending, International Miracle Revival
en de Stichting Vrienden van Spanjezending. Voorganger is C.T. Harthoorn.
Iedere zondag om 10.00 uur is er een heiligingsdienst in het gebouw aan de
Beatrixlaan 32a te Goes. De gemeente telt 50 volwassen leden en 25 kinderen
(1993).

Period.:In de wijngaard.

Adres: Beatrixlaan 32a, 4461 PN Goes; tel. 0113-230054.



Pinkstergemeente ‘Elim’ te Leeuwarden, in 1973 opgericht vanuit de
behoefte om als gemeente de geloofswaarheden met elkaar te delen en te
beleven. Voorganger is G.J. Mensink. De gemeente telt 100 gedoopte leden en
65 kinderen en jeugdigen. Regionaal is de gemeente actief in Grouw en Stiens.
Iedere zondag om 09.30 uur is er een dienst in het gebouw aan de Voorstreek
36, Leeuwarden.

Period.:Elim-memo.

Adres: Voorstreek 36, 8911 JR Leeuwarden; tel. 058-2126744.



Good News Christian Fellowship, als Engelstalige geloofsgemeenschap in
1974 ontstaan vanuit de behoefte van Camp New Amsterdam aan een
internationale charismatische gemeente. Pastor is Rev. G.D. Coborn. In ons land
werd aansluiting gevonden bij de *Broederschap van Pinkstergemeenten.
Internationale contacten worden onderhouden met de Assemblies of God,
Springfield, Missouri, USA. De diensten worden gehouden in de Good News
Chapel te Leusden op zondag om 10.20 en 18.00 uur en op woensdag om 19.00
uur en worden bijgewoond door ca. 150 personen. Het Fellowship kent geen
officieel lidmaatschap.

Period.:Mid-week Reminder.

Adres: Arnhemseweg 107, 3832 GK Leusden; tel. 033-2862552.



Pinkstergemeente Sion te Meppel, in 1953 ontstaan vanuit een groep
gelovigen uit verschillende kerken die samenkwamen voor het houden van
bidstonden en bijbelstudies. Jezus Christus is de enige weg tot behoud, terwijl
volwassendoop en doop in de Heilige Geest de kenmerkende geloofspunten zijn.
Voorganger is G.J. Mensink. De 175 volwassenen en 150 kinderen (1995)
komen zondag om 10.00 uur bijeen in het Evangelisch Centrum, Zuideinde 31,
Meppel.

Period.:Jaarboekje; Mededelingenblad.

Adres: Soembastraat 6, 7941 VR Meppel; tel. 0522-258985.



Filadelfia Pinkstergemeente te Rotterdam, voortgekomen uit de eerste
Pinkstergemeente in Rotterdam en in 1940 gesticht door P. Quist. In 1967 nam
zij een eigen kerkgebouw in gebruik met 620 zitplaatsen. In 1970 vond er een
fusie plaats met de Volle Evangelie Gemeente Rotterdam-Zuid. De gemeente
telt 200 leden (1992). M. van Stapele is nu voorganger. De gemeente ziet God
niet als een drieëenheid, maar als één persoon, die zich openbaart in drie
verschillende gestalten.
In 1960 werd er een gemeente gesticht in Vlissingen, Vrouwestraat 5. Er zijn
intensieve contacten met gemeenten in Spanje. Daarnaast steunt Filadelfia
zendingswerk in Brazilië, India en Burkina Fasso. Belangrijk aspect is het
instand houden van weeshuizen.
Iedere zondag zijn er om 10.00 uur en 19.30 uur diensten in de Filadelfiakerk,
Espelo 99, Rotterdam-Zuidwijk. Daarnaast zijn er veel activiteiten door de
week.

Adres: Espelo 99, 3085 MC Rotterdam-Zuidwijk; tel. 010-4809648.



Pinkstergemeente ‘Kom en zie’ te Rotterdam, ontstaan nadat C. van der
Dussen door genezing van zijn vrouw tot geloofsvernieuwing was gekomen.
Aan het eind van de jaren vijfig verliet hij Frankrijk, waar hij een tuinderij
bezat, om zich in Nederland volledig te kunnen wijden aan de dienst van de
Heer. In de beginperiode assisteerde hij bij de evangelisatiecampagnes van de
evangelist *Johan Maasbach, waarna hij in Capelle aan de IJssel een eigen
gemeente stichtte. In 1981 verhuisde hij naar Rotterdam, waar de Nieuwe
Oosterkerk was aangekocht. Deze overgang was noodzakelijk geworden omdat
de gemeente aanzienlijk was gegroeid. In Capelle is nu ook weer een ‘Kom en
Zie’-huis, waar iedere zondag een dienst wordt gehouden. Daarnaast zijn er
iedere dinsdagavond bijbelstudie-bidstonden op 13 plaatsen in Zuid-Holland.
De gemeente is zeer actief op het gebied van films, video en ook medeverant-
woordelijk voor Charisma-TV op Super Channel. Voorganger is nu C.J. van der
Dussen.

Period.:Kom en Zie.

Adres: Boezemweg 170, 3031 BP Rotterdam; tel. 010-4115450/4528451.



Christelijke Gemeenschap ‘Gemeente Gods’ te Stadskanaal-Zuidlaren, als
plaatselijke pinkstergemeente in relatie met buitenstaanders bekend als
Pinkstergemeente Stadskanaal. Door evangelieprediking kwamen velen tot
geloof waardoor in 1947 de behoefte ontstond tot gemeentevorming.
Voorgangers zijn R.M. Oving en Jac. Wubs. De diensten worden gehouden in
het eigen gebouw aan de Irenelaan 23, Stadskanaal en wel op zondag om 9.30
en 17.00 uur, verder op woensdag om 19.30 uur. Via de Stichting Evangelische
Zending Brazilië is de gemeente actief in het zendingswerk. Met gelijkgezinde
gemeenten in Groningen, Friesland en Drente houdt men gezamenlijk
paasconferenties.
De Gemeente Gods past in haar opvattingen in de tradities van de *pinksterbe-
weging. Zij beschouwt zich verder als een gemeenschap van mensen, die Jezus
Christus als de Heer van hun leven hebben aanvaard en die wensen te leven
naar de wil van de Heer, zoals die is neergelegd in de Bijbel, het onfeilbare
Woord van God. De gemeente wil een levende geloofsgemeenschap zijn in de
Geest van Christus.

Period.:Braziliaanse Berichten; De Heilbode; Gemeentekontakt.

Lit. (uit eigen kring): C. le Cossec,De doop in de Heilige Geest, z.j.

Adres: Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal; tel. 0599-615774.



Pinkstergemeente te Zaandam, in 1964 gesticht vanuit het verlangen van een
aantal mensen die bidstonden hielden, om een gemeente te vormen. Naast de
gemeente in Zaandam komt in Purmerend een huiskring bijeen. De gemeente
telt 100 leden, van wie er 60 gedoopt zijn. De broederraad vormt het bestuur
en bestaat uit zes oudsten.
Iedere zondag om 10.00 uur komt de gemeente bijeen in het gebouw De Kajuit,
Schepenlaan 176b te Zaandam.

Period.:Nieuwsblad.

Adres: Postbus 37, 1500 EA Zaandam; tel. 075-6174806.



Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap, de groepering joden van Portugees-
Spaanse origine. Zoals de naam van het kerkgenootschap al aangeeft, zijn ze
afkomstig van het Iberisch schiereiland en uit Spanje in 1492 en uit Portugal
in 1497 verdreven. Vanaf ca. 1600 hebben velen zich gevestigd in Amsterdam.
Verder bestonden er in Den Haag, Maarsen, Naarden en Nijkerk eigen killen,
van welke vanaf het midden van de negentiende eeuw die in Amsterdam en
Den Haag zijn overgebleven. Nu heeft het kerkgenootschap alleen in
Amsterdam de beroemde Esnoga, gebouwd in 1675. De Portugese joden
vormen, evenals hun afstammelingen in het Midden-Oosten, de sefardische
(Sefarad= Iberisch Schiereiland, volgens Obadja 20) joden.
Was hun bijdrage en daardoor invloed op de Nederlandse en vooral
Amsterdamse economie vanaf hun vestiging hier erg groot, na de Tweede
Wereldoorlog is deze afgenomen ook al omdat hun aantal van ca. 5000
Portugese joden in Amsterdam (1939) door de nazi-vervolgingen is gereduceerd
tot ca. 800 (1993).
Het kerkgenootschap bevindt zich in de orthodoxe traditie van het jodendom.
Het verschilt van het *Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in tradities, die
wortelen in zijn oorsprong en in de uitspraak van het Hebreeuws.

Period.:Habinnjan (De Opbouw); Pigmee.

Lit.: R.G. Fuks-Manfeld,De Sefardiem in Amsterdam tot 1795. Aspecten van
de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad, 1989; Jan
Stoutenbeek en Paul Vigeveno,Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids,
1989; Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman,Pinkas, Geschiedenis
van de joodse gemeenschap in Nederland, 1992.

Adres: Mr. Visserplein 3, 1011 RD Amsterdam; tel. 020-6245351/6256222, fax
020-6254680.



Presbyteriaal Hervormde Classis Nederland der Ene Heilige Katholieke
Kerk , in 1953 ontstaan naar aanleiding van de invoering van de kerkorde in
de *Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. G. Taverne, Nederlands Hervormd
predikant te Hoogeveen werd voorlopig geschorst en uiteindelijk in 1956 uit
zijn ambt ontzet op grond van zijn afwijkende opvattingen betreffende de
naleving van de nieuwe kerkorde. Volgens ds. Taverne was deze in strijd met
de reformatorische belijdenis der vaderen. De Presbyteriale Hervormde Classis
Nederland der Ene Heilige Katholieke Kerk wil niet van een eigen kerkstichting
weten, maar brengt hervormingsgetrouwe christenen bijeen in de volle-
evangeliedienst in Woord en sacrament. Zij erkent geen gedeelde kerk. Wel ziet
ze zichzelf als de zichtbare rest van de kerk van de Hervorming op de
grondslag van Schrift en belijdenis in de Drie Formulieren van Enigheid. Zij
wijst het zogenaamde schipperen in de Nederlandse Hervormde Kerk ten
aanzien van de belijdenis af, aangezien de kerk ook zichtbaar één moet zijn.
Haar uitgangspunt berust verder op de belijdenis zoals deze is bepaald op de
synode van Antwerpen in 1565.
In 1953 telde de kerkformatie gemeenten in Gouda, Hollandscheveld,
Hoogeveen en Tiendeveen/Nieuw-Balinge met in totaal drie predikanten,
namelijk G. Taverne, Joh. van Welzen en P. van Oosterom. Eind 1954 kwam
het tot een scheuring waarbij de predikanten Van Welzen en Van Oosterom zich
onttrokken aan de kerkformatie. Nu telt de Classis nog de kernen Hoogeveen
en IJsselmuiden met als voorgangers ds. G. Taverne en ds. G.F. Taverne. Men
komt zondags tweemaal bijeen in een gehuurde ruimte en op woensdagavond
is er een bijbelkring in Elst (U).
De geloofspunten zijn verwoord in de reformatorische belijdenisgeschriften,
waarbij de nadruk ligt op drie kenmerken: zuivere prediking, zuivere bediening
van de sacramenten en strenge tucht.

Period.:Uitzicht.

Lit. (uit eigen kring): G. Taverne,In waar en vals licht, z.j.; Oproep
Hervormingsdag, d.d. Hoogeveen 31 oktober 1952; R. Fleming,Sleutel tot de
Openbaring van Johannes of opkomst en ondergang van het pausdom, 1965;
G.F. Taverne,Een veel beproefde gemeente, 1980.
(van anderen): J.N. Bakhuizen van den Brink,De Nederlandse belijdenisge-
schriften, 1940, dl. 2, p. 15.

Adres: G. Sloetlaan 20, 8271 TM IJsselmuiden; tel. 038-3312883.



Priesterlijke Broederschap van de Heilige Paus Pius X, werd in 1970 door
Mgr. Marcel Lefebre, met toestemming van Mgr. Charriere, bisschop van
Fribourg in Zwitserland gesticht. Zij heeft als doel het ware katholieke geloof
levend te houden. Nadat Mgr. Lefebre in 1975 zonder toestemming van Rome
priesters wijdde, werd hij gesuspendeerd. Toen hij in 1988 na lange
onderhandelingen met kerkelijke gezagsdragers over de benoeming van
bisschoppen geen overeenstemming kon bereiken over het aantal, de datum van
de wijdingen en over de personen van de te wijden bisschoppen, wijdde hij op
30 juni 1988 samen met de Argentijnse bisschop A. De Castro Mayer zonder
toestemming vier priesters van de Priesterbroederschap. Daarop werd Mgr.
Lefebre door Rome geëxcommuniceerd. De Priesterbroederschap ging tegen
deze excommunicatie in beroep. Maar tot nu toe (1994) weigert het Vaticaan
zijn vonnis bekend te maken.
De Priesterbroederschap voert theologische onderhandelingen met kerkelijke
instanties over de leerstellingen van het Tweede Vaticaans Concilie, die in strijd
zijn met de overgeleverde leer van de Kerk. Dit geldt met name de decreten
over de godsdienstvrijheid, de oecumene, de niet-christelijke godsdiensten en
het laïcisme.
De Priesterbroederschap telt nu bijna 300 priesters. Zij onderhoudt seminaries
in Argentinië, Australië, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en
Zwitserland, 95 priorijen, meer dan 500 kapellen en 30 scholen. De schattingen
over het aantal aanhangers lopen uiteen: van 50.000 tot meer dan 1 miljoen.
Vooral in Frankrijk werken verschillende kloosters van Capucijnen,
Franciscanen, Dominicanen, Benedictinessen en Carmelitessen samen met de
Priesterbroederschap aan de opbouw van de Kerk volgens de geest van de
broederschap.
Nu is B. Fellay Algemeen Overste van de Broederschap. In Nederland heeft het
in Gerwen/Nuenen een priorij met twee priesters. Daarnaast zijn er kapellen in
Maastricht, Den Haag en Nijmegen.

Period.:Informatieblad, Tijdschrift van de hoop.

Lit. (uit eigen kring): R. Mäder,Vastentijd, 1988; Leidraad voor de biecht,
1989; F. Schmidberger,Ambt en persoon van Simon Petrus, 1990; idem,De
tijdbommen van het Tweede Vaticaans Concilie, 1990.

Adres: Heuvel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen; tel. 040-2834505.



Progressief jodendom, de verzamelnaam voor enkele stromingen binnen het
*jodendom die zich liberaal (zoals in Nederland) of reform (zoals in Engeland
en de VS) noemen. Deze liberale stromingen ontstonden in het begin van de
negentiende eeuw, toen de sociale omstandigheden waaronder de joden leefden,
begonnen te veranderen en het gedachtengoed van de Verlichting ook
gemeengoed werd onder een deel van hen. Een van de grondleggers was rabbijn
Abraham Geiger (1810-1874), die op grond van radicaal-kritische opvattingen
over de ontwikkelingen van het traditionele-orthodoxe joodse geloof zeer
ingrijpende wijzigingen in de joodse leer en levenswijze voorstond. Hij kan
worden beschouwd als een van de pioniers van wat men tegenwoordig in het
jodendom de ‘klassieke reform’ noemt. Vooral in de VS vindt men nog een
aantal van deze klassieke reformgemeenten, maar over het algemeen nemen de
progressief-joodse gemeenten in de wereld (in 1993 samen ca. twee miljoen
aanhangers tellend) een veel minder extreem standpunt in. In de VS is ook een
soort tussenbeweging ontstaan, ‘Conservative Judaism’ genoemd. Deze is (in
1993 ook ongeveer twee miljoen aanhangers tellend) noch orthodox noch
reform. Buiten de VS hebben progressieve joden veelal meer affiniteit met het
conservatieve jodendom dan met de Amerikaanse reform.
De grote joodse denkers van deze eeuw zoals Martin Buber (1878-1965), Franz
Rosenzweig (1886-1929) en vooral Leo Baeck (1873-1956) en Abraham Joshua
Heschel (1907-1972) hebben op de denkwijze en vormgeving van het
progressieve jodendom veel invloed gehad.
In Nederland wordt de progressieve stroming binnen het jodendom
vertegenwoordigd door het Kerkgenootschap *Verbond van Liberaal-Religieuze
Joden in Nederland. Wereldwijd zijn de progressieve joden verenigd in de
World Union for Progressive Judaism (opgericht in Londen in 1926) en
waarvan het centrum zich sinds 1974 in Jeruzalem bevindt. De rabbijnen
worden opgeleid aan het Hebrew College in Cincinnati (VS), dat dependances
heeft in New York, Los Angeles en Jeruzalem en verder aan het Leo Baeck
College in Londen.
OPVATTINGEN. Het progressieve jodendom is van mening dat de leer van
God, zoals Hij die in de Tora aan Mozes heeft geopenbaard, openstaat voor
interpretaties onder veranderende omstandigheden. Het wil de dynamiek en
flexibiliteit van de mondelinge traditie benutten en Gods geboden zo uitleggen
dat zij passen in de tijd waarin men nu leeft.
In de beginperiode van het progressieve jodendom lag de nadruk vooral op de
uiterlijke kenmerken van het geloof: in de eredienst werd zowel meer decorum
als muziek geïntroduceerd en werd meer dan voorheen naast het Hebreeuws de
landstaal gebruikt; het individu wordt op zijn eigen verantwoordelijkheid
aangesproken en heeft daardoor grotere vrijheid om zich al dan niet aan de
ceremoniële wetten te houden; de vrouw is veelal gelijkgesteld aan de man,
waardoor zij ook als rabbijn en voorzanger kan worden aanvaard. terwijl naast
andere zaken het houden van de spijswetten een individuele zaak is. Men legt
vaak meer de nadruk op de theologische inhoud van het geloof en op een op
de joodse (profetische) ethiek gebaseerde levenswijze dan op de gedetailleerde
uitwerking van de joodse wetten. Ook is men steeds meer geneigd om de
traditionele gebruiken in de liturgie en het dagelijkse leven terug te brengen,
zonder daaraan het dwingende karakter te geven dat het orthodoxe jodendom
daaraan verbindt.



Lit.: C.C. Montefiore,Het liberale jodendom, 1934; J. Soetendorp,De wereld
van het optimisme, 1970; idem,Liberaal jodendom, 1981; Henk van der Molen,
Met de joden op weg, 1987; D. Michman,Het liberale jodendom in Nederland
1929-1943, 1988; J. Soetendorp,Symboliek van de joodse religie, 19903.



Protestantisme, de algemene benaming voor de kerken die uit de *Reformatie
zijn voortgekomen en voor een kerkelijke en leerstellige gezindheid. Het woord
is afgeleid van deProtestation, een verklaring die de vijf evangelische Duitse
vorsten en 14 steden indienden op de Rijksdag te Spiers (1529). Zij verzetten
zich tegen de beperkingen op godsdienstig terrein die hun van rijkswege werden
opgelegd. Met een zuiver protest tegen de *Rooms-Katholieke Kerk heeft de
term protestantisme in oorsprong in feite niets te maken. Pas later kreeg de
benaming haar tegenwoordige betekenis.
Het protestantisme is sterk verdeeld, zowel in stromingen als in de vele
afzonderlijke kerken en andere groeperingen. De bekendste stromingen zijn:
*lutheranisme, *calvinisme, *gereformeerd-protestantisme, *doopsgezinden en
*baptisten, *methodisten, de *evangelische beweging, de *pinksterbeweging,
enz. Vele protestantse kerken zijn, naast hun lidmaatschap van specifieke
wereldorganisaties die een samenbundeling zijn van een stroming, vertegen-
woordigd in de *Wereldraad van Kerken. Over het algemeen zijn de kerken van
orthodox-gereformeerd protestantse huize lid van de *Internationale Raad van
Christelijke Kerken.
Het protestantisme heeft ca. 300 miljoen aanhangers (1993).
Ondanks vele onderlinge verschillen is er een aantal samenbindende
opvattingen: 1. De Bijbel geldt als de enige bron van openbaring en gezag,
terwijl de traditie principieel wordt afgewezen; 2. Het pausdom en de kerkelijke
hiërarchie worden afgewezen. In het protestantisme staat het priesterschap van
alle gelovigen centraal; 3. Het bevrijde geweten komt in de plaats van het gezag
van de geestelijkheid; 4. De leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen
staat centraal. Goede werken zijn alleen maar een noodzakelijke uiting van
dankbaarheid voor de genade van God; 5. Het protestantisme heeft over het
algemeen grote waardering voor het aardse leven. Er bestaat een duidelijke
accentverschuiving van de hemel naar de aarde in al haar aspecten; 6. De
sacramenten zijn ‘tekenen en zegelen’ van Gods genade. Het protestantisme
kent er twee: doop en het heilig avondmaal; 7. De preek speelt een belangrijke
rol, waarbij de Bijbel als de enige bron wordt beschouwd.

Lit.: J. Lindeboom, Oorsprong en geschiedenis van den naam protestanten, in:
Mededelingen van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, afd.
Letterkunde, Nw. reeks, 3, 1940; W.H. van de Pol,Het wereldprotestantisme,
1956; J.N. Bakhuizen van den Brink,Protestantse pleidooien uit de 16e eeuw,
dl. 1, 1962; H. Tüchle, De Reformatie, in:De geschiedenis van de kerk, V,
1968; C.W. Mönnich, Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de
geschiedenis van het protestantisme, 1980;Jaarboek voor de geschiedenis van
het protestantisme na 1800, 1993 -; J.H. van de Bank e.a.,Theologie en kerk
in het tijdperk van de Camera Obscura. Een bundel studies over het
Nederlandse protestantisme in de eerste helft van de negentiende eeuw, 1993.



Protestantse Gemeenschap van Mariazusters, ontstaan vanuit een opwekking
onder bijbelkringen voor meisjes uit Darmstadt (Duitsland). Voor deze
opwekking hadden de meisjes lang gebeden. De aanleiding was de totale
verwoesting van de stad door het geallieerde bombardement van september
1944. Moeder Basilea Schlink en Moeder Martyria Madauss werden in 1947
de stichteressen van de Evangelische Marienschwesterschaft (Protestantse
Gemeenschap van Mariazusters). De voornaamste kenmerken van deze
opwekkingsbeweging werden berouw en eerste liefde tot Jezus. De boodschap
van Moeder Basilea omvat naast berouw een onvoorwaardelijke oproep tot
ommekeer en een proclamatie van de blijde boodschap van het Koninkrijk der
hemelen. De opdracht werd vervolgens wereldwijd. Het centrum bevindt zich
op het kleine landgoed Kanaän bij Darmstadt. Inmiddels zijn er over de hele
wereld kleine vestigingen ontstaan (ca. 24 met ca. 250 zusters in 1993). De
Nederlandse vestiging met twee zusters bevindt zich in Nijverdal.

Lit. (uit eigen kring):Kostbaarder dan goud, z.j.; Realiteiten, z.j.; B. Schlink,
Hij heeft mij geroepen ... en verder geleid’, 1991.

Adres: Klein Kanaäncentrum, Tollensstraat 24, 7442 TZ Nijverdal; tel. 0548-
617502/fax 0548-614186.



Raad van Kerken in Nederland, in 1968 opgericht als een instrument van de
oecumenische samenwerking van verschillende kerken teneinde zich te kunnen
beraden op de mogelijkheden van gemeenschappelijk spreken en handelen. De
Raad is het door de deelnemende kerken ingestelde instrument van de gegeven
en te verwerkelijken eenheid.
GESCHIEDENIS. De Raad is de opvolger van de Oecumenische Raad in
Nederland, in 1935 opgericht als samenbundeling van een aantal oecumenische
organisaties, die ontstaan waren uit de wereldwijde bewegingen. Hierdoor
waren de kerken slechts indirect vertegenwoordigd. In 1946 werd de
Oecumenische Raad van Kerken opgericht vanuit een initiatief van de
*Nederlandse Hervormde Kerk, mede vanuit de zwakte van haar voorgangster,
die niet in staat bleek in de moeilijke tijd van de Tweede Wereldoorlog het
kerkelijk verzet te stimuleren en te coördineren. In de Oecumenische Raad van
Kerken waren in plaats van organisaties de kerken zelf betrokken. In 1968
kwam dan de Raad van Kerken tot stand.
UITGANGSPUNTEN. De Raad baseert zich in de preambule van zijn statuut
op het gemeenschappelijke uitgangspunt, dat de kerken in getuigenis en dienst
gestalte willen geven aan de gemeenschap van kerken, in het geloof in de ene
Heer Jezus Christus, het hoofd der kerk en de Heer der wereld. In deProeve
van een beginselverklaring(1971) staat dat ‘samenzijn en samen handelen van
kerken in de Raad erop gericht zijn dat zij zich zo volledig mogelijk laten
invoegen in Gods heilswerk in deze wereld, waardoor de katholiciteit van de
kerk ook in belijden en kerkorde tot een zichtbare eenheid leidt. Nadrukkelijk
willen zij uitspreken dat deze katholiciteit een rijke pluriformiteit insluit. De
eenheid zal moeten groeien vanuit de gemeenten en parochies’.
ORGANISATIE. Bij de Raad zijn als leden aangesloten: de *Nederlandse
Hervormde Kerk, de *Rooms-Katholieke Kerk, de *Gereformeerde Kerken in
Nederland, de *Evangelisch Lutherse Kerk, de *Oud-Katholieke Kerk, de
*Remonstrantse Broederschap, de *Doopsgezinde Broederschap, de
*Evangelische Broedergemeenten, het *Genootschap der Vrienden, de
*Syrisch-Orthodoxe Kerk. Gastleden zijn: de *Nederlandse Protestantenbond,
het *Leger des Heils en de Vereniging van *Orthodoxen Sint Nicolaas van
Myra. Waarnemers zijn: de *Basisbeweging van Kritische Groepen en
Gemeenten en de *Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.
De Raad kent een groot aantal secties en werkgroepen. De leden van de secties
worden door de deelnemende kerken benoemd. De secties zijn: Geloofsvragen
(theologisch gesprek ten dienste van de eenheid tussen de kerken); Eredienst
(gemeenschappelijkheid in de liturgie); Sociale Vragen (verhouding tussen kerk
en samenleving); Dienst (diakonale samenwerking); Internationale Zaken (voor
verantwoordelijkheid van de kerken voor problemen buiten Nederland);
Interreligieuze Ontmoeting (verhouding christendom met andere godsdiensten);
De Vrouw in Kerk en Samenleving (aandeel van de kerken in de opheffing
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen); Educatie (onderwijs en
vorming); Media (bezinning op de mediaontwikkelingen plus relatie kerken en
de media) en Oecumenische Actie (begeleiding en stimulering van de
oecumene ter plaatse). De verschillende secties kennen werkgroepen, door de
secties ingesteld en waarvan de leden op grond van kennis worden benoemd.
De sectie Internationale Zaken kent bijv. werkgroepen over mensenrechten,
Palestijnen en Israël; de sectie Dienst over de aids-problematiek, allochtonen



en vluchtelingen; de sectie Sociale Vragen over Kerk en milieu, de arme kant
van Nederland; de sectie Interreligieuze Ontmoeting over islam, hindoeïsme
enz.
De Raad heeft verder veel contacten met oecumenische nevenorganisaties zoals
met de Nederlandse Zendingsraad, Nederlandse Missieraad, Beraad
Internationale Dienst (organisaties voor het werelddiaconaat), Oecumenisch
Vrouwencontact als de samenbundeling van christelijke vrouwenorganisaties
enz. De Raad is een associated council van de *Wereldraad van Kerken.
De Raad spreekt zich regelmatig uit over zaken die in de maatschappij een rol
spelen, zowel nationaal als internationaal. Verder zijn er vele publikaties
verschenen, die voorbereid zijn door de verschillende secties en/of
werkgroepen. Soms zijn deze ook aanleiding tot het houden van conferenties.

Period.:Oecumenisch Bulletin(1150).

Lit.: W.R. van der Zee (red.),Een droom van een kerk. Mensen uit de Raad
van Kerken aan het woord, 1985; H.J. ter Haar Romeny,De geschiedenis van
de eerste Oecumenische Raad in Nederland – ook in zijn internationale context
– 10 mei 1935-10 mei 1946, 1989; A. Houtepen (red.),Breekpunten en
keerpunten. Beslissende historische momenten en factoren in het oecumenisch
gesprek, 1989; W.R. van der Zee, Christelijke oecumene, in: Hein Schaeffer
(hoofdred.),Handboek godsdienst in Nederland, 1992, p. 153-166.

Adres: Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort; tel. 033-4633844.



Radha Soami, ook welSatsang Beas Sangatof Yoga van het goddelijk geluid
van het woord, heeft als doel onder leiding van haar goeroe Satguru Maharaj
Charan Sing Ji te komen tot wat men zelfverwerkelijking en
Godverwerkelijking noemt.
Het aantal in Nederland is slechts zeer klein.



Radhasvami Satsanga, van oorsprong een Sikhistische groepering, is een
negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging, in 1861 gesticht door Siva Dayal
Singh (Svamiji Maharaj). De tegenwoordige goeroe is Maharaj Caran Singh Ji.
De groepering heeft ten doel om met behulp van meditatietechnieken, gericht
op het zogenaamde ‘derde oog’ – de beoefening van *yoga staat hierbij centraal
– de goddelijke energiestroom te beleven. Deze energie is het best als geluid
voor te stellen, vandaar de naam ‘sabda yoga’ (yoga van het geluid). ‘De zetel
van Shabd bevindt zich in het menselijk lichaam. Het hemelse geluid komt uit
de Sach Khand en weerklinkt in het voorhoofdcentrum, in alle mensen. Deze
Nam is het koord, dat we stevig vast moeten grijpen bij het derde oog en
waarlangs wij door verschillende gebieden moeten trekken tot we ons vaderland
– het gebied van Heer – onze thuishaven van eeuwige vrede, blijheid en
zaligheid bereiken.’
Sinds 1911 is de beweging ook buiten India actief. In Nederland wordt het aantal
aanhangers op zeer weinigen geschat.

Lit. (uit eigen kring): Maharaj Caran Singh,De yoga van het geluid. Geestelijke
verhandelingen, z.j.



Radiogemeente ds. Toornvliet, ontstaan door de verkondiging van het evangelie
via Radio Bloemendaal door ds. G. Toornvliet (†1981). Na een conflict met de
gereformeerde particuliere synode van Noord-Holland werd ds. Toornvliet in
1968 ontslagen. Toen werd de stichting Radiogemeente opgericht. Doelstelling
is de bijbelse boodschap via moderne communicatiemiddelen te brengen aan
mensen die van het evangelie vervreemd zijn, en aan zieken en invaliden. Het
werk wordt gesteund door niet-kerkelijken en door leden van verschillende
kerkgenootschappen. Een deel van de luisteraars komt bijeen ter verdieping en
activering van hun geloofsleven. In Bloemendaal wordt iedere zondag om 10.30
uur een dienst gehouden in het gebouw Lingestraat 1. De huidige voorganger
is de vroegere Vrij Evangelische predikant A.H. van Gent.
De leiding van de Radiogemeente berust bij het bestuur van de stichting, terwijl
in verschillende plaatsen pastorale commissies actief zijn. De boodschap die
gebracht wordt is bijbels-evangelisch van aard.

Period.:Contact met onze luisteraars.

Lit. (uit eigen kring): G. Toornvliet,Apologie, 19683.

Adres: Vijverweg 14, 2161 GX Bloemendaal.



Rafaël Nederland, in 1982 als Rafaël Gemeenschap in Hoogblokland ontstaan.
Zij kreeg landelijke uitstraling, zodat in 1989 de Stichting Rafaël Nederland
werd opgericht, waarbij de plaatselijke Rafaëlgemeenschappen of Jefta, Rafaël
Gemeenschap zijn aangesloten. Het hoofdbestuur van de Stichting bestaat uit
H.C. Rothuizen, die tevens voorganger is, A. Verwayen, H. van de Kooij,
G.M.W. de Jong, B. Oosterwijk, D. Brown en F. McClung. De Stichting heeft
in Nederland bijna 1500 leden in 19 plaatsen (1993). Uitgeverij Gideon te
Hoornaar is nauw met de Stichting verbonden. Internationaal maakt zij deel uit
van de International Church of the Foursquare Gospel in Los Angeles (VS), in
1927 gesticht door Aimee Semple McPherson (1890-1944). Wereldwijd telt de
International Church ruim 160.000 leden in 78 landen (1993).
Als evangelisch-charismatische beweging kent zij de volwassendoop door
onderdompeling. Zij baseert zich verder op de apostolische geloofsbelijdenis
en beschouwt de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. De Heilige Schrift
is geïnspireerd door de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest zijn één. De Here Jezus is God en de Heilige Geest een persoon
en God.

Period.:The Foursquare World Advance Magazine.

Lit. (uit eigen kring): G. Duffield en N.M. van Cleave,Woord en Geest.
Hoofdlijnen van de theologie van de Pinksterbeweging, 1992.

Adres: Postbus 638, 4200 AP Gorinchem; tel. 0183-629200.



Ram Candra Mission, Sri, een kleine *hindoeïstische organisatie, gesticht door
Sri Ram Chandraji Maharaj (geboren 1899), wil een ieder de verlossing (Sahaj
marga) bieden. De goeroe levert de kracht (pranahuti) die de leerling vooruit
stuwt naar het hoogste doel. ‘Ons levensdoel is het uiteindelijke niveau, waar
wij het dichtst genaderd zijn tot het Superactieve Centrum of Zero, dat de
oeroorzaak van alle manifestaties is’.
De beweging heeft haar internationale centrum in Shahjahanpur in India. Terwijl
zij met name in de VS en in Denemarken relatief veel aanhangers heeft, zijn
er in Nederland slechts enkele tientallen.

Period.:Sahaj marg.

Lit. (uit eigen kring):Some important features of Sahaj marg, z.j.; Ram Candra
van Shahjahanpur,Efficacy of Raj Yoga in the light of Sahaj marg, z.j.



Ramana Maharshi, Sri (1879-1951), goeroe van een *hindoeïstische
advaitaschool met een zuiver non-dualistisch uitgangspunt. Als de mens één is
met het Brahman, moet die eenheid, die door de schijn van het wereldse bestaan
verstoord is, gerealiseerd worden. Ieder mens moet die weg zelf en op zijn eigen
wijze gaan, waarbij God en de goeroe slechts gidsen kunnen zijn. ‘Men kan
alleen met zijn eigen kennend oog zichzelf kennen, niet met het oog van iemand
anders.’
Het aantal aanhangers in Nederland is slechts zeer gering.

Lit. (uit eigen kring): Arthur Osborne,Sri Ramana Maharshi. Zijn leer in
gesprekken en citaten, z.j.; H. Zimmer,De weg tot het zelf. Leer en leven van
de Indische heilige Sri Ramana Maharshi uit Tiruvannamalai, z.j.



Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland (RVVN), de Nederlandse
afdeling van Ramakrishna Mission, een vereniging waarvan sommige monniken,
behorend tot de Ramakrishna Math (Orde) met sommige leken samenwerken
om maatschappelijke hulp te verlenen.
Het hoofdkwartier van beide organisaties, bekend als Belur Math bevindt zich
in Calcutta (India). Samen beheren zij 14 ziekenhuizen en 81 apotheken en 22
mobiele apotheken (1993). Verder beheren zij een aantal scholen met
verschillende soorten onderwijs, weeshuizen e.d. en voeren zij projecten uit ter
verbetering van de levensomstandigheden van de ‘inlandse’ bevolking. De beide
organisaties kennen samen 154 aangesloten centra, van welke 34 buiten India
zijn gesitueerd.
Ramakrishna Math als kloosterorde met ca. 1300 leden (1993) leeft volgens de
boodschap van Sri Ramakrishna (1836-1886). Zijn leerling Swami Vivekananda
(1862-1902) verbreidde de opvattingen naar de VS en West-Europa en was met
name zeer betrokken bij de praktische hulp aan de onderontwikkelden. Verder
speelde in de Ramakrishna Mission Sri Sarada Devi (algemeen bekend als Holy
Mother) als spirituele metgezellin van Ramakrishna een essentiële rol. Zij wordt
beschouwd als de belichaming van het universele moederschap. De
tegenwoordige secretaris-generaal van Ramakrishna Math en Mission is Swami
Gahanananda.
In Nederland is de RVVN sinds enkele jaren actief. Zij streeft naar de realisering
van een eigen ashram, die als retraite-oord kan functioneren.
OPVATTINGEN. Ramakrishna ontwikkelde het beginsel van de harmonie van
religies, gebaseerd op vier opvattingen: 1. De essentie van elke religie is de
directe realisatie van God, terwijl tempels, kerken, rituelen, enz. ondergeschikte
details zijn; 2. Alle religies leiden uiteindelijk tot hetzelfde doel; 3. De manieren
om dat doel te bereiken zijn verschillend en 4. De op zich zelf staande wegen
zijn onderling niet met elkaar in tegenspraak, maar vullen elkaar aan. Verder
leert Ramakrishna dat God-realisatie de enige manier is voor de uiteindelijke
vrede en vervulling van het leven. Hiertoe dienen alle oppervlakkige genoegens
en materiële bezittingen opgeofferd te worden.

Period.:Vedanta.

Lit.(uit eigen kring): Zo sprak ‘Holy Mother’, z.j.; G.H. Mees,De levende
gedachten van Sri Ramakrishna, 1949; Dhan Gopal Mukerji,Ramakrishna. Het
aangezicht der stilte, 1982; Ramakrishna,Gesprekken opgetekend door M, 1987;
Swami Gahanananda,De Ramakrishna Math & Mission. Achtergrond en idealen,
1993.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in RBN, 23, 1991, p. 65-66.

Adres: De Vlaschaard 57, 1183 KM Amstelveen; tel. 020-4410155.



Reformatie (van het Latijnsereformare= opnieuw vormen of hervormen) of
Hervorming, de benaming voor de grote zestiende-eeuwse
vernieuwingsbeweging, waaruit de kerken van het *protestantisme zijn ontstaan.
Al eerder waren in de *Rooms-Katholieke Kerk groeperingen geweest die de
kerk in hoofd en leden wilden hervormen van de vele misstanden die in de loop
der eeuwen in de kerkelijke gebruiken waren geslopen. Een deel van deze
hervormingsbewegingen werd al snel ingebed in de kerk en onderging al spoedig
hetzelfde lot als de geïnstitutionaliseerde kerk; een ander deel werd door de kerk
niet erkend en derhalve door de inquisitie als ketters beschouwd en letterlijk
te vuur en te zwaard bestreden en vervolgd. Vele ketterse bewegingen waren
daarbij wat hun oorsprong betreft ook nog regionaal beperkt.
In de loop van de vijftiende eeuw werden de hervormingsbewegingen
bovenregionaal: verankerd in de mystieke en spiritualistische bewegingen van
die tijd vonden de denkbeelden van de Engelsman John Wycliff (ca. 1328-1484)
en de Bohemer Johannes Hus (ca. 1369-1415) in Europa gehoor. Daarbij was
het allang bestaande anticlericalisme een belangrijke factor, gevoed door de
opkomst van de steden en van de zelfbewuste burgerij. Hierdoor veranderde de
bestaande feodale maatschappij op revolutionaire wijze met grote sociale onrust
als onvermijdelijk gevolg. Verder was de opkomst van de nationale staten in
strijd met het universalistische denken van de Rooms-Katholieke Kerk. Verder
heeft het humanisme op de latere reformatie grote invloed gekregen door zijn
hang naar zuiverheid van de bronnen, waarop geloofs- en andere opvattingen
stoelen. Met name zorgden de humanisten voor een gezuiverde tekst van de
Bijbel, direct uit de bijbelse talen: het Hebreeuws en het Grieks. Ook zorgden
zij voor de kritische uitgaven van de geschriften van de kerkvaders. De meeste
humanisten trokken echter uit de gezuiverde bijbeltekst geen consequenties t.o.v.
de geldigheid van sommige katholieke dogma’s. Andere, de bijbels-humanisten
genoemd, legden de nadruk op de morele boodschap van het christendom en
werden a.h.w. de voorlopers van de latere grote reformatoren. Een belangrijke
factor werd dat de gedachten van de humanisten en de reformatoren snel
verbreid konden worden door de uitvinding van de boekdrukkunst.
Belangrijke reformatoren waren Maarten Luther (1483-1546) (zie *lutheranisme),
Huldrych Zwingli (1484-1531), Menno Simonsz. (1496-1561) (zie *dopersen)
en Johannes Calvijn (1509-1564) (zie *calvinisme). Zij hebben ook de aanzet
gegeven tot de verschillende stromingen binnen het protestantisme, hoewel zij
oorspronkelijk niet wilden breken met de universele kerk. Een speciaal type kerk
kreeg de Reformatie in het *anglicanisme. Omstreeks 1600 had de Reformatie
vaste voet in grote delen van Europa.
NEDERLAND. Ook in de Nederlanden was er sprake van een alom verbreid
anticlericalisme, mede gevoed doordat in sommige delen het uitgebreide
grondbezit van de kloosters elke economische ontwikkeling onmogelijk maakte.
In de Nederlanden werden met name de opvattingen en vooral de mentaliteit
van de moderne devotie en van de bijbels-humanisten essentieel. Hierdoor bleef
de invloed van Luther en Zwingli in deze gebieden beperkt. De zogenaamde
sacramentariërs (tolerante protestanten, die het sacrament van het altaar
verwierpen) drongen aan op de herbeleving van de bijbelse vroomheid en
werden samen met de bijbels-humanisten tot de zogenaamde nationaal-
gereformeerden. Tegelijkertijd kregen hier de anabaptisten veel invloed. Melchior
Hoffmann (ca. 1500-1543) verkondigde de spoedige wederkomst van Christus



op aarde en had via zijn prediking veel invloed op de revolutionaire beweging
die in 1535 in de Duitse stad Münster het nieuwe Jeruzalem gevonden dacht
te hebben Tegen deze opvatting verzetten zich ook de lutheranen. Menno
Simonsz. bracht de anabaptisten in een rustiger vaarwater. Het calvinisme
bereikte relatief laat de Nederlanden en vond met name onder de gilden, die
door de maatschappijveranderingen bedreigd werden, de ambachtslieden en de
lage adel veel aanhangers. Het speelde daarbij een belangrijke rol in de strijd
tegen Spanje gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1848) en werd later tot
staatsgodsdienst van de Noordelijke Nederlanden.

Period.:Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na
1800, 1993- .

Lit.: A.G.Weiler e.a.,Geschiedenis van de kerk in Nederland, 1962; H. Tüchle,
Geschiedenis van de kerk, dl. V, 1968; Otto J. de Jong,Nederlandse
kerkgeschiedenis, 1972; J.N. Bakhuizen van den Brink en W.F. Dankbaar,
Handboek der kerkgeschiedenis, dl. 3, 19804; Otto J. de Jong,Geschiedenis der
kerk, 198711; Pierre Chaunue (red.),De reformatie. De 16de-eeuwse revolutie
in de kerk, 1990.



Reformatorische Evangelische Gemeente te Joure, ontstaan toen begin 1984
een groep van dertig gemeenteleden zich definitief afscheidde van de
Gereformeerde Kerk (synodaal) te Joure. De bezwaren richtten zich zowel tegen
de plaatselijke als tegen de landelijke koers van de *Gereformeerde Kerken in
Nederland. Plaatselijk had men zeer ernstige bezwaren tegen de opvattingen van
ds. Jac. Wagenmakers. Volgens de groep ‘bezwaarden’ had hij weinig aandacht
voor de catechismus en ruimde hij een te grote plaats voor de kinderen in de
kerkdiensten in, terwijl zijn prediking en pastoraal beleid te zeer afwijkend
zouden zijn van de Schrift en de belijdenisgeschriften. Verder werd hem
verweten dat hij in een witte toga in de eredienst voorging. Landelijk was de
groep bezorgd over het rapport over de aard van het gezag van de Schrift, de
geringe binding aan de belijdenis en over de steun aan het IKV. Al in 1983
hield men enige tijd zelfstandige diensten in het bowlingcentrum, waarin naast
gereformeerde ook *nederlands hervormde, *vrije evangelische, *baptisten- en
*doopsgezinde predikanten zijn voorgegaan. Juni 1984 heeft men besloten om
zich niet bij een van de bestaande kerkgenootschappen aan te sluiten, maar als
Reformatorisch Evangelische Gemeente zelfstandig te zijn. Tot voorganger in
gedeeltelijke dienst werd ds. P.J. Bonhof, predikant van de *Vrije Evangelische
Gemeente te Bantega beroepen, die begin september 1984 door de doopsgezinde
predikant A.J. van der Linden als voorganger werd bevestigd. Ook verontruste
predikanten als ds. A.M. Lindeboom gingen hier voor. Sinds 1987 is ds. A. ten
Napel predikant.
De gemeente telt 100 leden en 10 gastleden (1993). Iedere zondag zijn er om
9.30 en 14.00 diensten in het gebouw ‘De Brug’, Brugstraat 3, Joure.
De grondslag van de gemeente is de erkenning van de Bijbel als het
geopenbaarde Woord van God (in de grondtekst), geschreven door heilige
mannen, gedreven door de Geest van God.

Period.:Kerkvenster.

Adres: De Stelle 21, 8501 MP Joure; tel. 0513-413956.



Religieuze beweging, de steeds meer gebruikte benaming voor al die religieuze
groeperingen die traditioneel *sekten werden genoemd. De nieuwe benaming
wint aan populariteit omdat in de loop der tijd het begrip sekte een steeds
ongunstiger bijbetekenis heeft gekregen. Bovendien beseffen de meeste grote(re)
geloofsgemeenschappen, dat zij mede schuldig zijn aan het ontstaan van de
sekten. Andere nieuwe, maar minder algemeen aanvaarde benamingen zijn:
nieuwe godsdienstige of nieuwe spirituele bewegingen.
De groeperingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw tot en met de
Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan worden de oude religieuze bewegingen
genoemd, die vanaf die tijd en vooral vanaf 1960 de nieuwe religieuze
bewegingen.
De meeste oude religieuze bewegingen, zoals deze voorkomen in Nederland,
zijn ontstaan binnen het *christendom, en met name binnen het *calvinisme.
De meeste aanhangers van de oude religieuze bewegingen hebben zich
afgescheiden omdat zij menen dat de grote(re) kerkgenootschappen een
belangrijk aspect van een van de drie grondzuilen van het christelijk geloof:
geloof, hoop en liefde, verwaarlozen. Ook menen zij dat deze
kerkgenootschappen niet meer de taal spreken van grote groepen gelovigen en
falen in de bevrediging van hun religieuze behoeften. Met name speelt ook het
verlangen naar een echte gemeenschap van broeders en zusters een belangrijke
rol.
Ondanks hun grote onderlinge verschillen hebben de christelijke oude religieuze
bewegingen een aantal gezamenlijke kenmerken: 1. Een hang naar
perfectionisme; 2. Een teruggrijpen op het christendom van de eerste
christengemeenten en een herstel van het vroegere enthousiasme en vooral van
de onderlinge broederlijke en zusterlijke band; 3. Een verabsoluteren van een
grondzuil van het geloof of van een deelwaarheid (voorbeelden: de uitstorting
van de heilige Geest, gebedsgenezing, de spoedige wederkomst van de Heer),
waardoor men duidelijk de opvatting heeft dat men zelf de volle
geloofswaarheid bezit; 4. Een bepaalde geestelijke hoogmoed, ontstaan vanuit
het geloof zelf deze volle geloofswaarheid te bezitten; 5. Een neiging tot
isolement als gevolg hiervan; 6. Een neiging tot wrok tegen de traditionele
grote(re) kerken, ingegeven door de opvatting dat deze kerken eeuwenlang
hebben gedwaald en daardoor hun opdracht, door Christus zelf gegeven, niet
hebben vervuld; 7. Een zwaar accent op de geloofsbeslissing, die een ieder
persoonlijk dient te nemen; 8. Een drang tot het vooruitlopen op het leven na
de dood of op het naderende wereldeinde.
Behalve de oude religieuze bewegingen, die uit de christelijke
kerkgenootschappen zijn voortgekomen, zijn er ook die zich baseren op een van
de andere wereldgodsdiensten of die een synthese willen bieden van de
verschillende religies. Weer anderen gaan uit van oer-religieuze opvattingen van
de eigen cultuurkring.
De meeste religieuze bewegingen kunnen in categorieën worden ingedeeld, met
daarbij het grote gevaar dat de schematisering als te absoluut wordt ervaren.
1. De groep die op jacht is naar een levende gemeente, ontstaan uit droefheid
en ergernis om de verstarring van het gemeenteleven en het kerk zijn. Deze
groep streeft naar een terugkeer van de sfeer binnen de eerste
christengemeenten. Tot deze groep behoren o.a. de verschillende charismatische
groeperingen, zoals de *Pinksterbeweging, de *Vergadering van Gelovigen) en



de quakers (zie *Genootschap der Vrienden) en de *Kerk van de Nazarener.
2. De groep die duidelijk uitzicht heeft op de voleinding die aanstaande is. De
bekendste groeperingen zijn: de *Jehovah’s Getuigen, de
Zevendedagsadventisten (zie *Adventisten), de *Maranathabeweging en het
*Ambassador College.
3. De groep die op zoek is naar een nieuwe gemeente, waar het christendom
van de eerste tijd weer geheel beleefd kan worden. Soms speelt hier ook de
behoefte aan de directe, levende en beleefbare aanwezigheid van Christus een
belangrijke rol. Tot deze groep behoren o.a. de vele *apostolische groeperingen.
4. De groep die zich richt op de absolute liefde en de barmhartigheid van God.
De bewegingen die tot deze groep behoren leggen verschillende accenten. Het
*Leger des Heils bestrijdt vooral de sociale ellende in al haar
verschijningsvormen, terwijl de verschillende *genezingsbewegingen ziekten
beschouwen als machten van de duivel.
5. De groep die zich naast de Bijbel beroept op een aanvullend heilig boek. Tot
deze groep behoren o.a. de groepering van Emanuel Swedenborg met zijn derde
testament (zie *Kerk van het Nieuwe Jeruzalem), die van Joseph Smith en zijn
Boek van Mormon(zie *Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen) en die van Mary Baker-Eddy en haarScience and health with key to
the scriptures(zie *Christelijke Wetenschap).
6. De groep die zich met name richt op de grenzen tussen geloven en weten.
Hoewel de groeperingen binnen deze groep geënt zijn op het ideeëngoed van
het westerse christendom, vertonen enkele elementen een humanistisch
levensideaal. Mede hierdoor wijzen zij het christelijk afhankelijkheidsgevoel
en het begrip van zonde af. Bij deze groep behoren o.a. de verschillende
organisaties van de *vrijmetselarij. Andere, zoals de *graalsbeweging en de
*antroposofie, kennen een wezenlijk niet-christelijk experimenteel kennen-uit-
aanschouwen.
7. De groep die uitgaat van het *occultisme, de ‘verborgen leer’, onderneemt
pogingen een inzicht te krijgen in het zgn. buitenzintuiglijke, in dat wat met de
gewone zintuigen niet is vast te stellen. Tot deze groep behoren de
verschillende groepen van de *rozenkruisers, van het *spiritisme en de
*astrologie.
8. De groep die ervan uitgaat dat de macrokosmos van het universum zich
weerspiegelt in de microkosmos van de mens. Zij gelooft dat met behulp van
magie de gelovige zich kan vereenzelvigen met de kosmische mens, waardoor
hij het middelpunt van de wereld worden kan en hij zichzelf in al het
geschapene herkent. O.a. de *Kerk van Satan, *Wicca, *Gurdjieff zijn de min
of meer organisatorische vormen van deze groepering. *Tarot kent geen
duidelijke organisatievorm.
9. De groep ‘oosters licht’, die uitgaat van geloofsopvattingen die buiten het
gebruikelijke westers christelijk denken vallen, hoewel er wel aanpassingen zijn
aan ons cultuurpatroon. In deze groep is maatgevend het principiële streven naar
een universele opvatting, naar een synthese van de verschillende godsdiensten.
Tot deze groep behoren o.a. het *Bahá’í Wereldgeloof, de verschillende groepen
binnen de *theosofie, de *soefibeweging, *Mazdaznan, *Krishnamurti, *Subud
en de vele vormen van *yoga.
10. De groep van groeperingen van het meest uiteenlopende karakter. Omdat
praktisch alle groeperingen vanaf ca. 1960 zijn ontstaan, worden zij



samengebracht in de groep van *nieuwe religieuze bewegingen.

Period.:Bres (16.000);Koördanser; Prana (11.000);RBN (1.000).

Lit.: H. Veldhuizen,Sekten en stromingen, z.j.; F. Boerwinkel,Kerk en sekte,
19583; B. van Gelder,Zoekers naar de waarheid. Een inleiding tot de
zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland,
1963; L. Laeyendecker,Religie en conflict. De zogenaamde sekten in
sociologisch perspectief, 1967; H.M.M. Fortmann,Oosterse renaissance, 1970;
C.J. Bleeker e.a.,Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten, 1978;
John Ferguson,Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten, 1979;
T.B.M. Witteveen,Overheid en nieuwe religieuze bewegingen, 1984; B. van
Gelder en E.G. Hoekstra,Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en
denken, 198920; E.G.Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985;
idem,Wat geloven zij? De magische groeperingen, 1986; R. Kranenborg,Kerk
en secte in Nederland. Een overzicht van kerkelijke literatuur (1860-1980), in:
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 84, 1986, p. 207-229; J. Borsje en R.
Kranenborg,Levende godsdiensten 2. Moderne westerse stromingen, (Open
Theologisch Onderwijs), 1991.



Religieuze Kring Aerdenhout-Bentvelt, op 19 december 1923 opgericht als
een vereniging ter bevordering van het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven
ter plaatse. Het initiatief hiertoe werd genomen door een aantal vrijzinnig-
protestanten rond de figuur van ds. A.P. van de Water. De eigenlijke reden was
het feit dat in de oprichtingsperiode voor niet-rooms-katholieken voorzieningen
om bijeenkomsten te houden in Aerdenhout en omgeving ontbraken. Al vrij
spoedig kreeg de Kring meer de levenshouding van aanvaarding van elkaars
levensovertuiging. Daarom is de Kring het plaatselijk samenwerkingsverband
geworden van *doopsgezinden, *remonstranten, *vrijzinnig-hervormden,
*evangelisch-luthersen en godsdienstig en wijsgerig geïnteresseerde
buitenkerkelijken.
De Kring telt ca. 110 leden (1993); de kerkdiensten, die om de veertien dagen
met wisselende voorgangers worden gehouden, worden gemiddeld door 35
personen bezocht. De diensten beginnen om 10.30 uur.

Adres: Oscar Mendliklaan 7, Aerdenhout; tel. 023-5245845.



Remonstrantse Broederschap, een vrijzinnig protestants kerkgenootschap,
ontstaan na de veroordeling van de remonstranten op de Nationale Synode van
Dordrecht (1618-1619). Ca. 200 predikanten werden toen afgezet en uit de
Nederduytsche of Gereformeerde Kerk uitgewezen. Verder vaardigde deze
synode de Vijf Artikelen tegen de remonstranten uit, die nog steeds in de
meeste orthodox-protestantse kerken behoren tot de belijdenisgeschriften die
bekend staan als de Drie Formulieren van Enigheid. De afgezette predikanten
vluchtten naar Antwerpen. Zij kwamen daar regelmatig bijeen, maar hoopten
nog op ‘reparatie van grieven’. Toen dit niet mogelijk bleek, werd daar in 1619
de Remonstrantse Broederschap gesticht. Spoedig keerde men terug naar de
Noordelijke Nederlanden; in 1631 werd in Amsterdam de eerste schuilkerk
gebouwd en verder stichtte men in 1634 aldaar een kweekschool voor
aanstaande predikanten. Deze instelling werd in 1873 naar Leiden verplaatst.
Vooral de tweede helft van de negentiende eeuw was voor de remonstranten
van grote betekenis. Mede door de opkomst van het modernisme (zie
*vrijzinnig-protestantisme) verdrievoudigde hun ledental. De Broederschap
maakt op dit ogenblik een periode van teruggang door. In de periode van 1966
tot 1988 is het aantal leden met ongeveer de helft gedaald. Het ledental
bedraagt in 1992 7.768 in 45 gemeenten. Daarnaast zijn er 1580 vrienden en
1236 belangstellenden. Naar aanleiding van een (vermeende) politisering van
de prediking hebben verontruste leden in 1980 de vereniging Waakt en Weegt
opgericht, die de prediking een meer uitsluitend evangelische inhoud wil geven.
Deze vereniging heeft intussen aan betekenis ingeboet.
OPVATTINGEN. In 1621 werd door Simon Episcopius (1583-1643) de eerste
geloofsbelijdenis opgesteld, terwijl de volgende van 1940 is. De Broederschap
stelt duidelijk dat haar belijdenis geen onveranderlijke formulering kent en ook
niet gelijk te stellen is met de Bijbel en het evangelie zelf. Volgens de
Broederschap dient de belijdenis in alle bescheidenheid – want inzichten kunnen
door betere inzichten worden ingehaald (aldus Episcopius) – te formuleren ‘als
teken in de tijd’ wat de remonstranten verbindt. De Broederschap wil een
geloofsgemeenschap vormen, die ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus
en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil
vereren en Hem dienen’. De Broederschap verwerpt elke gedachte dat er een
uitverkoren groep bestaat. Iedereen kan deelnemen aan het Heilig Avondmaal,
mits hij verlangt in gemeenschap met Christus te leven.
ORGANISATIE. In 1989 werd in de Remonstrantse Broederschap na uitgebreide
besprekingen de Kerkorde van 1950 vervangen. Iedere gemeente is zelfstandig
in het regelen van haar geestelijke en stoffelijke aangelegenheden en in het
beroepen van predikanten. Verder heeft elke gemeente het recht zich te laten
vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Remonstrantse
Broederschap. De dagelijkse leiding berust bij het college, dat nog steeds de
historische naam Commissie tot de Zaken der Remonstrantse Broederschap
heeft. In de leiding spelen de leken een belangrijke rol. Sommige gemeenten
noemen zich remonstrants-gereformeerd. Een belangrijke wijziging in de
kerkorde van 1989 was het scheppen van de mogelijkheid dat ook over niet-
huwelijkse relaties een zegenbede kan worden uitgesproken.
OECUMENE. De Broederschap is lid van de *Wereldraad van Kerken, ondanks
het feit dat men kritiek heeft op de basisformule en van de *Raad van Kerken
in Nederland. Verder is de Broederschap sinds 1945 opgenomen in de



Internationale Raad van Congregationalistische Kerken, die dezelfde geest van
vrijheid en verdraagzaamheid, dezelfde afkeer van leertucht en dezelfde
gehechtheid aan een kleine gemeenschap met een sterk persoonlijk contact kent.
Intussen is deze Raad opgegaan in de WARC. Daarnaast is de Broederschap
ook actief in diverse nationale en internationale vrijzinnige organisaties. Sinds
1966 bestaat er de mogelijkheid van kanselruil met de *Nederlandse Hervormde
Kerk. Was men eerst betrokken bij het Samen-op-Wegproces, de landelijke
vergadering van de Remonstrantse Broederschap besloot september 1993 het
waarnemerschap bij Samen op Weg te beëindigen aangezien men het niet eens
kon zijn over de koers die wordt ingeslagen.

Period.:AdRem(3.500).

Lit.(uit eigen kring): A.M. van Peski, Oecumene en Remonstrantse
Broederschap: het wederzijdse appèl, 1961;De Remonstrantse Broederschap,
wat zij is en wil, 19652; G.J. Hoenderdaal e.a.,Staat in de vrijheid. De
geschiedenis van de remonstranten, 1982; ‘Voor God wil ik belijden’.
Remonstranten en hun belijdenissen, 1990; E.J. Kuiper e.a.,Christus in vrijheid.
Remonstranten over Jezus, 1992; Th. M. van Leeuwen e.a.,De remonstranten.
Wat beweegt ze?, 1994.

Adres: Nieuwe Gracht 27, 3512 LC Utrecht; tel. 030-2316970, fax 030-
2311055.



Rigpa, de naam die Sogyal Rinpoche heeft gegeven aan het internationale
netwerk van centra en studenten die de studie van *Dzoghen onder zijn leiding
vormen. Het belangrijkste doel van Rigpa is om het boeddhistisch onderricht
aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen en om een omgeving voor
studie en beoefening te creëren en aan te bieden, die ondersteunend en
stimulerend werkt. Het woord Rigpa (zuiver en oorspronkelijk gewaarzijn) is
de Tibetaanse term voor de natuur van de geest. De kern van de beoefening van
Dzoghen is de introductie in de natuur van de geest en verblijven in de staat
van Rigpa.
Sogyal Rinpoche, een geïncarneerde lama van de *nyingma traditie van het
Tibetaanse *boeddhisme, is geboren in Tibet en werd door Jamyang Khyentse
Chökyi Lodrö, een belangrijk spiritueel meester, als een zoon opgenomen en
opgevoed. Sogyal Rinpoche studeerde na de dood van zijn leermeester verder
met Dudjom Rinpoche en Dilgo Rinpoche. Ook studeerde hij in Cambridge en
begon, aangemoedigd door zijn leraren, in 1974 met zijn onderricht. Met behulp
van deze achtergrond en met bijna twintig jaar van les geven in het Westen gaat
hij steeds verder met het bouwen van een brug tussen de boeddhistische traditie
en de westerse geesteshouding. Zijn voornaamste doel is om de hart-essentie
van de boeddhadharma over te brengen.
Sogyal Rinpoche bezoekt sinds 1981 regelmatig Nederland om zijn onderricht
te geven. De Stichting Rigpa bestaat uit een vaste kern van 70 medewerkers
en donateurs en ca. 300 belangstellenden (1993). In de eigen meditatieruimte
aan de Sint Agnietenstraat 22 te Amsterdam worden voor de sangha, de
gemeenschap van beoefenaren, wekelijks beoefeningen geleid. Verder worden
er gedurende het jaar de volgende cursussen aangeboden: Meditatie voor
beginners; Lojong (het ontwikkelen van mededogen); Ngöndro (voorbereidende
oefeningen voor de beoefening van tantra); Grondslagen van het boeddhisme
(overzicht van het pad naar verlichting binnen de nyingma traditie).

Period.:Nieuwsbrief.

Lit. (uit eigen kring): Sogyal Rinpoche,Essential advice on the practise of
meditation, 1987; Khyentse Özer,International journal of Rigpa fellowship,
1990; Sogyal Rinpoche,Dzogchen and padmasambhava, 1990; idem,The
Tibetan book of living and dying, 1992.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 219-
223; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 132.

Adres: Postbus 17233, 1001 JE Amsterdam; tel. 020-6238022.



Rooms-Katholieke Kerk (R.-K. Kerk) , de grootste kerk binnen het
*christendom, met ca. 950 miljoen gelovigen (1992) over de gehele wereld. Zij
beschouwt zich als de rechtmatige opvolgster van het vroege christendom. Zij
wordt ‘rooms’ genoemd omdat de paus als bisschop van Rome en daardoor als
de opvolger van Jezus’ discipel Petrus de centrale plaats in het
bisschoppencollege inneemt. Verder noemt zij zich ‘katholiek’, d.w.z. ‘gericht
op het geheel’, wat op drie manieren wordt verwerkelijkt: 1. Zij is gezonden
om het evangelie te verkondigen aan een ieder; 2. Zij is behalve plaatselijke
kerk tegelijkertijd ook de universele wereldkerk; 3. Iedere plaatselijke kerk en
de kerk als geheel heeft in haar eigen midden behoefte aan een veelheid van
gaven, diensten en levensstaten, d.w.z. groepen die het christen-zijn verschillend
verwezenlijken. Vooral de aanduiding ‘katholiek’ in haar naam roept bij een
aantal kerken van het *protestantisme weerstanden op, omdat ook deze
pretenderen algemeen te zijn.
GESCHIEDENIS TOT HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE (1962-1965).
De specifieke opvattingen van de R.-K. Kerk worden bepaald door een aantal
factoren, die met name in de geschiedenis van de vroege kerk een belangrijke
rol speelden. De belangrijkste zijn: 1. De verdediging van de apostolische
overlevering tegen de gnostiek en de daarmee samenhangende nadruk op de
belijdenis, sacrament en ambt; 2. De synthese, door de kerkvaders tot stand
gebracht tussen het christendom en de antieke cultuur; 3. De rol die de kerk van
Rome speelde temidden van de kerken op grond van haar band met Petrus en
Paulus, maar ook op grond van de dominante politieke en culturele rol van
Rome als hoofdstad van het Romeinse Rijk; 4. De betekenis van de
administratieve modellen van het Romeinse Rijk voor de grenzen van de
bisdommen en het bestuur van de kerk (provincies en diocesen); 5. De
groeiende invloed van de liturgie, zoals deze werd gepraktizeerd in de stad
Rome in de kerken van het Westen; 6. De grote betekenis van het
monnikenwezen voor de kerk en de cultuur van het Westen; 7. De betekenis
van het pausschap als stabiliserende factor tijdens en na de neergang van het
westelijk Romeinse Rijk.
Belangrijk is het ontstaan van de pauselijke of Kerkelijke Staat. Nadat de
keizers van het Romeinse Rijk in de loop van de vierde eeuw hun residentie
naar het oostelijk deel van hun rijk in Constantinopel (later Byzantium en
vervolgens Istanbul) hadden verplaatst, verloren zij snel hun invloed op en hun
macht over Italië. Bij de invallen van de Hunnen, Goten, Vandalen en andere
volken in de loop van de volgende eeuwen op dit gebied, riep de bevolking met
name de bisschop van Rome te hulp. Toen in de achtste eeuw de Longobarden
Italië aanvielen, riep de paus de Karolingische vorsten te hulp. Pippijn de Korte,
de vader van de latere keizer Karel de Grote, verjoeg deze aanvallers en schonk
in 754 de op hen veroverde gebieden aan de paus. Hierdoor ontstond het begin
van de Kerkelijke Staat: de paus werd wereldlijk heer over een steeds groter
wordend grondgebied. Toen in 1870 Italië één werd, bleef hiervan in
Vaticaanstaat slechts een klein deel over.
De vele middeleeuwse hervormingsbewegingen slaagden er niet in om aan de
praktische volledige verbondenheid tussen kerk en staat een eind te maken en
ook niet aan misstanden, die langzaam in de praktijk van het alledaagse
geloofsleven waren binnengeslopen. Nadat al in 1054 een schisma tussen de
kerken van het Oosten en die van het Westen was ontstaan, bracht de zestiende-



eeuwse *Reformatie de scheiding tot stand tussen de R.-K. Kerk en de
verschillende stromingen binnen het protestantisme. De R.-K. Kerk kwam zelf
tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) met een eigen binnen-kerkelijke
hervorming, de Contra-Reformatie: de geloofsleer werd opnieuw geformuleerd,
een nieuwe catechismus uitgegeven, de misstanden weggeruimd en de liturgie
hervormd. Ook werd de opleiding van de priesters goed geregeld. Verder werd
het bestuur over de R.-K. Kerk gecentraliseerd, haar gezagsstructuur versterkt
en de invloed van de niet-geestelijken over kerkelijke aangelegenheden zeer
beperkt. Het Latijn bleef de officiële kerktaal. Twee grote missioneringsgolven,
verbonden met de kolonisatie vanuit het Iberisch Schiereiland (zestiende en
zeventiende eeuw) en met de negentiende-eeuwse Westeuropese kolonisatie,
bepalen mede het gezicht van de R.-K. Kerk. Het Eerste Vaticaans Concilie
(1869-1870) versterkte de invloed van de paus binnen de R.-K. Kerk door de
definitie van het jurisdictie-primaat en de afkondiging van het dogma van de
pauselijke onfeilbaarheid bij plechtige uitspraken (ex cathedra) over zaken van
geloof en zeden.
TWEEDE VATICAANS CONCILIE (1962-1965). Het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965), ontstaan vanuit het sterke verlangen naar ‘aggiornamento’
(Italiaans: ‘bij de tijd brengen’) en ingezet door paus Johannes XXIII, zorgde
voor veel veranderingen. Om de kerk te duiden gebruikte dit Concilie vele
beelden: ‘de akker, waarin Gods woord gezaaid wordt’; ‘het huis Gods’; ‘de
tempel van de Heilige Geest’; ‘bruid van Christus’; ‘lichaam van Christus,
waarvan de verschillende ledematen één lichaam vormen’, en niet op de laatste
plaats het ‘Volk van God onderweg door de tijd en de wereld’. Met deze
beelden wil de R.-K. Kerk aangeven, dat zij zichzelf beleeft als sacrament:
d.w.z. in menselijke woorden en structuren wordt het verbond dat God met de
mensen heeft gesloten zichtbaar en werkzaam; in de menselijke liefde komt
Gods liefde aan het licht. Bij de toepassing van de besluiten van dit Concilie
werd de R.-K. Kerk zich scherp bewust van haar wereldwijde verspreiding. Dit
proces werd versterkt door het gelijktijdige proces van dekolonisatie. De allang
bestaande verschillen van opvatting tussen de oude kerken, geworteld in de
westerse cultuur, en de jonge kerken van de Derde Wereld werden nu duidelijk
zichtbaar. Maar ook in de afzonderlijke kerkprovincies en met name in
Nederland kwamen grote verschillen van opvatting aan het licht.
Het Tweede Vaticaans Concilie nam geen van de dogma’s uit het verleden
terug, maar stelde ook geen nieuwe op. Omdat dogma’s er vaak toe leidden dat
alleen vastgehouden werd aan het tegendeel van de te bestrijden dwaling,
besloot het tot een positieve uiteenzetting van de waarheid. Enkele van de
voornaamste besluiten zijn: 1. De Constitutie van de liturgie (Sacrosanctum
Concilium), waarin de mogelijkheid geopend wordt voor het gebruik van de
moedertaal in de eredienst. Ook wordt de communie onder de beide gestalten
van brood en wijn voor de gelovigen mogelijk gemaakt; 2. De Constitutie over
de Kerk (Lumen gentium), waarin deze omschreven wordt als een mysterie en
als ‘Gods volk onderweg’. Ten aanzien van de leiding over de wereldkerk
wordt het beginsel van de collegialiteit uitgewerkt. Verder wordt de nadruk
gelegd op het gemeenschappelijk priesterschap van alle gedoopten en op het
dienend karakter van het ambt; 3. De Constitutie van de goddelijke Openbaring
(Dei verbum). Hierin wordt de verhouding van traditie en Schrift omschreven,
niet als twee naast elkaar staande bronnen van Openbaring, maar als



voortstromend uit dezelfde oorsprong (bron), als het ware ineenvloeiend en op
hetzelfde doel gericht; 4. De pastorale Constitutie over de Kerk in de
hedendaagse wereld (Gaudium et spes), waarin de zending van de kerk en de
betekenis van de wereld voor de kerk wordt beschreven.
Behalve deze basisteksten gaf het Concilie nog een groot aantal verklaringen
en decreten uit. Van deze moeten worden genoemd: de Verklaring over de
geloofsvrijheid (Dignitatis humanae), waarin het recht van een ieder op vrijheid
van geloof wordt benadrukt en het Decreet over de deelneming aan de
oecumenische beweging (Unitatis redintegratio), waarin de dialoog met andere
kerken als een zaak van levensbelang wordt gezien.
OPVATTINGEN. De R.-K. Kerk bevindt zich volledig in de geloofstraditie van
het christendom, maar wel met enkele eigen accenten. Hierdoor verschilt zij,
zeker t.a.v. de structuur van de kerk, met de kerken van de *oosterse kerken
en met die van het *protestantisme.
Ook voor de R.-K. Kerk is essentieel dat Jezus Christus verrezen is uit de dood
en dat Hij als de verrezen Heer Zijn kerk opbouwt en leidt door middel van de
kracht van de Heilige Geest, die Hij blijft zenden. Daarom gelooft de R.-K.
Kerk dat in het geheel van haar handelen Jezus Christus als de levende Heer
aanwezig is. De kerk moet dit ene en zelfde geloof altijd opnieuw uitleggen en
verdiepen. Dit gebeurt vooral in de kernmomenten van het geloofsleven. De R.-
K. Kerk kent de leer en de praktijk van het leerambt: de verkondiging van het
Woord van God en de bindende uitleg ervan door de bisschoppen in
gemeenschap met de paus. De R.-K. Kerk kent het verschil tussen het gewoon
en het buitengewoon leerambt. Van dit buitengewoon leerambt is er sprake als
de bisschoppen op een oecumenisch concilie vergaderd zijn en als zij spreken
in aangelegenheden van geloof en zeden. Eveneens is er sprake van dit
buitengewoon leerambt als de paus als hoofd van het bisschoppencollege een
geloofs- of zedenleer in een definitieve uitspraak verkondigt. Wel moeten de
bisschoppen gezamenlijk en de paus in dit geval uitdrukkelijk te kennen geven
dat zij een dergelijke beslissing nemen.
Sacramenten zijn niet alleen de zintuiglijke vormen van Gods genade maar
tevens tekens waarmee de gelovigen hun geloof belijden. De sacramenten
veronderstellen het geloof niet alleen, maar voeden, versterken dit ook en
brengen het tot uitdrukking. De R.-K. Kerk aanvaardt zeven sacramenten, die
de gelovigen begeleiden in al hun belangrijke levenssituaties en -fasen. Zo
wordt in het vergankelijke menselijke bestaan iets zichtbaar van Gods
onwankelbare trouw. Belangrijk is wel dat Jezus Christus zelf het oersacrament
is en de eigenlijke bedienaar van de sacramenten: Jezus Christus zelf doopt,
consacreert en vergeeft de zonden. Hierdoor ontmoeten de gelovigen in de
sacramentele symbolen Christus zelf. De bedienaar van de sacramenten moet
derhalve uitdrukkelijk door Jezus Christus gezonden en gemachtigd zijn,
waardoor de bediening voorbehouden is aan het ambt in de kerk. Wil het
sacrament zijn geldigheid hebben, dan moet het op de juiste wijze, d.w.z. door
de kerk vastgelegde wijze, worden voltrokken. Behalve sacramenten kent de
R.-K. Kerk ook de zogenaamde sacramentalia, heilige tekens die verwant zijn
met de sacramenten. Hiertoe horen de zegeningen voor de verschillende noden
van het leven.
In haar langdurige geschiedenis ziet de R.-K. Kerk naast haar zondig
tekortschieten ook de belofte van de Heer in vervulling gaan: ‘Ziet, Ik ben met



u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’(Matteüs 28:20). Christus
heeft volgens Matteüs 16:18-19 zijn ‘sleutelmacht’ om op aarde te binden en
te ontbinden overgedragen aan Petrus. Daarom kan de kerk nieuwe lidmaten
opnemen door het sacrament van het doopsel, verzoening uitspreken in het
sacrament van de verzoening en leden buiten de gemeenschap sluiten tot
vermaning van anderen en tot bekering van de betrokkenen. De R.-K. Kerk gaat
ervan uit dat Petrus zelf en niet slechts de geloofsgetuigenis van Petrus het
fundament is voor de kerk: de getuigenis van Petrus kan niet ontkoppeld
worden van Petrus als getuige. De sleutelmacht heeft betrekking op het leidende
gezag in de kerk, het huis van God. Door deze bevoegdheid kunnen de
bindende leeruitspraken gedaan worden. Deze bevoegdheid van Petrus is op de
paus en zijn medebisschoppen overgegaan, aangezien de kerk uitgaat van een
ononderbroken bezetting van de bisschopszetels als gevolg van een ‘keten’ van
handopleggingen. Maar daarbij dient deze apostolische successie wel gezien te
worden in samenhang met de overdracht van het apostolische geloof, waaraan
zij is gebonden. Een bisschop die zich buiten het apostolisch geloof bevindt,
verliest daardoor automatisch het recht op uitoefening van zijn ambt. De
apostolische successie van een individuele bisschop staat in samenhang met die
van het hele bisschopscollege, omdat hij daarvan lid is. Daarom ook wordt een
bisschop door tenminste drie bisschoppen gewijd.
Ambten en diensten spelen in de R.-K. Kerk een essentiële rol. Het
uitgangspunt hierbij is het priesterschap van alle gedoopten, omdat zij
deelhebben aan het profetische, priesterlijke en koninklijke ambt van Jezus
Christus. Het verschil tussen clerici en leken is dat leken weliswaar geen
ambtelijke zending in de kerk hebben, maar wel medeverantwoordelijkheid. De
kerk acht daarom het apostolaat van de leken essentieel. Ambten kent de kerk
vanaf het begin van haar bestaan omdat zij zijn ingesteld door Jezus Christus
zelf toen hij de twaalf discipelen tot een inniger navolging riep en hen op een
bijzondere wijze liet delen in zijn zending. In de periode zoals die beschreven
is in het bijbelboek Handelingen stonden de apostelen op de voorgrond. Ook
was er toen al sprake van evangelisten, herders en leraars. In de na-apostolische
periode is er sprake van het drieledig ambt: bisschop, presbyter en diaken. De
volheid van het ambt komt toe aan de bisschop, de herder van de kerk. Hij
neemt zijn ambt waar binnen het college van bisschoppen, in gemeenschap met
en onder leiding van de bisschop van Rome, de opvolger van Petrus. De
presbyter (priester) neemt deel aan het ambt van de bisschop in de
verkondiging, de bediening van de sacramenten en door de herderlijke dienst.
Hij doet dit binnen het presbyterium van een diocees (bisdom) onder leiding
van een bisschop. Het ambt van de diaken als gevolg van een lagere wijding
speelt op dit ogenblik niet die rol die het zou moeten hebben. Priesters dienen
celibatair te leven. Hoewel dit verplicht celibatair leven niet vereist is vanuit
het wezen van het priesterschap wordt het in de Latijnse kerk vanaf de vierde
eeuw en later door verschillende synodes telkens weer beklemtoond en door het
Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd en bekrachtigd als een bijzonder teken
van de navolging van Christus. De R.-K. Kerk stelt het priesterschap niet open
voor vrouwen. De Congregatie voor de Geloofsleer stelde in 1976 opnieuw vast
dat op grond van het voorbeeld van Jezus en zeker ook op die van de hele
kerkelijke traditie de opleiding van vrouwen tot het priesterlijke ambt niet
mogelijk geacht wordt.



Volgens de R.-K. Kerk omvat de kerk als gemeenschap der heiligen de kerk
op aarde, de zaligen in de hemel en de gestorvenen in hun toestand van
zuivering. Zij allen vormen het ene lichaam van Christus waarin alle ledematen
voor elkaar instaan bij God. De kerk vereert daarom de heiligen in de hemel,
maar doet ook een beroep op hun voorspraak bij God; evenzeer bidt de kerk
voor de gestorvenen in hun toestand van zuivering. De eenheid met de hemelse
kerk krijgt het meest intensief gestalte in de liturgie, als de gelovigen samen
met alle engelen en heiligen gemeenschappelijk de lof van Gods heerlijkheid
en Zijn verlossingswerk vieren. Zij gelooft dat Christus de enige verlosser en
middelaar is. Maar hij is reddend onder ons via mensen, in de menselijke
werkelijkheid van de kerk. Al het geschapene is niet totaal verdoemd door de
zondeval, maar kan het sprekend teken worden van Gods verlossende nabijheid.
Het heil van Christus voltrekt zich niet buiten de mens om: de mens wordt
uitgenodigd om in vrijheid ja te zeggen op het reddend woord van de Heer.
Maria neemt als ‘Moeder Gods’, als het grote voorbeeld en prototype van het
christelijk geloof, in de geloofsbeleving van de R.-K. Kerk een speciale plaats
in. De kerk gelooft dat Maria als de eerste verloste door Christus de Heer
gevrijwaard is gebleven van alle zonde (officieel in het dogma van Maria,
onbevlekt ontvangen, afgekondigd in 1854) en nu al totaal deelt in de verlossing
(in 1950 werd dit geloof plechtig uitgesproken in het dogma van de
tenhemelopneming van Maria). Op grond van haar unieke plaats in het
verlossingswerk wordt Maria door de gelovigen als voorspraak aangeroepen.
Ook op de andere heiligen doet de kerk een beroep om voorspraak. De kerk
gelooft dat zij dichter bij God zijn en tegelijkertijd met de aardse kerk
verbonden zijn. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie staat de kerk veel
kritischer ten opzichte van overdreven vormen van heiligenverering. De kerk
erkent weliswaar vele duizenden mensen als officiële heiligen maar viert slechts
van enkele grote heiligen jaarlijks hun feestdag.
EREDIENST. De viering van de eucharistie neemt in de eredienst de centrale
plaats in: de uiterlijke vormen van de viering zijn zinnebeeld voor wat inwendig
gebeurt bij de eucharistie: de vereniging van de afzonderlijke gelovige met
Jezus Christus en de onderlinge vereniging in Jezus Christus.
De viering van de eucharistie bestaat uit twee delen: de dienst van het woord
en die van de eucharistie. Zij zijn echter zo nauw met elkaar verbonden dat zij
één daad van eredienst vormen. Deze beide delen van de eucharistie worden
omringd door de openings- en de slotritus. De openingsritus omvat: de intocht
van de celebrant, begroeting en schuldbelijdenis, het Kyrie, Gloria en het gebed
van de dag. De dienst van het woord bestaat uit schriftlezingen met de
antwoordpsalm. Een korte preek (homilie) waarin God tot Zijn volk spreekt en
het geestelijk leven voedt, geloofsbelijdenis en voorbede werken dit gedeelte
uit en sluiten het af. De antwoordpsalm is het antwoord van de gelovigen, de
geloofsbelijdenis de instemming van de gemeenschap met het woord van God,
terwijl in de voorbede de geloofsgemeenschap haar priesterlijk ambt uitoefent
door haar gebed voor alle mensen en speciaaal voor een ieder in nood. De
eucharistie bestaat uit drie delen: 1. De bereiding van de gaven, waarbij onder
gezang en gebed brood, wijn en water naar het altaar worden gebracht; 2. Het
eucharistisch gebed, het gebed van dankzegging en heiliging, kent als
belangrijkste elementen: de dankzegging voor Gods verlossingswerk; het
Sanctus, waarin de gehele geloofsgemeenschap in haar lofprijzing instemt en



zich verenigt met de hemelse machten; in de epiclese bidt de kerk tot de Vader
om de Heilige Geest over de gaven neer te zenden opdat zij het lichaam en
bloed worden van Jezus Christus; in de instellingswoorden (de consecratie)
worden zijn lichaam en bloed onder de gedaanten van brood en wijn werkelijk
tegenwoordig gesteld; in de daarop aansluitende anamnese (gedachtenis)
gedenkt de Kerk het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus Christus;
in het gebed van aanbieding draagt de kerk door Jezus Christus in de Geest de
offergaven op aan de Vader; in de commemoratie en intercessie drukt zij uit
dat zij de communie viert in gemeenschap met de gehele kerk en de totale
gemeenschap van de heiligen; de slotdoxologie drukt nogmaals samenvattend
de lofprijzende verheerlijking Gods uit, die door de acclamatie van de gelovigen
wordt bekrachtigd en afgesloten; 3. De communie, ingeleid door het Onze
Vader, omvat de vredesgroet en het breken van het brood. Met dit laatste wordt
aangetoond dat de gelovigen deelnemen aan het éne brood en zo samengevoegd
worden tot het éne lichaam van Jezus Christus. De communie wordt zelf
besloten met het slotgebed. De slotritus sluit met de groet en de zegen van de
priester samen met de wegzending de eucharistieviering af.
OECUMENE. De R.-K. Kerk gaat ervan uit dat in haar de ene en ware kerk
van Jezus Christus bestaat en dat zij in het bezit is van de volheid van de
genademiddelen. Maar de kerk aanvaardt ook ‘dat er buiten haar ‘schoot’
meerdere bestanddelen van heiliging en waarheid te vinden zijn, die al de eigen
gaven van de kerk van Christus, naar de katholieke eenheid stuwen’. Tot dit
erfgoed behoren volgens haar: de Heilige Schrift, de oudkerkelijke
geloofsbelijdenissen, het doopsel, het genadeleven, geloof, hoop en liefde en
andere gaven van de Heilige Geest. Samen met de kerken van de oosterse
orthodoxie heeft zij gemeen de opvattingen over de eucharistie en de eenheid
van het bisschopsambt. Volgens de R.-K. Kerk kan de weg van de
oecumenische beweging alleen verlopen als de verschillende denominaties
binnen het christendom erkennen dat de waarheid van het evangelie en de
zuiverheid van de kerkelijke leer niet versluierd kunnen worden.
De R.-K. Kerk is geen lid van de *Wereldraad van Kerken. Wel blijkt
ondermeer uit aan de kerken voorgelegde concept-akkoorden dat de standpunten
dichter bij elkaar komen. Voorbeelden zijn: concept-akkoorden over eucharistie
(1971) en over wijdingen en het ambt (1973). Verder onderhoudt de R.-K. Kerk
goede contacten met de Anglicaanse Kerk (zie: *anglicanisme), met de kerken
van de oosterse orthodoxie (in 1965 werd de wederzijdse excommunnicatie van
1054 herroepen en elkaars wijdingen en sacramenten erkend), terwijl met de
*Oud-Katholieke Kerken een overeenkomst werd gesloten waardoor
samenwerking op pastoraal-sacramenteel gebied mogelijk werd. Voor de
universele kerk is t.a.v. oecumenische vragen actief de Pauselijke Raad voor
de Eenheid der Christenen (vele jaren o.l.v. de Nederlandse kardinaal J.
Willebrands en nu o.l.v. kardinaal E. Cassidy) en de Congregatie voor de
Oosterse kerken.
Vanaf de oprichting in 1968 is de R.-K. Kerk lid van de *Raad van Kerken in
Nederland. Voor de Nederlandse kerkprovincie is in oecumenische vragen actief
de Bisschoppelijke Commissie voor Oecumenische Zaken en verder de St.
Willibrordvereniging. De R.-K. Kerk heeft wederzijdse dooperkenningen met
de *Nederlandse Hervormde Kerk (1967), de *Evangelisch-Lutherse Kerk in
het Koninkrijk der Nederlanden (1968), de *Gereformeerde Kerken in



Nederland (1968), de *Remonstrantse Broederschap (1974). Een samenvattend
verslag over de oecumenische ervaringen deed de Nederlandse
Bisschoppenconferentie in haar briefOnze oecumenische opdracht, een
prioriteit (1987).
ORGANISATIE(ALGEMEEN). De R.-K. Kerk kent een duidelijke episcopale
kerkvorm: de bisschoppen, die hun bisdommen besturen, doen dit in
verbondenheid met de bisschop van Rome (de paus) als het zichtbare teken van
hun onderlinge saamhorigheid. De R.-K. Kerk beschouwt haar wereldwijde en
hiërarchische structuur als behorend tot het wezen van haar kerkzijn. Het
leidinggevend gezag heeft een plaats in alle wezenlijke functies van de
kerkgemeenschap: de verkondiging van het Woord, de viering van de
sacramenten, de herderlijke zorg voor de eigen geloofsgenoten en voor heel de
samenleving. Deze structuur bepaalt ook de opbouw van het nieuwe wetboek
van Canoniek Recht van 1983. Christus zelf heeft aan het college van apostelen
samen met Petrus de leidende macht over de Kerk opgedragen. De R.-K. Kerk
beschouwt de paus als de opvolger van Petrus, de eerste bisschop van Rome,
en het college van bisschoppen als opvolger van het apostelcollege.
De paus wordt in zijn bestuur over de universele kerk bijgestaan door de
Romeinse curie. Deze bestaat uit de staats- of pauselijke secretaris, de raad voor
openbare zaken van de Kerk, de verschillende congregaties (c. voor de
geloofsleer; c. voor de bisschoppen; c. voor de Oosterse kerken; c. voor de
sacramenten en de goddelijke eredienst; c. voor de geestelijkheid; c. voor de
religieuze en de seculiere instituten; c. voor de evangelisatie van de volken of
voor de geloofsverbreiding; c. voor heilig- en zaligverklaringen; c. voor het
katholiek onderwijs), de rechtbanken, de secretariaten en raden (r. voor de
bevordering van de eenheid onder de christenen; r. voor de niet-christenen; r.
voor de niet-gelovigen), de verschillende commissies en comités, de officies en
de Palatijnse beheersinstellingen.
Een speciale plaats in het bestuur van de wereldkerk nemen de ca. 180
kardinalen (1992) in. Zij zijn als naaste adviseurs van de paus meestal de
leiders van de Romeinse congregaties en de pauselijke raden. Andere kardinalen
zijn bisschop en niet zelden voorzitter van de bisschoppenconferentie van een
kerkprovincie. Daarnaast kiezen zij, in conclaaf bijeen, met een tweederde
meerderheid van stemmen, een nieuwe paus.
De universele kerk is verdeeld in kerkprovincies, die een aantal bisdommen
(diocesen) omvatten. Voorzitter van het bisschoppencollege van een
kerkprovincie is vaak de aartsbisschop, met de soms persoonlijke titel van
kardinaal. De bisschop, door de paus benoemd, is de opperste herder van zijn
bisdom. Vaak wordt hij bijgestaan door een of meerdere hulpbisschoppen. De
zogenaamde bisschoppelijke curie is o.l.v. de bisschop belast met het bestuur
over een bisdom. Elk bisdom is onderverdeeld in parochies, met als herder(s)
een of meerdere priesters, die de titel van pastor of pastoor hebben. Eventueel
worden deze bijgestaan door een of meerdere pastorale medewerkers. De
dekenaten (kerkelijke districten) omvatten verschillende parochies en staan
onder leiding van een priester met de titel van deken. De priesters zijn de naaste
medewerkers van de bisschop in de uitoefening van zijn leidinggevende
opdracht. Zij worden door de bisschop tot priester gewijd na een lange
filosofische, theologische en spirituele opleiding, die soms wordt gevolgd aan
een seminarie en soms aan de Theologische Hogeschool of aan de theologische



faculteit van een (r.-k.) universiteit. Ook is het mogelijk dat priesters behorende
tot een van de vele kloosterorden actief zijn in het pastorale werk binnen een
parochie.
Aan sommige bisschoppen met een groot kerkelijk gebied werd de titel
patriarch gegeven. Sinds het Concilie van Nicea (325) zijn als zodanig erkend:
de bisschoppen van Rome (over het Westen), van Antiochië (over Syrië), van
Alexandrië (over Egypte). Verder zijn daarbij gekomen de patriarch van
Constantinopel en die van Jeruzalem. Van veel latere datum zijn in de westerse
kerk de patriarchen van Venetië en Lissabon (beide slechts titulair).
ORGANISATIE (NEDERLAND). De Nederlandse kerkprovincie omvat zeven
bisdommen: het aartsbisdom Utrecht (kardinaal A. Simonis, tegelijkertijd
voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie), bisdom Breda (bisschop
tot mei 1992 H.C.A. Ernst en vanaf juli 1994 M.P.M. Muskens), bisdom
Groningen (bisschop J.B.W.M. Möller), bisdom Haarlem (bisschop H.J.A.
Bomers c.m.), bisdom ’s-Hertogenbosch (bisschop G. ter Schure s.d.b.), bisdom
Roermond (bisschop F. Wiertz), bisdom Rotterdam (bisschop A.F. van Luyn
s.d.b.). De zeven bisschoppen kennen met respect voor ieders gezag binnen zijn
eigen bisdom toch een vorm van collegiale verantwoordelijkheid voor de
katholieke geloofsgemeenschap in Nederland in haar geheel, die tot uitdrukking
komt in de Bisschoppenconferentie, die voor haar werk ondersteund wordt door
een secretaris-generaal en door het secretariaat van het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland te Utrecht.
De Nederlandse kerkprovincie telt totaal 5.529.346 gelovigen, verdeeld over
1742 parochies. Het aantal priesters dat actief is in het pastoraat, is 1456, en
het aantal pastorale werkers(sters) 596 (1-1.1993).
De aanstaande priesters worden opgeleid aan de Katholieke Theologische
Universiteit in Utrecht, aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit Nijmegen en aan de Theologische Faculteit Tilburg en verder aan
het Willibrordhuis te Amsterdam voor het bisdom Haarlem, het Sint
Janscentrum in Den Bosch, de Priesteropleiding Bovendonk vooral voor het
bisdom Breda, het Groot-seminarie Rolduc voor het bisdom Roermond, het
Ariënskonvikt te Utrecht en het Centrum voor Priesteropleiding Vronesteyn in
Voorburg voor het bisdom Rotterdam. Naast de verschillende
priesteropleidingen kent men die voor diakens – sinds de Kaderwet van het
permanente diakonaat werkzaam in de liturgische vieringen en in de bediening
van enkele sacramenten -, die voor de zogenaamde pastorale werkers (in de
kerk werkzaam zonder wijding) en die voor parochie-assistenten.
RELIGIEUZE INSTITUTEN. De R.-K. Kerk kent een groot aantal zogenaamde
religieuze instituten: religieuze instituten van actieve vrouwelijke religieuzen,
contemplatieve vrouwelijke religieuzen, priesterreligieuzen, monniken en
broeders en fraters. Actieve religieuzen zijn over het algemeen actief op elk
terrein in de maatschappij, terwijl bij de contemplatieve religieuzen vooral de
nadruk ligt op gebed en contemplatie.
De religieuze instituten zijn gemeenschappen van vrouwen of mannen, die
meestal samenleven volgens een bepaalde regel (vandaar hun naam regulieren,
afkomstig van het Latijnse regula= regel). De drie evangelische raden:
armoede, gehoorzaamheid en celibaat willen tot uitdrukking brengen dat het
Rijk Gods in deze en in de toekomende wereld alles overtreft wat waarde heeft
in deze wereld. Armoede is het bewust opgeven van de drang naar bezit,



teneinde in persoonlijke bezitsloosheid zo Christus na te volgen, die ‘geen steen
had om het hoofd op te laten rusten’. Gehoorzaamheid laat de kloosterling met
het hart luisteren naar Christus en zijn vertegenwoordigers hier op deze aarde.
De religieus volgt Christus in diens overgave aan de Vader. Het celibaat is, naar
Christus’ voorbeeld, het ongehuwd blijven ter wille van het Koninkrijk Gods.
Sommige religieuze instituten dateren uit de zesde eeuw (de Benedictijnen,
mannelijk en vrouwelijk), andere uit de middeleeuwen (bijv. Cisterciënzers,
Franciscanen, Dominicanen, allen mannelijk en vrouwelijk). De Jezuïten, alleen
mannelijk zijn in de zestiende eeuw en andere in de achttiende en negentiende
eeuw ontstaan, en dan vooral de vele religieuze instituten. Tot de recente
stichtingen behoren die in 1947 van de Zusters van Moeder Teresa van Calcutta
(Missionarissen van Naastenliefde, afk. m.c.) en in 1963 van de Broeders
Missionaries of Charity, terwijl in 1969 de Co-workers of Mother Teresa met
de Missionaries of Charity verbonden werden.
Vooral in de loop van de achttiende en negentiende eeuw ontstonden vele
broeder- en zustercongregaties, gemeenschappen van broeders (fraters) en
zusters, die zich wijdden aan ziekenzorg, jeugdzorg en het geven van onderwijs.
De leden van de broedercongregaties ontvangen krachtens hun leefregel en
doelstelling geen wijdingen, maar verplichten zich wel door hun geloften de
evangelische raden na te leven.
Met name na de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal toetredingen tot de
verschillende religieuze instituten zeer. Vooral het Tweede Vaticaans Concilie
heeft een impuls gegeven aan de hervorming van het geestelijk leven, zonder
dat daarmee een halt werd toegeroepen aan de toenemende vergrijzing. De
hervormingsbeweging kreeg vooral het karakter van de herijking van de
oorspronkelijke inspiratie. Daarnaast ontstonden er allerlei
samenwerkingsvormen tussen de verschillende orden en congregaties.
Voorbeelden daarvan zijn: in 1955 de Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen
(SNPR); in 1957 de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR);
in 1959 de Stichting Broeders-Congregaties Nederland (SBCN) en in 1970 de
Stichting Monialen Belangen (SMB), gebundeld in de Konferentie van
Nederlandse Religieuzen (KNR) als overkoepelend orgaan.
Tegen het einde van de jaren zestig hebben vooral de traditionele religieuze
instituten gezocht naar nieuwe wegen om tot vernieuwing te komen. In plaats
van grote leefgemeenschappen (de traditionele kloosters) kwamen vooral de
kleine leefgemeenschappen op, bij voorkeur gesitueerd in woonhuizen, temidden
van diegenen voor wie men actief wil zijn in de zielszorg. Voorbeelden zijn:
de Hermon Gemeenschap in Amsterdam; Terebint in Groningen; Gemeenschap
De Weijst in Handel; de Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika te ’s-
Hertogenbosch en de Benediktusgroep in Nijmegen.
ENKELE BELANGRIJKE RELIGIEUZE INSTITUTEN. Uit de veelheid van de
religieuze gemeenschappen blijkt duidelijk dat de R.-K. Kerk een pluriforme
kerk is: een kerk waarin vele, soms nogal van elkaar verschillende opvattingen
naast elkaar kunnen bestaan. Bekende beschouwende religieuze instituten, ook
in Nederland vertegenwoordigd, zijn: de Benedictijnen (afk. o.s.b.= Ordo
Sancti Benedicti), levend volgens de regel van Benedictus van Nursia (ca. 480-
ca. 547). Zij hebben een mannelijke en een vrouwelijke tak, met ca. 9500 leden;
Cisterciënzers, sinds 1892 gesplitst in twee zelfstandige instituten: Cisterciënzers
van de Gewone Onderhouding (afk. s.o.c.= Sacer Ordo Cisterciensium) met



ca. 1470 leden en Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding (afk. o.c.r.=
Ordo Cisterciensum Reformatorum of o.s.c.o.= Ordo Cisterciensum Strictioris
Observantiae) met ca. 3200 leden. Deze laatste tak wordt vaak die van de
Trappisten genoemd. De o.c.r. heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijke
tak; de Augustijnen (afk. o.e.s.a.= Ordo Eremitarum Sancti Augustini, sinds
1963 o.s.a.) Hun regel is afkomstig van kerkvader Augustinus (354-430). De
activiteiten van de mannelijke tak met ca. 4000 leden richten zich op
wetenschappelijke arbeid, parochieapostolaat en prediking. De vrouwelijke tak
met ca. 2000 leden is vooral contemplatief actief. De zogenaamde derde orde,
die in bestuurlijk opzicht onafhankelijk is van de o.s.a. is vooral op
maatschappelijk terrein actief; Franciscanen of Minderbroeders (afk. o.f.m.=
Ordo Fratrum Minorum) zijn de volgelingen van Franciscus van Assisi (1182-
1226), die naar aanleiding van Matteüs 10:7-14 (de zogenaamde uitzendrede)
met zijn prediking begon. Direct na de dood van de stichter raakte de orde
verstrikt in een aantal afscheidingsbewegingen, van wie die van de Capucijnen
de belangrijkste is. De o.f.m. telt wereldwijd ca. 20.000 leden. Al vrij in het
begin had Clara di Offreduccio uit Assisi zich bij Franciscus aangesloten. Zij
werd de stichtster van de tweede orde, later gesplitst in een aantal richtingen.
Het totale aantal Clarissen bedraagt ca. 17.000. Naast beide religieuze instituten
ontstond de zgn. derde orde (tertiarissen) van mannen en vrouwen, die gehuwd
en actief in het maatschappelijke leven zich in een losser verband aansloten en
hun leven zoveel mogelijk deelden. De Franciscanessen zijn de vrouwelijke
volgelingen die behoren tot die religieuze gemeenschappen, die in later tijd zijn
gesticht vanuit deze derde orde. Zij zijn vooral actief in het geven van
onderwijs, medische zorg, ook in missieverband; Karmelieten (afk. o.carm.=
Ordo Carmelitarum), ontstaan vanuit de groep eremieten, die zich tijdens de
kruistochten op de berg Karmel in Palestina gevestigd had. Hun regel dateert
uit ca. 1210. Van de Karmelieten splitsten zich in 1593 de ongeschoeide
Karmelieten af (afk. o.c.d.= Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum).
Tesamen tellen zij ruim 3000 leden. Nauw verbonden met de Karmelieten is
de vrouwelijke tak van de Karmelietessen, met totaal ca. 10.000 leden.
SECULIERE INSTITUTEN EN GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN
(ALGEMEEN). De seculiere instituten vormen een aparte categorie, met als
overkoepelend orgaan de Werkgroep seculiere instituten. Een seculier instituut
is een instituut van gewijd leven, waarin de gelovigen die volledig in de wereld
leven, streven naar de volmaakte liefde en er zich op toeleggen bij te dragen
tot de heiliging van de wereld vanuit de wereld zelf. Meestal dateert hun
ontstaan in de twintigste eeuw. Voorbeelden zijn: Caritas Christi, in 1937 in
Marseille, Frankrijk gesticht, wil dat leken die hun doopsel willen beleven deze
kunnen uitdragen in de wereld van vandaag; Deus Caritas, Lisieux, Frankrijk
wil mensen die zich niet geroepen weten tot het kloosterleven, maar wel een
aan God gewijd en apostolisch leven willen leiden, steunen volgens de leer van
de heilige Theresia van het Kind Jezus; Franciscaans Instituut, ontstaan vanuit
de derde orde van de Franciscanen, wil een evangelisch leven in soberheid
bevorderen; In Medio Mundi, in 1921 in Kortrijk, België opgericht, wil een
leven vanuit een evangelische toewijding bevorderen.
De R.-K. Kerk kent een groot aantal zogenaamde godsdienstige
genootschappen, die elk op hun wijze en met een eigen interpretatie de leer van
de kerk verkondigen en verbreiden.



Ook in de seculiere instituten en godsdienstige genootschappen toont de R.-K.
Kerk zich als een pluriforme kerk, waarin verschillende opvattingen en
belevingen hun plaats vinden. Enkele andere voorbeelden van de instituten en
genootschappen zijn ondermeer: de katholieke *Charismatische Vernieuwing,
die veel meer dan tot nu het geval was, de nadruk wil leggen op de
genadegaven van de Heilige Geest; *Cursillo de Christiandad (kleine cursus
over het christen-zijn), ontstaan in 1947, wil via cursussen opleiden tot een
meer bewust christelijk leven; de *Focolarebeweging, tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Trente, Italië ontstaan, wil door middel van kleine leefgroepen
een brede sociale beweging zijn; Het Legioen van Maria, in 1921 in Dublin,
Ierland ontstaan, wil door gebed en actief deelnemen aan de taak van Maria en
de kerk het Rijk van Christus uitbreiden.
SECULIERE INSTITUTEN EN GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN
(NEDERLAND). Mede door de snelle veranderingen op velerlei gebied
ontstonden er in de Nederlandse kerkprovincie diverse stromingen en
bewegingen, die kenmerkend zijn voor de tegenwoordige situatie binnen de
kerkprovincie. Wel blijkt uit de veelvuldigheid van deze stromingen opnieuw
het pluriforme karakter van de kerk, waarin – weliswaar met de nodige
spanningen daaraan verbonden – plaats is voor meningen die sterk uiteenlopen.
Voorbeelden van de behoudende stromingen zijn: *Opus Dei; *Pro Petri Sede
(1871, opnieuw 1969); de Stichting *Behoud R.K.-Leven (1970); *Pro Fide et
Ecclesia (1973) en de Stichting *Getuigenis van Gods Liefde (1982). In deze
kringen wordt veelal hetKatholiek Nieuwsblad(vanaf 1980) gelezen.
Vooruitstrevende katholieken verenigden zich in 1983 in de
*Mariënburgvereniging met als doel ‘vorm te geven aan een eigentijdse gestalte
van het leven in de kerk van Christus in Nederland’. Ondanks vele
sympathiebetuigingen die zij kreeg, ontving zij niet het predikaat ‘katholiek’,
waarom zij in 1985 bij het Nederlandse episcopaat had gevraagd. Het bezoek
in 1985 van paus Johannes Paulus II aan ons land zorgde opnieuw voor de
nodige spanningen tussen het Nederlandse episcopaat en een deel van de
geloofsgemeenschap. De vooruitstrevende katholieken, verenigd in De *Acht
Mei Beweging, wilden naar aanleiding van het pauselijk bezoek ‘het andere
gezicht van de kerk’ laten zien en organiseerden daartoe op 8 mei 1985 een
grootse manifestatie op het Malieveld in Den Haag, die door de Nederlandse
bisschoppen werd afgewezen. Sindsdien willen de ruim 100 deelnemende
organisaties actief blijven.
GESCHIEDENIS (NEDERLAND). De R.-K. Kerk kreeg hier in 1559 door de
nieuwe kerkelijke indeling min of meer haar zelfstandigheid op bestuurlijk
gebied. Alleen de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Roermond kwamen onder
de jurisdictie van het aartsbisdom Mechelen. Maar al heel spoedig werden na
de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog (1668-1648) de Noordelijke
Nederlanden een missiegebied (de Hollandse Missie), o.l.v. een apostolisch
vicaris. Met enkele onderbrekingen duurde deze situatie tot aan het Herstel van
de bisschoppelijke hiërarchie van 1853, waarbij de Nederlandse staat de
katholieken toestemming gaf hun eigen geloofsgemeenschap zelfstandig te
besturen. Lange tijd behoorden de Nederlandse katholieken tot de trouwste
aanhangers van de universele kerk: het aantal priesters en religieuzen was groot;
het aantal missionarissen aanzienlijk; het aantal instellingen met een katholieke
signatuur nam zeer toe. Voorbeelden zijn ondermeer: de Katholieke Universiteit



in Nijmegen en de KRO. Politiek waren de Nederlandse katholieken verenigd
in de Rooms Katholieke Staatspartij, de latere Katholieke Volkspartij, nu een
van de stromingen binnen het CDA. Deze situatie van ‘Het rijke Roomse leven’
bleef bestaan tot en met de jaren vijftig van de twintigste eeuw.
De aankondiging van het Tweede Vaticaans Concilie en de daarmee verbonden
oproep tot aggiornamento van paus Johannes XXIII, zorgden met name in de
Nederlandse kerkprovincie voor een stormachtige ontwikkeling. Hierdoor
ontstond in de jaren zestig en zeventig een zeer kritische houding ten opzichte
van ‘Rome’. Aan deze ontwikkeling heeft ook het Nederlands Pastoraal
Concilie bijgedragen: ruimte werd gevraagd en veelal ook genomen voor
experimenten op het gebied van liturgie, oecumene en catechese. Vooral in de
Nieuwe Katechismus(verschenen in 1966 en vertaald in vele talen) werden deze
bepaalde opvattingen duidelijk zichtbaar, die door ‘Rome’ beschouwd werden
als afwijkingen van de overgeleverde leer van de kerk, zoals over de
maagdelijke geboorte van Jezus Christus, over de aard van diens offer, over het
bestaan van engelen. In 1968 vroeg ‘Rome’ correctie inzake 18 onderwerpen
en 32 kleinere tekstgedeelten. De katechismus werd niet veranderd: de
correcties werden door het Nederlandse episcopaat apart uitgegeven (1968). Als
vervolg op het Landelijk Pastoraal Concilie besloot men in 1971 tot de
instelling van een landelijke pastorale raad, die onder de naam Landelijk
Pastoraal Overleg in 1973 voor het eerst bijeenkwam. Hoofdelementen van de
Nederlandse ontwikkeling zijn vooral gelegen in de duidelijke
democratiseringstendens, waarin met name de bisschoppen De Vet en Bekkers
een rol van betekenis hebben gespeeld. Vooral bisschop Bekkers van het
bisdom Den Bosch gaf in televisie-optredens bekendheid aan de
vernieuwingsbeweging van ‘Het volk Gods onderweg’. Met nadruk stelde hij
dat in morele kwesties het eigen geweten van elke individuele gelovige de
uiteindelijke norm diende te zijn.
Vooral ten aanzien van het celibaat manifesteerde zich de crisis in ons land.
Voor veel priesters verloor het celibataire leven aan betekenis; zij traden in het
huwelijk en mochten daardoor hun ambt niet langer meer uitoefenen. Bovendien
daalde vanaf die tijd het aantal priesterroepingen zo sterk, dat er op dit ogenblik
een groeiende vergrijzing en vermindering van het aantal priesters gaande is.
Aan de gebruikelijke hiërarchische structuur werden in de jaren zeventig talrijke
adviesorganen toegevoegd. Op alle niveaus werden raden in het leven geroepen,
die gestalte moesten geven aan het recht van inspraak van de gelovigen. Niet
enkel in het beleid, maar ook in de verschillende pastorale activiteiten groeide
de actieve inbreng van leken. Vernieuwingen op liturgisch gebied werden overal
doorgevoerd. Vooral in de studentenecclesia’s en in de zogenaamde kritische
gemeenten gingen de gelovigen verder dan de bisschoppen hadden goedgekeurd.
De verschillen tussen het centrale gezag en de Nederlandse kerkprovincie
werden groter. Uit zorg over de ontwikkelingen in de Nederlandse
kerkprovincie werden bij bisschopsvacatures bisschoppen benoemd die duidelijk
de opvattingen van ‘Rome’ vertegenwoordigden: in Rotterdam (tweemaal),
Roermond, Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Utrecht. Was tot 1983 het
Nederlandse episcopaat in meerderheid relatief vooruitstrevend, door deze
bisschopsbenoemingen, mede ook door die van hulp-bisschoppen, kwam hieraan
een einde. Met de benoeming van de bisschoppen Wiertz in Roermond, Van
Luyn in Rotterdam en Muskens in Breda lijkt een meer gematigde toon te zijn



gezet.
In 1980 werd op initiatief van paus Johannes Paulus II in Rome een speciale
Nederlandse bisschoppensynode gehouden, die aan de verschillen van opvatting
in feite geen einde maakte.

Period. (wereldkerk):Acta apostolicae sedis, commentarium officiale; Annuario
Pontificio; (Nederland): Een-twee-een Informatiebulletin(Nederlandse
Kerkprovincie) (6.000);Een-twee-een, kerkelijke documentatie; Jaarboek van
het Katholiek Documentatie Centrum(6.000); Tijdschrift Nederlandse
Religieuzen(3.000).

Lit. (algemeen): N.G.M. Doornik,Het katholieke geloof in hedendaagse
gestalte, z.j.; Gemeenschapsmissaal voor zon- en feestdagen, z.j.; Missaal voor
weekdagen en heiligenvieringen, z.j.; Romeins missaal, z.j.; Bron van
Christelijke Geest; R.R. Post en G.M. Abbink, Handboek van de
kerkgeschiedenis, 4 dln., 1962-1965; L.J. Rogier, R. Aubert, en M.D. Knowles
(red.), Geschiedenis van de kerk, 10 dln., 1963-1974; T.M. Schoof,
Aggiornamento. De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie, 1968; Yves
Congar,De katholieke kerk. Fascinerend verleden, hoopvolle toekomst, 1979;
Amro Bakker e.a.,De helende kracht van de sacramenten, 1986;Constituties
en decreten van het 2e Vaticaans Concilie, 1986;De geloofsbelijdenis van de
kerk. Katholieke katechismus voor volwassenen. In opdracht van de
Nederlandse bisschoppenconferentie, 1986; Katholiek gebedenboek. De
gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens
Vaticanum II, 19862; Robrecht Boudens,Momentopnamen uit de geschiedenis
van de katholieke kerk, 1987; J.Y.H.A. Jacobs (red.),Is Pinksteren voorbij? Het
Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschiedenis en actualiteit,
1989.
Lit. (Nederland):Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen;Kaski-
memoranda, uitgaven van het KASKI, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, studie en advies, ’s-Gravenhage;Pius Almanak. Jaarboek katholiek
Nederland, 1875-...; L.J. Rogier en N. de Rooy,In vrijheid herboren. Katholiek
Nederland 1853-1953, 1953; L.J. Rogier,Geschiedenis van het katholicisme in
Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw, 5 dln., 19643; Huub
Oosterhuis,Twee of drie. Voor en over kritische gemeenten. Nederlandse
kerkgeschiedenis sinds bisschop Bekkers, 1980; J. Bots, s.j.,Zestig jaar
katholicisme in Nederland, 1981;Van rooms naar katholiek. Ontwikkelingen
in de katholieke kerk in Nederland, 1960-1982, 1982; H.A.van Munster,
Vanwaar? Waarheen? De gang van Nederlandse katholieken, 1-2-1-reeks, nr.
3, 1982;Wat bezielt die mensen ? Over leefgroepen in Nederland: over hun
missie en hun motieven, 1983; Tom Duffhues, Albert Felling en Jan Roes,
Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke
organisaties en bestuurders 1945-1980, 1980; Annelies van Heijst,Zusters,
vrouwen van de wereld. Aktieve religieuzen en haar emancipatie, 1985;
Katholiek Lektuur Centrum (red.),Het katholicisme in Nederland, 1985;
A.H.M.van Schaik e.a.,Katholiek Nederland en de paus, 1985; R. van den Beld
(red.), In gesprek met het Vaticaan. Een tegenbezoek aan de paus van drie
reformatorische kerken in Nederland, 1986; Michel van der Plas, e.a.,Abdijen
in de Lage Landen en de mensen die er wonen, 1989; J. Hulshof e.a.,Op grond



van vertrouwen. De R.K.kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw,
1991; Marit Monteiro, Gerard Rooijakkers, Joost Rosendaal (red.),De dynamiek
van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme, 1993.

Adres: Secretariaat Nederlandse Bisschoppenconferentie, Postbus 13049, 3507
LA Utrecht; tel. 030-2334244, fax 030-2334601.



Enkele organisaties, instituten, stromingen binnen de Rooms-Katholieke
Kerk

a: algemeen

Apostolaat van het Gebed, Stichting, in 1844 ontstaan vanuit het initiatief van
de Franse pater Ramière S.J. als een vorm van apostolaat voor priester-
studenten. Bidden voor de noden van de kerk groeide uit tot de traditie dat elke
maand van het jaar een speciale gebedsintentie wordt aanbevolen, voorbereid
door de jaarlijkse bijeenkomst van enkele directeuren van het Apostolaat van
het Gebed en bepaald door de paus. De gebedsintenties met
achtergrondinformatie worden door de landelijke stichtingen gepubliceerd.
De Nederlandse stichting ontstond ruim 125 jaar geleden en gaf aanvankelijk
kleine folders uit met de maandintenties en een kort gebed, de dagelijke
‘morgenopdracht’. Daarnaast verscheen het bladMaandrozen, sinds de jaren
zestig onder de naamDe Heraut als blad voor de hedendaagse
geloofsverdieping. Terwijl aanvankelijk honderduizenden katholieken bij het
Apostolaat waren betrokken, zijn na het Tweede Vaticaans Concilie de accenten
anders komen te liggen omdat vanaf die tijd in alle kerkdiensten in de
zogenaamde voorbeden al voldoende aandacht wordt besteed aan de noden van
de kerk en de wereld.

Period.:De Heraut. Maandblad voor geloofsverdieping(7.000);Jonge Kerk.
Jongerentijdschrift(10.000);Ons Blad. Tijdschrift voor ouderen(5.000).

Adres: Postbus 418, 6500 AK Nijmegen; tel. 080-222495.



Kapel van het Bitter Lijden van Jezus en Maria te Stein (L.), in 1952
opgericht door Bertha Meulenberg uit dankbaarheid voor een verhoorde
genezing. Na een bezoek aan Konnersreuth (Duitsland), waar de begenadigde
Therese Neumann stigmatiseerde en visioenen had, keerde Bertha Meulenberg
genezen terug.
In het begin ging kapelaan W.J. Kouwenberg regelmatig in de Tridentijnse mis
voor. Doordat er midden jaren tachtig onenigheid ontstond over het verdwijnen
van kazuifels, kwam er een eind aan zijn bediening. Een pater uit Hulst nam
toen zijn werk over. Nu bedient één keer per maand een pater uit Amsterdam
de mis. De mis begint om 11.30 uur en wordt door ca. 50 tot 75 gelovigen
bezocht. De kapel met haar 150 zitplaatsen staat aan De Vaart.

Lit. (uit eigen kring): A. Spiegel,Therese Neumann van Kommersreuth. Een
teken voor onze tijd, 1975.

Adres: Steeg 14, 6171 EB Stein; tel. 046-4331963.



b: behoudend

Behoud R.K. Leven, in de jaren zeventig als stichting opgericht,
vertegenwoordigt een van de meest traditionele, behoudende groepen binnen
de *Rooms-Katholieke Kerk.

Period.:Katholieke Stemmen.

Adres: Generaal Winkelmanstraat 66, 5025 XS Tilburg; tel. 013-4684744.



Bevordering Contact Rooms-Katholieken, soms aangeduid als ‘Twentse
Stichting’, en in 1986 opgericht, wil in verbondenheid met het Nederlandse
episcopaat een kritische bijdrage leveren aan de discussie over actuele
problemen binnen de *Rooms-Katholieke Kerk. Zij behoort tot het behoudende
deel van de Kerk.



Dogmatische Unie, als rooms-katholieke organisatie rond moderator kapelaan
W.J. Kouwenberg in oktober 1980 opgericht. De Unie laat zich in het bijzonder
inspireren door de in 1958 overleden paus Pius XII. Centraal staat de
dogmaverklaring van Maria’s ten hemelopneming. Uit dit dogma leidt de Unie
af dat de Openbaring aan de Heilige Johannes op het eiland Patmos haar
vervulling nabij is en dat de eindtijd spoedig zal aanbreken. Ook vindt de Unie
dat bij haar de authentieke liturgie van de Heilige Mis gewaarborgd is. Door
de zogenaamde ‘eucharistievieringen’ die voortkomen uit het ‘hominisme’ is
er mede in de naam van gehoorzaamheid op duivelse wijze enorme schade
toegebracht aan het eucharistisch geloof van de rooms-katholieken. De meest
wezenlijke opdracht van de Unie is dit verloren gegane eucharistisch geloof
terug te brengen in het dagelijkse leven van de katholieken van deze tijd. De
Unie werkt vanuit Tilburg waar kapelaan Kouwenberg woont en waar zij zeer
actief is in het geven van godsdienstig onderwijs.
De diensten worden volgens de Tridentijnse Mis gevierd. Voorgangers zijn de
kapelaans Kouwenberg en E.J. Hendrikx c.m. Kapellen en kerken zijn er
behalve in Tilburg in Heusden, Oldenzaal, Sittard en Utrecht.

Adressen: St. Jozefkapel, Pelsestraat 18, 5256 AT Heusden; tel. 0416-663379;
Keizerskroon 121, 8935 LM Leeuwarden; tel. 058-2881659;
Kerk van het Heilig Altaarsacrament, Westwal 11, 7571 BB Oldenzaal; tel.
0541-515766;
W. van Gelre, Gulicksetraat 50, 6133 VZ Sittard;
Kapel ‘Maria Tenhemelopneming’, Nieuwe Bosscheweg 19, 5017 JJ Tilburg;
tel. 013-5359296;
Drievuldigheidskerk, Waalstraat 121-123, 3522 SE Utrecht; tel. 030-2894577.



Getuigenis van Gods Liefde, als werkgemeenschap van katholieke leken
opgericht op initiatief van de familie P. Derksen, die daartoe een groot deel van
haar vermogen, verdiend met zijn Sporthuis Centrum, ter beschikking heeft
gesteld. Het doel van de stichting is, geheel in de traditie van het behoudende
rooms-katholicisme, te getuigen van Gods liefde in woord en daad. Zij doet dit
door het geven van materiële hulp aan initiatieven die mensen geestelijk
verrijken, zoals: priesteropleidingen, vorming van leken en mediaactiviteiten,
zoals de uitgave van tijdschriften, boeken en cassettes met ondermeer opname
van vieringen. Lumen 2000 produceert televisieprogramma’s, die in bijna 50
landen worden uitgezonden. Verder voelt de Stichting zich verantwoordelijk
voor de meest kwetsbaren in de armste landen. In 1983 heeft de Stichting de
Emmanuelgemeenschap Nederland gesticht, met ca. 350 leden (1993),
waaronder vier priesters en vier vrouwen, die vanuit de *charismatische
gedachte hun leven in dienst hebben gesteld van God. De andere leden zijn
vanuit hun gezinssituatie en beroep actief in de maatschappij en parochie,
geheel in goede verstandhouding met de plaatselijke bisschop. In de
bijeenkomsten van Emmanuel staat de liturgie centraal en met name de lauden,
vespers en de viering van de eucharistie en de eucharistische aanbidding.

Period.:Getuigenis van Gods Liefde.

Lit. (uit eigen kring): Pater Tardif,De nieuwe evangelisatie, 1990; Jean Vanier,
Bang om lief te hebben, 1992.

Adres: Postbus 6290, 5600 HG Eindhoven; tel. 040-2433989.



Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei (officieel: Praelatura Sanctae
Crucis et Operis Dei), neemt onder haar gebruikelijke naam Opus Dei (Het
werk van God), als een hiërarchisch onderdeel van de *R.-K. Kerk een speciale
en veelbesproken plaats in deze kerk in, zowel naar haar aard als spiritualiteit.
De Prelatuur werd in 1928 gesticht door de Spaanse priester Josemaria Escrivá
de Balanguer (1902-1975), in 1992 zalig verklaard. In 1930 volgde de
vrouwelijke tak, terwijl verder binnen Opus Dei het Priesterlijk Genootschap
van het Heilige Kruis werd opgericht. Tot aan de val van het Franco-regime
waren sommige leden van het Opus Dei in Spanje minister geweest, waardoor
tegenstanders de organisatie (volgens Opus Dei ten onrechte) politieke
doeleinden verweten. Opus Dei ondervindt relatief veel kritiek, niet alleen
omdat de tegenstanders het betrokkenheid bij de politiek verwijten, maar ook
omdat zijn kerk-juridische structuur nieuw en onbekend is. Verder staat Opus
Dei een geloofsopvatting voor geheel in overeenstemming met die van de
huidige paus, die volgens tegenstanders autoritaire en behoudende trekken
vertoont.
Opus Dei kent drie soorten lidmaatschap: de numerarii (universitair geschoolde
leken en priesters, die celibatair leven en volledig ter beschikking staan voor
taken van vorming, geestelijke leiding en apostolaat); de supernumerarii (voor
het merendeel gehuwde leden) en de geassocieerden (ongehuwden uit alle
rangen en standen). Leden van het Priesterlijk Genootschap zijn diocesane
priesters. Het aantal leden, verspreid over een groot aantal landen, bedraagt ca.
77.000 (1992).
OPVATTINGEN. Veel van de hoofdbeginselen van de spiritualiteit van het Opus
Dei zijn terug te vinden in het boekCamino (De weg) van de stichter. Het
bevat een verzameling van verschillende gedachten en aansporingen.
Beschreven zijn: de motieven voor saamhorigheid en de onvoorwaardelijke
trouw ten aanzien van specifieke beginselen. Opus Dei wil zijn leden een
grondige kennis geven van de traditionele waarden van het r.-k. geloof en van
de daarmee verbonden moraal. De leden trachten deze opvattingen in hun eigen
levens- en beroepssituatie te belijden en door te geven.
NEDERLAND. Opus Dei is vanaf 1959 in Nederland actief. Het verzorgt in de
studentenhuizen in Amsterdam en Utrecht, het conferentieoord Zonnewende in
Moergestel, de jongerenclubs in Amsterdam, Maastricht en Utrecht de
activiteiten met een godsdienstige inhoud. Verder zijn enkele priesters van de
Prelatuur actief in de zielszorg. Het aantal leden is 160 (1995), terwijl 300
anderen zich als medewerker verbonden hebben.

Period.:Informatiebulletin over de zalige Josemaria Escrivá.

Lit. (van de stichter J. Escrivá de Balanguer):Als Christus nu langs komt, 1978;
De kruisweg, 1983;De heilige rozenkrans, 1986;De weg, 1989;De voor, 1990.
(statuten): A. de Fuermayor e.a.,L’itinéraire juridique de l’Opus Dei, 1991.
(uit eigen kring):Kenschets, z.j.; D. le Tourneau,Het Opus Dei, Spiritualiteit,
organisatie en activiteiten, 1989; S. Bernal,Gesprekken met mgr. Escrivá, 1990;
idem, Mgr. Escrivá de Balanguer, Ontmoeting met de stichter van het Opus
Dei, 1992; Dennis Helming,Voetsporen in de sneeuw, 1992.
(van anderen): Michael Walsh,De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen
over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de Rooms-



Katholieke Kerk, 1990.

Adres: Jan Luykenstraat 52, 1071 CS Amsterdam; tel. 020-6715837.



Pro Petri et Sede, Afdeling Nederland (Algemeen Verbond van de
afstammelingen der zoeaven en pauselijk gedecoreerden), vond haar oorsprong
in de periode van de Italiaanse eenwording (1866-1870), toen paus Pius IX een
regiment zoeaven oprichtte. Van de ca. 10.000 soldaten waren er ongeveer 3500
uit Nederland afkomstig. Na hun terugkeer ontstonden enkele
Zoeavenbroederschappen en -bonden. Nadat de Algemeen Nederlandse
Zoeavenbond in 1947 was opgeheven, werd in 1969 de Nederlandse afdeling
van de Belgische Pro Petri et Sede (1871) opgericht. Ze staat nu ook open voor
een ieder die ‘de Kerk wil dienen onder de hoge bescherming van ons
episcopaat, om weer de Stadhouder van Jezus Christus te doen kennen, eren en
beminnen’. De Nederlandse afdeling telt ca. 1000 leden (1992).

Period.:Getuigenis. Pro Petri et Sede.

Adres: Emmastraat 10, 4811 AG Breda; tel. 076-211506.



Sint Michaël, vertegenwoordigt als stichting een van de meest traditionele
groepen binnen de *Rooms Katholieke Kerk. Als gezelschap voor de
Tridentijnse H. Mis verspreidt zij video- en geluidscassettes van de traditionele
H. Mis van Paus Pius V.

Adres: Star-Numanstraat 103b, 9714 JN Groningen.



c: vooruitstrevend

Acht Mei Beweging, ontstaan naar aanleiding van het bezoek van paus
Johannes Paulus II. Sinds de eerste manifestatie op het Malieveld in Den Haag
op 8 mei 1985 vertegenwoordigt zij als ‘het andere gezicht van de kerk’ de
brede beweging onder de rooms-katholieken (waaronder ruim 100 katholieke
organisaties), die – met een open oog voor wat zich binnen de Nederlandse
samenleving afspeelt – binnen de *R.-K. Kerk streeft naar vernieuwing en
maatschappelijk engagement. De beweging staat democratisering in de kerk
voor, maar het gaat haar ook om het gesprek met de moderne samenleving en
cultuur, om steun aan emancipatiebewegingen, om grote betrokkenheid in de
strijd tegen onrechtvaardige verhoudingen, hier en in de ontwikkelingslanden
in het Zuiden. De aangesloten organisaties en de Acht Mei Beweging zelf
proberen op deze wijze vorm te geven aan een bevrijdend christelijk geloof. Op
de jaarlijkse manifestaties wordt dit zichtbaar in de thema’s die daar aan de
orde komen, zoals racisme, vluchtelingen, machtsongelijkheid tussen vrouwen
en mannen, ambt en wijding. Binnen de (vrijwilligers)organisatie werken enkele
commissies: Democratisering, Mensenrechten binnen de Kerk,
Machtsongelijkheid. De Acht Mei beweging onderhoudt veel internationale
contacten.

Period.:Acht Mei Krant(25.000);Acht Mei Post(4.000).

Lit. (uit eigen kring):De vernieuwingen in katholiek Nederland, 1988;Recht
en onrecht in de R.K.kerk, 1989;Katholieke vrouwen en het feminisme, 1990.

Adres: Brigittenstraat 15, 3512 KJ Utrecht; tel. 030-2343356, fax 030-2317710.



Bouwen aan de nieuwe aarde, de katholieke *Charismatische Vernieuwing,
in 1976 als stichting opgericht vanuit de persoonlijke ervaringen van
katholieken met de charismatische opvattingen in de jaren zestig en zeventig.
Belangrijke impulsen waren de katholieke Charismatische Vernieuwing in de
VS, een internationale conferentie in ca. 1972 in Rome van 120 charismatische
leiders, onder wie de Belgische kardinaal Suenens, persoonlijke activiteiten van
Ed en Karin Arons, die in Nieuw- Zeeland in aanraking waren gekomen met
de charismatische vernieuwing, het retraite- en het bijbelgroepenwerk van pater
A. Beyersbergen en de kennismakingsbijeenkomst in 1974 van de
interkerkelijke *Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Vele
gebedsgroepen ontstonden, dikwijls als voortzetting van reeds bestaande bijbel-,
gebeds- of gespreksgroepen. Eind 1974 waren er al 40 en eind 1992 ca. 160.
Verder ontstonden op verschillende plaatsen zogenaamde
verbondsgemeenschappen, waarvan de leden een vastere band met elkaar
aangaan: de Franciscusgemeenschap in Den Haag, in 1972 ontstaan en in 1974
betrokken bij de charismatische vernieuwing; de Nieuwe Aarde
leefgemeenschap in Eindhoven (1977); de Croy-gemeenschap in Aarle-Rixtel
(1977); gemeenschappen in Den Haag en Haarlem (1979); de Maranatha-
gemeenschap te Breda (1980), in 1983 de gemeenschap Emmanuel-Nederland,
de Nederlandse tak van die in Parijs, en in 1991 de gemeenschap Bethanië in
Brabant-Limburg.
Geïnspireerd door de katholieke Charismatische Vernieuwing ontstonden ook
enkele werkgemeenschappen, ondermeer: in 1979 Talitakumi, een gemeenschap
van gebed en dienstbaarheid, vooral voor genezing en bevrijding; *Getuigenis
van Gods Liefde (1982); Willibrordushuis als centrum van evangelisatie en
gebed (1988); in 1989 de Gemeenschap van de Gekruisigde en verrezen Liefde,
een evangelisatiecentrum in Maastricht, op inspiratie van de katholieke
charismatische school voor evangelisatie in Maihingen (Duitsland).
De Nederlandse bisschoppenconferentie publiceerde haarBisschoppelijke
verklaring over de rooms-katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland
(1 oktober 1988) en aanvaardde haar daarmee volledig.
De regionale afgevaardigden komen tweemaal per jaar bijeen in het Landelijk
Charismatisch Overleg, waarin het dienstencentrum, het stichtingsbestuur en de
Landelijke Pastorale Kerngroep (het centrale beleidsorgaan) verantwoording
afleggen. Deze Kerngroep is verbonden met het International Catholic
Charismatic Renewal Office, Rome. Deze band is niet juridisch of hiërarchisch
van aard, maar een van informatie-uitwisseling en dienstbaarheid.

Period.:Bouwen aan de nieuwe aarde(3.600);Kontaktbrief.

Lit. (uit eigen kring): A. Beyersbergen,Vorming tot gemeenschap, 1977; L.J.
Kardinaal Suenens,Oecumene en charismatische vernieuwing, 1979; K.
Slijkerman, Tien jaar katholieke charismatische vernieuwing, in:Bulletin voor
charismatische theologie, 20, 1987, p. 21-26; A. Kersten,Adem van leven,
1989; Paasvreugde- Pinksterverwachting, 1991; Jan van Beeck,Groei in de
groep, 1991; Godfried Kardinaal Danneels en E. Henau,Als de Geest de ruimte
krijgt, 1991; Jos Vranckx,Pelgrims voor een nieuwe tijd, 1991; Het vuur
aanwakkeren, 1992;25 jaar katholieke charismatische vernieuwing, 1992; J.J.
Suurmond,‘Och ware het gehele volk profeten!’. Charismatische theologische



teksten, 1992.

Adres: Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond; tel. 0492-554644.



Dominikaanse Lekengemeenschap, een leken-derde orde, die bestaat naast de
religieuze derde orde. Tegenwoordig vormt deze groep een onderdeel van de
‘Dominikaanse Familie’, die bestaat uit de geledingen: 1. De mannelijke
volgelingen van Dominicus de Guzman (ca. 1170-1221), die zich met name
bezig houden met de studie van theologie, zielszorg in de steden, prediking en
missie; 2. De vrouwelijke volgelingen, die worden onderverdeeld in de zusters
van de tweede orde (met het afleggen van de gebruikelijke kloostergeloften) en
die van de derde orde (gebonden aan eenvoudiger geloften); 3. De
lekengemeenschap, ontstaan in de overgangssituatie in de *Rooms-Katholieke
Kerk van de jaren zestig en zeventig. De Dominikaanse Lekengemeenschap wil
actief meewerken aan gebed en werk van het Dominikaanse Apostolaat,
uitgaande van een gezond-kritische geloofshouding binnen de kerk van nu.

Adres: Heyendaalseweg 121, 6525 AJ Nijmegen; tel. 080-229844.



De Graal, in 1921 door Jac. van Ginneken S.J. (1877-1945) gesticht vanuit de
behoefte van (leken) vrouwen om een bijdrage te kunnen leveren aan de kerk
en de maatschappij. In de jaren twintig en dertig speelde zij een grote rol in de
jeugdbeweging van de R.-K. Kerk, terwijl zij nu actief is in de
ontwikkelingslanden in het kader van de missie en ontwikkelingssamenwerking.
Haar aandachtspunten zijn gericht op persoonlijk actief geloof en geestelijke
verdieping van vrouwen, interculturele en interraciale samenwerking en werk
aan een rechtvaardiger samenleving. De Graal is participant van de *Acht Mei
Beweging. Internationaal is De Graal actief in 21 landen met 600 leden (1992)
en nationaal in een groot aantal plaatsen waar de 83 leden (1992) regelmatig
bijeenkomen in zogenaamde gespreksgroepen. Twee keer per jaar houdt zij een
Nationale Vergadering.

Period.:Global Vollage Info; Intergraal; Net-Link.

Lit. (uit eigen kring):The grail in the eighties, 1982.

Adres: Populierendreef 308, 2272 HC Voorburg; tel. 070-3863246.



Mariënburgvereniging, ontstaan vanuit de Mariënburggroep (genoemd naar
het klooster Mariënburg in Den Bosch), bestaande uit 44 priesters en min of
meer vooraanstaande leken uit alle sectoren van de samenleving, naar aanleiding
van de vele bisschopsbenoemingen, die met name het vooruitstrevende deel van
de *R.-K. Kerk hebben geschokt. In hun brochureGetuigen van de Geest die
in ons leeft(1983) bepleitten zij een vernieuwd elan in de R.-K. Kerk, de
mogelijkheid tot een loyale oppositie en het vlot trekken van de vastgelopen
vernieuwing in de kerk, alles in de geest en volgens de besluiten van het
Tweede Vaticaans Concilie. Andere belangrijke punten van hun oproep waren:
de versterking van het oecumenisch streven en de werfkracht van de R.-K.
Kerk; kerkelijke steun aan de waarde van de humaniteit; respect voor de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek; de inschakeling van theologen en
andere deskundigen bij de uitwerking van het kerkelijk beleid; het stimuleren
van de verantwoordelijkheid van de gelovigen en de vragen rond de toelating
tot het kerkelijk ambt in gesprek te brengen bij de katholieke zusterkerken in
het buitenland, waaronder de kerk van Rome. Deze oproep kreeg direct veel
sympathiebetuigingen, waardoor hij al snel de status van een vereniging
aannam. In eerste instantie voerde de Mariënburgvereniging ten opzichte van
de bisschoppen een verzoenende koers, die echter door hen niet werd
beantwoord. Met name verzette Mgr. J.M. Gijsen, tot begin 1993 bisschop van
Roermond, zich fel. Haar poging in 1985 om het predikaat ‘katholiek’ te mogen
voeren stuitte derhalve op verzet van het Nederlandse episcopaat.
Tegenwoordig richt de Mariënburgvereniging zich met name op de versterking
van de deskundigheid van het zogenaamde middenkader en op hulp bij het
eigentijds geloven. Zij stimuleert plaatselijke en regionale bijeenkomsten en het
verzorgen van publikaties, die de vernieuwing van de kerk kunnen bevorderen.
Vanaf 1990 lag het accent op ‘De zin van het bestaan’, terwijl vanaf 1993 het
hoofdaccent ligt op ‘Ondersteuning van de plaatselijke geloofsgemeenschap’.
De Mariënburgvereniging telt 6100 leden, verspreid over 50 afdelingen. Zij is
een van de partecipanten van de *Acht Mei Beweging.

Period.:Nieuwsbrief(7.000).

Lit. (uit eigen kring):Getuigen van de Geest die in ons leeft. Een oproep aan
allen die zich mede-verantwoordelijk weten voor de katholieke kerk in
Nederland, 1983;Echo, 1984; een reeks brochuresZingeving.
(van anderen): J.M. Gijsen,Onderzoekt de geesten of zij wel van God komen,
1983.

Adres: Postbus 31, 5087 ZG Diessen; tel. 013-5368087.



Rosicrucian Fellowship, The(Het Rozekruisersgenootschap), in 1909 gesticht
door de Amerikaanse theosoof Carl Louis Van Grasshof, beter bekend onder
zijn schrijversnaam Max Heindel (1865-1919). Zij is een van relatief vele
organisaties die het gedachtengoed van de *Rozenkruisers gemeen hebben, doch
wel een van de minst gekende. Het wereldcentrum bevindt zich in Oceanside
(Calif., VS), waar sinds 1920 ook zijn tempel Pro Ecclesia staat. Het heeft
afdelingen in de VS, Brazilië, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Engeland en
Oostenrijk. Het ledental is internationaal en nationaal onbekend.
OPVATTINGEN. Geheel passend in de sfeer van het Fellowship is er relatief
weinig bekend over zijn opvattingen. Het baseert zich op het gedachtengoed
van wat het esoterisch *christendom wordt genoemd. Als internationale
vereniging voor christelijke mystiek, gebaseerd op de gebruikelijke esoterische
opvattingen en kennis vindt het Fellowship dat deze vorm van het christendom
voorbestemd is om uit te groeien tot de wereldgodsdienst. Een belangrijke
voorwaarde daartoe is dat de innerlijke ervaring van de mens centraal wordt
gesteld. Er bestaan onzichtbare werelden, zoals de wereld van God, die van de
oergeesten, van Gods Geest, van de levensgeesten, van de gedachten, van de
begeerten en die van de lichamen. Naast deze onzichtbare bestaan er vier
zichtbare werelden of rijken, namelijk: 1. Het minerale; 2. Het planten-; 3. Het
dieren- en 4. Het mensenrijk. In overeenstemming met de algemene
theosofische gedachtenwereld is de opvatting dat ieder mens een geïntegreerd
bestanddeel van God is, waardoor het noodzakelijk maar ook mogelijk is dat
de mens weer tot God terugkeert. Via de gebruikelijke lange weg van
incarnaties kan de mens – steeds meer gereinigd van zijn lagere, dierlijke
driften – geleidelijk opklimmen tot de volmaaktheid. Alleen door de
wedergeboorte uit water en geest (transfiguratie) kan de mens deze ideale
situatie bereiken. In dit langdurig geestelijk proces, leidend tot de essentiële
werkelijke wedergeboorte, staat de universele kracht van Christus centraal.
Het Fellowship wijdt zijn aanhangers in en leert hun dan verder hoe zij de
goddelijke krachten in zich kunnen gebruiken.

Period.:Geluk.

Lit. (uit eigen kring): M. Heindel,De mysteriën van het rozekruis, z.j.; idem,
Het web van het lot, z.j.; idem,De cosmologie der Rozekruisers, 1980.

Adres: Hanenburglaan 178, 2565 HA Den Haag.



Rozenkruisers, verzamelnaam voor enkele groepen, die op uiteenlopende wijze
aan hun leden een esoterische, mystieke kennis bieden. De beweging is, zo
wordt over het algemeen aangenomen, in het begin van de zeventiende eeuw
ontstaan, toen het opkomende empirische denken en de zestiende-eeuwse
alchemistische, kabbalistische traditie met elkaar in conflict kwamen. In de
zestiende eeuw speelden de geschriften van Paracelsus (1493-1541) een rol van
betekenis, terwijl Valentijn Weigel (1533-1588), Jacob Böhme (1575-1624) en
alchemisten als Gerhard Dorn, Oswald Croll en Benedict Figulus over de
zogenaamde pansofische weg schreven: ‘Zij geloven dat deze wereld en feitelijk
het hele universum doordrongen is van de essentie van de Schepper, dat elke
rots instinctief leeft, dat elke plant en elke boom bezield is met een gevoel dat
afgeleid is van de Meester Denker, die de oorzaak was van hun bestaan, en dat
elk wezen handelt, denkt en zich gedraagt volgens het verheven plan waardoor
alle dingen gemaakt worden, waarbij alle dingen bestaan, en waardoor zij zullen
voortgaan te functioneren tot het einde der tijden.’
De aanleiding tot het herleven van de Rozenkruisers in de zeventiende eeuw
was de verschijning van drie geschriften, die in de jaren 1614-1616 anoniem
uitgegeven werden:Fama Fraternitatis, oder Brüderschafft des hochlöblichen
Ordens dess R.C., Kassel, 1614, in 1615 gevolgd door de LatijnseConfessio
Fraternitatis R.C., (met een Duitse vertaling), eveneens te Kassel, en in 1616
door het geschrift deChymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, dat in
Straatsburg verscheen. Volgens recente onderzoekingen kwamen deFamaen
de Confessio Fraternitatis R.C.tot stand in de kring rondom Tobias Hess
(1588-1614), de zogeheten Tübinger Kreis, waarvan ondermeer de Lutherse
predikant Johann Valentin Andreae (1586-1654) deel uitmaakte. Ook de
Chymische Hochzeitwas van zijn hand. In deFama Fraternitatis R.C.wordt
verhaald dat Christiaan Rosenkruis, die van 1378 tot 1486 geleefd zou hebben,
als begeleider van een kloosterbroeder op diens bedevaart naar het Heilige Graf
in Jeruzalem, via Damascus, Arabië, Egypte en Fez reisde, tijdens welke reis
hij geheime kennis vergaarde.
De in *AMORC verenigde Rozenkruisers menen dat de Orde indertijd gesticht
is door farao Amenhotep (Amenophis) IV, Ichnaton (Achnaton of Echnaton),
de ‘ketterkoning’ van Egypte, in ca. 1300 v. Chr. Tegenstanders van de
Rozenkruisers beweren dat Johann Valentin Andreae met het schrijven van de
Chymische Hochzeitslechts beoogd heeft de gewichtigdoenerij van de
alchemisten te bespotten.
De denkbeelden van de Rozenkruisers werden nader uitgewerkt door de Duitse
arts en alchemist Michael Maier (1568-1622), de Engelse arts Robert Fludd
(1574-1637) en anderen. Er wordt beweerd dat in 1626 in Den Haag/Warmond
een orde van Rozenkruisers gesticht werd; in de loop van de zeventiende en
achttiende eeuw bestonden er geheime organisaties in Duitsland, Engeland en
Frankrijk. Zij waren duidelijk alchemistisch ingesteld met deels een christelijke
en deels een zuiver humanistisch-ethische inslag. In de loop van de achttiende
eeuw verbreidden zich in Centraal-Europa onder andere de Fratres Roseae et
Aureae Crucis en de Gold- und Rosenkreuzer des alten Systems, strak en
gedisciplineerd georganiseerd. Beide groepen hadden echter met de
Rozenkruisers van de zeventiende eeuw weinig meer gemeen dan de naam.
Tegen het einde van de achttiende eeuw verloren de Rozenkruisers de
verbinding met allerlei *vrijmetselaarsloges, die zij voorheen wel hadden en



gingen zelf weer in ‘dormancy’. In kleine groepjes leefde de beweging van de
Rozenkruisers voort.
Pas in het begin van de twintigste eeuw kwam er een herleving. Enkele van de
moderne bewegingen vinden dat de mens ‘om zich te kunnen verwerkelijken
en volmaakt te worden zijn vermogen tot kennen en begrijpen moet uitbreiden
totdat hij de wetten, die de wereld regeren, bevat’. Zij symboliseren dat in het
rozenkruis: een gouden kruis, dat met zijn gespreide armen het lichaam van de
mens voorstelt, met daarop een rode roos. Hiermee wordt de ziel van de mens
gesymboliseerd, die in het lichaam gelouterd wordt, gedurende zijn leven op
aarde, totdat de perfectie bereikt is.
De beweging van de Rozenkruisers is op dit ogenblik verdeeld over een aantal
organisaties, die het karakter van een geheime organisatie bezitten, in die zin,
dat veel van hun opvattingen slechts aan ingewijden wordt medegedeeld.
Onderling bestaan tussen de organisaties grote verschillen in opvatting.
NEDERLAND. In Nederland komen de volgende Rozenkruisersorganisaties
voor: de Ancient Mystical Order Rosae Crucis, vaak alleen met de afkorting
*AMORC genoemd; The *Rosicrucian Fellowship (1909); het daarvan
afgescheiden *Lectorium Rosicrucianum, en daarvan weer afgescheiden *Sivas.

Lit.(algemeen): A.A. Santing, De historische Rozenkruisers. Beschouwingen
over doel, werkwijze en organisatie, in:Bouwstenen, 1930-1932; F.A. Yates,
The Rosicrucian enlightenment, 1972; Chr. McIntosh,The Rosy Cross unveiled,
1980; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij ? Occulte bewegingen, 1985;Das Erbe
des Christian Rosenkreuz, 1988; F. Smit,Het oog van de wereld. Nederland
in de Gouden eeuw, 1992.
(afzonderlijke groepen): AMORC: H. Spencer Lewis,De geschiedenis der
Rozekruisers Orde, z.j.(1970); Rosicrucian Fellowship: Max Heindel,De
cosmologie der Rozekruisers, 1980; Lectorium Rosicrucianum: J. van
Rijckenborgh,De roep der broederschap van het Rozenkruis, 1985; Sivas: H.
Leene,De twaalf ontmoetingen met het kosmische vuur, z.j.



Russisch Orthodox Aartsbisdom (zetel Rue Daru, Parijs) van het
Oecumenisch Patriarchaat Constantinopel, een van de jurisdicties van de
*Oosterse Kerken en lid van de Vereniging van *Orthodoxen ‘H. Nikolaas van
Myra’, heeft parochies in Deventer, St. Hubert (en klooster) en Maastricht. De
diensten worden gevierd in het Nederlands. In de kapel van de Heilige
Panteleimon te Kollummerpomp worden de diensten gevierd in het Nederlands
en het Fries.

Adressen: Parochie H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer:
Tibbensteeg 4, 7411 LV Deventer; tel. 0570-625521.
Parochie en klooster H. Profeet Elias te St. Hubert: Nimrod 15, 5454 HG St.
Hubert; tel. 08859-52036.
Parochie H. Joannes Chrysostomos en Servatios te Maastricht: St. Maartenslaan
37, 6221 AW Maastricht; tel. 043-3211461.
Kapel van de H. Panteleimon te Kollummerpomp: Brongersmawei 15, 9293 LX
Kollummerpomp; tel. 0511-451838.



Sahaja-yoga Nederland, Stichting, internationaal in 1970 en nationaal in 1985
ontstaan, een Indische *yoga-techniek, die door Nirmala Srivastava (Shri Mataji
Nirmala Devi), geb. in 1923, is ‘ontdekt’. In kringen van haar aanhangers
wordt zij meestal Shri Mataji (moeder) genoemd. In India heeft sahaja-yoga ca.
50.000 aanhangers, in de andere ca. 60 landen binnen en buiten Europa enkele
duizenden. In Nederland heeft zij 5 centra met ca. 60 actieve deelnemers en
enkele honderden belangstellenden. Zij organiseert wekelijkse cursussen en in
de weekeinden bijeenkomsten voor ‘gevorderden’.
OPVATTINGEN. Sahaja-yoga gaat in haar denkbeelden terug op ervaringsgebie-
den en kennis die van oudsher al in verschillende culturen, waaronder die van
India, bestonden. Speciale aandacht heeft men voor de kundalini, de in ieder
mens sluimerende oerkracht, die zich bevindt in het zogenaamde Sacrum Bone
(heilig been), de onderkant van de ruggegraat. Tot leven gewekt gaat deze
oerkracht via de zeven chakra’s (centra) in de mens omhoog. In het zevende
centrum (de kruin) treedt deze kracht naar buiten om zich dan met het goddelijke
te verenigen. Deze vereniging van het bewustzijn noemt men ‘zelfrealisatie’.
Zij wordt beschouwd als een tweede geboorte (die van de geest), een mogelijke
transformatie van de persoonlijkheid naar het Zelf toe, waardoor van het leven
in de hoogste vorm kan worden genoten. Het proces dat leidt tot de zelfrealisatie
verloopt spontaan als een vanzelfsprekend gevolg van de beginervaring van een
verheven bewustzijnsgevoel, ontstaan door meditatie en door gebruik te maken
van de technieken van de sahaja-yoga.
Volgens Shri Mataji zijn Boeddha, Christus, Mohammed e.a., als de stichters
van alle grote godsdiensten, incarnaties van het goddelijke, die in de loop van
de geschiedenis voor de mensen nieuwe niveaus van bewustzijnsgevoel hebben
geschapen. Zonder deze zou de zelfrealisatie onmogelijk zijn. Maar omdat het
gesproken woord van alle religies er niet in geslaagd is de mens tot het
goddelijke te brengen, wil sahaja-yoga dit goddelijke direct laten spreken in het
lichaam van de zoeker.

Lit.(uit eigen kring):Sahaja-yoga, dl. 1, z.j.; The advent, z.j.; The ascent, z.j.

Adres: Variksstraat 1, 1016 CT Amsterdam; tel. 020-6972038.



Sabbatisten, de benaming van de aanhangers van enkele, meest protestantse
groeperingen, die in plaats van de zondag de sabbat houden. Zij doen dit op
grond van strenge bijbelse voorschriften, die met name gebaseerd zijn op de
Tien Geboden. In Nederland horen als de voornaamste groeperingen hiertoe de
*Zevendedagsadventisten en de *Zevendedagsbaptisten.



Sakya Thegchen Ling, (Sakya = een van de vier grote orden in Tibet,
Thegchen= Mahayana= het grote voertuig= de volledige Dharma,Ling =
plaats), in 1976 opgericht, een van de centra die zich baseren op het Tibetaanse
*boeddhisme. Het onderhoudt echter geen enkel contact met andere
gelijkgezinde groepen of centra. Het hoofdcentrum bevindt zich in Parijs. Het
hoofd is Sakya Trizin.
OPVATTINGEN. Essentieel zijn de opvattingen dat het boeddhisme ervaren
wordt als een geestelijke leer, filosofie en psychologie, waarbij het nodig is in
de materiële wereld van het Westen het boeddhisme toegankelijk te maken voor
iedereen. Iedere donderdagavond komen de ca. tien aanhangers bijeen ter
bestudering van teksten. Ca. drie maal per jaar bezoekt lama Sherab Gyaltsen
Amipa het centrum.

Lit. (uit eigen kring): Sherab Gyaltsen Amipa,Training van de geest, z.j.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 225-
227.

Adres: Laan van Meerdervoort 200a, 2517 BJ ’s-Gravenhage; tel. 070-3606649.



Sanatan Dharm, (Eeuwige Leer), de meest klassieke richting binnen het
*hindoeïsme, waarvan ca. 80% van alle Surinaamse hindoes en bijna alle
hindoes van Indiase en Oegandese oorsprong, in Nederland woonachtig,
aanhanger zijn. Wel zijn er in Sanatan Dharm als volksreligie vele stromingen
en schakeringen aanwezig. Er bestaan vele theïstische stromingen met de nadruk
op de verering (bhakti) maar ook de monistische advaita-leer komt er voor.
Deze veelvormigheid komt ook tot uiting in het grote aantal stichtingen en
verenigingen, die vrijwel alle op plaatselijk vlak actief zijn en verschillende
namen dragen. Wel zijn hun activiteiten niet erg verschillend van elkaar: het
organiseren van culturele en godsdienstige bijeenkomsten, waarbij priesters
worden uitgenodigd voor de rituelen. Sanatan Dharm biedt ruimte aan de meest
verschillende elementen van het hindoeïsme, waardoor de goddelijke
werkelijkheid dan ook in de meest verschillende gedaanten wordt vereerd. Ook
kennen de rituelen een grote variëteit. Behalve de puja als de klassieke
offerhandeling worden ook het lichtoffer (arati) en het vuuroffer (havan) vaak
uitgevoerd.
De tempels (mandirs) zijn over het algemeen gehuisvest in normale
woonhuizen. Het eerste gebouw dat als tempel (de Radja-Krishna-tempel)
gebouwd is staat in Lelystad. Vanuit de Sanatan-kring zijn er hindoe-
basisscholen gesticht in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.
De verschillende stichtingen en verenigingen hebben zich georganiseerd in de
Stichting Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland, in 1977 opgericht. Nu
haar doelstelling om in zoveel mogelijk plaatsen Hindoestichtingen te realiseren,
nagenoeg bereikt is, leidt ze een min of meer slapend bestaan. De priesters
hebben zich georganiseerd in de Shri Sanatandharm Widwat Parishad Nederland
teneinde de juiste uitvoering van de religieuze plechtigheden te waarborgen.
Voor de Oegandezen is de Sri Uganda Hindoe Union actief met plaatselijke
afdelingen in Arnhem, Amsterdam en Almelo.

Lit. (uit eigen kring, basisgeschriften): Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji,De
hindoe en zijn levenswijze, z.j.; idem,Dharma-karma, z.j.; idem,De weg naar
de goddelijkheid, 1985; idem,De klassificatie in de Hindoegemeenschap en de
status van de vrouw in het hindoeïsme, 1987; (verdere lit. uit eigen kring): S.
Khargi, De Sanatana Dharma, in:RBN, 12, 1986, p. 63-80; J.P. Kaulesar Sukul,
Enkele beschouwingen over het Holifeest, 1974; S. Sukhai, De religieuze
praktijk van de Sanatan Dharm, in:RBN, 12, 1986, p. 93-106; S. Biharie,
Hindoe cultureel-boek, 1989.
(van anderen): Corstiaan van der Burg, De Sanatan Dharm, in: C.J.G. van der
Burg e.a. (red.),Hindostanen in Nederland, z.j., p. 124-138; C.J.M. de Klerk
CssR,Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme in Suriname, 1951; Peter
van der Veer, Hoe bestendig is ‘de eeuwige religie’? Enkele vragen rond de
organisatie van het Surinaams hindoeïsme, in: Paul van Gelder e.a. (red.),
Bonoeman, rasta’s en andere Surinamers, 1984, p. 111-124; J.P. Schouten,
Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 55-61.

Adressen: Stichting Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland, Zwaardenburg
149, 3437 RM Nieuwegein;
Shri Sanatandharm Widwat Parishad Nederland, Dr. Schaepmanstraat 2, 2524
CZ Den Haag; tel. 070-3941120.



Sri Uganda Hindu Union, Beukenhorst 8, 1112 BH Diemen; tel. 020-6995803.



Sanatan Dharm Sabha, Shri, de oudste organisatie binnen de *Sanatan
Dharm, maar zonder participatie binnen de landelijke priesterraad en de
Mahasabha. Zij heeft haar eigen priesteropleiding en haar eigen tempel Ram
Chandir. Haar verdere activiteiten zijn het Yoga Meditatie Integratie Centrum,
de Mahatma Gandhi Bibliotheek en de Saraswatie Hindi Sanskrit School.
Verder geeft zij de geschriften uit van de Indiase goeroe Vishvatma Bwara Ji
van de Brahm Rishi Mission, die haar hoofdzetel heeft in Chandigarh, India.
Het aantal leden is onbekend (1993).

Adres: Mijtensstraat 183, 2525 VC Den Haag; tel. 070-3899823.



Sanbô-Kyô-Dan (Sambôkyôdan), als Japanse zenvereniging opgericht door
de soto-zenmeester Yasutani Rôshi. Zijn leerling was Yamada Kôun Rôshi (†
1989), die later zijn dharma-opvolger werd. Yamada Kôun Rôshi heeft
verschillende van zijn leerlingen als zenleraren/essen erkend. Zijn opvolgers zijn
thans Yamada Masamichi Rôshi en Kubota Ji’un Rôshi. Voor Nederland is
Mimi Maréchal de vertegenwoordigster van de Sanbô-Kyô-Dan. Zij is
verantwoordelijk voor zen op de Tiltenberg. A.M.A.-Samy Rôshi van de Sanbô-
Kyô-Dan komt enkele malen per jaar naar Europa en bezoekt tweemaal per jaar
de Tiltenberg. In Duitsland en Spanje zijn er nog andere leraren van Sanbô-
Kyô-Dan.
Zazen is een meditatie voortkomend uit het (Japanse)- zenboeddhisme (zie:
*boeddhisme). Zittend op de grond probeert de mediterende tot innerlijke rust
te komen. De verlichtingservaring is het middelpunt van zazen. Onder toezicht
van een zenmeester kan men een verlichtingservaring ondergaan.

Lit. (uit eigen kring): Yamada Kôun Rôshi,Gateless gate, 1979; idem,
Inwijding Zendo te Würzburg, in:Zen, 15, oktober 1983; idem, Over de term
Rôshi, in:Zen, 27, oktober 1986.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 273-
277; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 136.

Adres: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang; tel. 0252-
517044.



Saswitha Stichting voor Yoga en Wijsbegeerte, één van de yogadocenten-
opleidingen. De stichting werd in 1976 opgericht teneinde de *yoga-discipline,
zoals deze door J. Rijks (Saswitha) was ontwikkeld, uit te dragen. Saswitha was
een van de eersten die de kennis en inzichten uit het Oosten naar Nederland
heeft gebracht. Er bestaan in ons land vele leraren en groepen die bij Saswitha
of een van zijn leerlingen in de leer zijn geweest.
OPVATTINGEN. De opvattingen van Saswitha zijn gebaseerd op de
denkbeelden uit de traditionele oude Indische geschriften, met name die uit de
tantristische traditie en neergelegd in zijnSwabhawat. Essentieel is het begrip
verschilsbewustwording, omdat het dan pas mogelijk is een verschil op te lossen
of te laten bestaan indien men het kent. Een ander principe is dat van de
spiegelwerking: omdat we alleen zien wat weerkaatst wordt, zien we niet hoe
het werkelijk is. Daardoor kan de natuur beschouwd worden als de spiegel van
de geest, als gemanifesteerd bewustzijn. Als dit bewustzijn zich vrij kan
ontplooien, voelt de mens zich vrij, anders voelt men zich geblokkeerd. De
leergang bevat niet alleen het aanleren van de verschillende zowel dynamische
als statische asana’s, maar ook een scholing in persoonlijke bewustwording. De
bedoeling daarbij is de menselijke beperkingen te overstijgen. Doordat
verschillende oefeningen goed en andere slecht uitgevoerd kunnen worden,
krijgt men inzicht in het eigen lichaam. Chakra’s spelen in dit bewustwordings-
proces een belangrijke rol omdat zij als het ware poorten zijn waardoor er een
energie-uitwisseling plaatsvindt van binnen naar buiten en van de buitenwereld
naar binnen. De soepelheid van de wervelkolom staat centraal met aan de ene
kant het bekken als vertegenwoordiger van de vitale kracht en aan de andere
kant het hoofd, waar de intelligentie zich manifesteert. De adem is het
verbindend element tussen bekken en hoofd en maakt het lichaam tot een
levend en bewust geheel. Bij elke beweging of houding is er sprake van de
drieëenheid van stabiliteit, energie en harmonie, uitgedrukt door de Indische
filosofische begrippen: tamas, rajas en sattva.

Lit. (uit eigen kring): Saswitha,Swabhawat, 1970; J.L. Plenckers,Yogavidya;
idem, Leraarsopleiding Saswitha-stichting, in:RBN, 15, 1987, p. 56-58;
Saswitha, Swabhawat Yoga, in:RBN, 15, 1987, p. 59-62.

Adres: Doornenburg 70, 2402 KE Alphen a/d Rijn; tel. 0172-442009.



Sathya Sai Baba, Sri, gesticht door Sathya Narayana Raju (Sathya Sai Baba),
in 1926 geboren in het dorpje Puttaparthi (Zuid-India). Toen hij nauwelijks 14
jaar oud was maakte hij zich bekend als de reïncarnatie van Sai Baba van
Shirdi (1838-1918), een in India zeer bekende heilige die tijdens zijn leven vele
wonderen verrichtte.
Sai Baba noemt zichzelf een Avatar, een goddelijke incarnatie, de vormloze
God, die een menselijk lichaam heeft aangenomen. Hij is naar de aarde
gekomen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op weg naar
Zelfverwerkelijking. Sai Baba is met name bekend geworden door zijn vele
wonderen, zoals het materialiseren van heilige as (vibhuti), medailles enz. en
het genezen van mensen van verlammingen, blindheid enz. Ook heeft hij vele
malen aangetoond het verleden, het heden en de toekomst van iedereen te
kennen. Zelf zegt hij dat deze wonderen slechts zijn visitekaartje zijn, een
bewijs van zijn goddelijke aard. Hij gebruikt ze om geloof te versterken en
twijfels weg te nemen. Uiteindelijk gaat het om zijn leringen, waarvan de kern
gevormd wordt door de stelling dat al het geschapene voortkomt uit God en ook
weer zal opgaan in God (advaita). Op grond hiervan leert Sai Baba dat alle
godsdiensten in feite één zijn, omdat zij verschillende paden zijn naar dezelfde
God.
In India heeft Sai Baba verscheidene ashrams, waarvan de meest bekende
Prasanthi Nilayam nabij Puttaparthi en Brindavan nabij Bangalore zijn. Volgens
de Stichting heeft hij in meer dan 100 landen enige tientallen miljoenen
devotees (toegewijden) (1995). In Nederland zijn er ruim 50 centra, groepen
en mandirs, terwijl het totaal aantal toegewijden enige duizenden bedraagt
(1995). De meeste centra enz. houden wekelijks een eredienst, waarin het
zingen van bhajans (devotionele liederen) centraal staat.

Period.:Sanathana Sarathi; Sathya Sai Baba Nieuws(3.000).

Lit. (van Sai Baba):Leringen, 19923; Prema Vahini. Verhandelingen over
goddelijke liefde- Jnana Vahini. Verhandelingen over universele wijsheid,
19922; Sai Baba over de Bhagavad Gita, 1992;Volg Jezus. Kersttoespraken van
Sathya Sai Baba, 19923.
(uit eigen kring): Howard Murphet,Sai Baba, Avatar. Opnieuw een reis naar
kracht en luister, 1988; idem,Sai Baba, de wonderdoener, 19903; John S.
Hislop, Gesprekken met Sathya Sai Baba, 19912; idem, Mijn Baba en ik.
Ontmoetingen met Sai Baba: gebeurtenissen, leringen, gesprekken en brieven,
1991; Phyllis Krystal,Mijn ervaringen met Sai Baba, 1991; Wim G.J. van Dijk,
Bevrijding komt niet uit de hemel vallen. Leven en leringen van Sai Baba,
19922; Samuel H. Sandweiss,Sai Baba. De heilige... en de psychiater, 19923;
Susan Caffery,Uit het sprookjesland van Sai Baba, 1993; Wim G.J. van Dijk,
Sai Baba. God op aarde. Een inleiding, 19932.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 70-72; Bernadien Sluizer,Sathya Sai Baba en Kaliyuga,
1993.

Adres: Postbus 2349, 3500 GH Utrecht; tel. 033-4952723.



Satyam Shivam Sundaram(waarheid, geluk, schoonheid), als organisatie
gesticht door de Indiase leraren Sri Haris Johari (filosoof en deskundige op het
gebied van de traditionele Indiase geneeskunde) en Sri Shyam Bhatnagar (yoga-
leraar en chakra-psycholoog). Men kent een aantal op het *hindoeïsme
gebaseerde meditatietechnieken, massage- en chakra-psychologiecursussen, die
vrij gemakkelijk passen in het westerse cultuurpatroon. Het internationaal
centrum bevindt zich in India, terwijl vanaf 1976 de beweging ook in Nederland
actief is. Het aantal aanhangers is onbekend (1993).

Lit. (uit eigen kring): Harish Johari,Leela. Spel der kennis, z.j.; idem,Oud-
Indiase massage, z.j.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 88-89.

Adres: Olympiaplein 21, 1077 CK Amsterdam; tel. 020-6731034.



Sayagyi U Ba Khin, in 1987 gesticht, wil een gelegenheid bieden voor
onderwijs en beoefening van de Theravada-*boeddhistische meditatie in
navolging van Sayagyi U Ba Khin (1899-1971). Het internationale
meditatiecentrum Uk, Splatts House, Wiltshire, Engeland, wordt geleid door
Sayama en Saya U Chit Tin. Nationaal wordt de stichting vertegenwoordigd
door M.G.C. Schouten. Volgens eigen opgave telt men internationaal enkele
duizenden studenten en nationaal ca. honderd. In ons land wordt in beginsel
tweemaal per jaar een meditatiecursus gegeven en vinden er wekelijks in
Amsterdam, Haarlem, Nijmegen en Utrecht groepsmeditaties plaats.
OPVATTINGEN. Men kent geen specifieke geloofspunten. De volledige
aandacht is gericht op de beoefening van het achtvoudige pad, zoals Boeddha
dat onderwezen heeft en dat uit drie onderdelen bestaat: moraliteit (sila: de vijf
voorschriften van Boeddha); concentratie (samadhi) door middel van anapana-
meditatie; wijsheid (panna) door middel van vipassana-meditatie. De nadruk ligt
op de eigen directe ervaring. Het ‘Edel Stilzwijgen’ is zeer bevorderend voor
de atmosfeer.

Period.:Vipassana Newsletter.

Lit. (uit eigen kring):Buddhist meditation and the factors leading to awakening,
z.j.; Mediteren in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, in:Saddharma, dec. 1988;
Op zoek naar geluk, in:Saddharma, april 1989; Sayagyi U Ba Khin,Dharma
texts, z.j.

Adres: Oudegracht 124, 3511 AW Utrecht; tel. 030-2311445.



Scholing naar de Ziel, baseert zich op de idee dat ieder mens een godsvonk
is met een speciale taak op deze aarde. Mensen zijn, in de gedachte van
Scholing naar de Ziel, in wezen liefdesambassadeurs tussen God en aarde.
Alleen is deze wijsheid bij de meeste mensen nog versluierd aanwezig. In deze
tijd echter wordt dit weten bij velen wakker, wat zich ondermeer uit in een
meer bewuste zorg voor deze aarde en voor elkaar. Daarnaast is er een groter
gevoel voor geestelijke begeleiding ontstaan, waardoor hemel en aarde elkaar
meer kunnen naderen. Het is de ziel in de mens die deze wijsheid bewaart,
maar verder ook alle levenservaringen. Zij geeft dan aan de levende mens
druppelsgewijs door wat het beste is om te doen, zodat een leven (incarnatie)
vruchtbaar kan zijn, voor de mens zelf, maar ook voor deze aarde en wereld.
De stichting Scholing naar de Ziel is in maart 1987 ontstaan vanuit de gedachte
dat *New Age weliswaar de spirituele zoeker veel waardevols aanbiedt in de
meest verschillende vormen, maar wel erg weinig stevigheid biedt. Zij is aan
geen enkele kerk, religieuze beweging of sekte gebonden. Zij verenigt in zich
*christelijke, *boeddhistische, westerse *esoterische wijsheid en moderne
psychologische inzichten. De Scholing naar de Ziel wordt geleid door Hannah
van Buuren en is in heel Nederland, België en op de Antillen actief. Het aantal
aanhangers wordt op ca. 2000 geschat. De Stichting geeft cursussen over het
wezen van de ziel, contact met de ziel, eenheid tussen zielen, aarde- en
geestesbewustzijn en meditaties. Incidenteel werkt ze samen met *theosofen,
gnostici, met instituten, nationaal en internationaal, die aarde en mens op
spirituele wijze verbinden.

Period:Nieuwsbrief van Scholing naar de Ziel.

Lit.(uit eigen kring): Hannah van Buuren,Het verhaal van de Ziel, 1988.

Adres: Rompertpark 111, 5233 RL Den Bosch; tel. 073-6427728/0416-692392.



School voor Filosofie, in 1937 in Londen gestart onder de naam School of
Economic Science, en vanaf 1961 in Nederland actief. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog is zij onder invloed van *theosofische opvattingen zich met name
gaan richten op de filosofieën uit het oude Griekenland en India. In haar
cursusprogramma staat de advaita-traditie centraal en wel die van Sankara.
Verder zijn essentieel het platonisch denken, de vroeg-christelijke traditie, de
gnostiek en het denken van de zestiende eeuwse humanist Marsilio Ficino.
Uitgangspunt is de eenheid van de schepping. Het menselijk bewustzijn staat
centraal en daarmee de lijn van aandacht waarmee de menselijke geest zich tot
de dingen kan richten.
Swami Brahmananda Sarasvati wordt als goeroe in rituelen vereerd, evenals dat
het geval is in de *Trancendente Meditatie. De eigenlijke goeroe is Swami
Santananda, een van de leerlingen van Sarasvati.
De School voor Filosofie begint met een algemene inleidende cursus, waarna
een initiatie volgens hindoeïstisch ritueel kan volgen, een meditatietechniek met
behulp van de godsnaam Rama en nadruk op de levenswijze volgens Indiase
patronen. De inleidende cursussen worden in een aantal plaatsen gegeven. Het
aantal cursisten bedraagt ca.1500 (1993). Na afloop van deze cursussen is de
mogelijkheid om te mediteren volgens de tm-methode. De leerlingen worden
in die fase geïnitieerd door middel van een soort inwijdingsritueel waardoor zij
volwaardige leden van de School worden. Zij moeten zich dan houden aan de
voorschriften van de School en aan de vier deugden: wijsheid, moed,
rechtvaardigheid en maathouden. Alles volgens de beginselen van de School
voor Filosofie.
De Platoschool voor basisonderwijs in Amsterdam geeft les volgens de
beginselen van de School voor Filosofie.

Lit. (uit eigen kring): Marcilio Ficino,Essays, z.j.; Shankara,Vivekachudamani,
z.j.; Zo sprak‘Holy Mother’, z.j.; Swami Prabhavananda,De Bergrede in het
licht van de vedanta-leer, 1985.
(van anderen): R. Kranenborg, De School voor Filosofie als neo-hindoeïstische
beweging, in:RBN, 10, 1985, p. 7-65; J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in
hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23, 1991, p. 86-87.

Adres: Willemsparkweg 93, 1071 GT Amsterdam; tel. 020-6738166.



Scientology Kerk, in 1954 door L. Ron Hubbard (1911-1986) in Californië
(VS) gesticht. Zij is over de gehele wereld in 69 landen verbreid met, volgens
eigen opgave, ongeveer zes miljoen leden in meer dan 600 kerken, missies en
groepen (1992). Critici schatten het aantal leden tussen 100.000 en twee
miljoen. Alle Scientology Kerken in de wereld zijn autonoom en opereren op
individuele basis. Zij zijn evenwel verenigd door het feit dat ze Ron L. Hubbard
als geestelijk leider erkennen en universeel gebruik maken van zijn
ontdekkingen. In de praktijk zijn ze toch ondergeschikt aan een strakke,
hiërarchische structuur. In de International Association of Scientologists zijn
de kerken en leden verenigd. David Miscavige bekleedt als voorzitter van het
Religious Technology Centre de hoogste functie in de kerk, terwijl de huidige
president (= woordvoerder) ds. Heber Jentzsch is. In de meeste landen wordt
Scientology Kerk nu geaccepteerd, nadat zij aanvankelijk moeilijkheden
ondervonden heeft.
OPVATTINGEN. Scientology is voortgekomen uit Hubbards boekDianetics,
de moderne wetenschap van mentale gezondheid. Dit werk is samen met zijn
andere geschriften en lezingen gebaseerd op elementen van de veda’s, het
*hindoeïsme en *boeddhisme. Gevorderde aanhangers (scientologen) geloven
dat Hubbard de Metteyya of Maitreya is. InDianetics beschrijft Ron L.
Hubbard het verstand, hoe het werkt en hoe iemand zijn mentale conditie ook
daadwerkelijk kan verbeteren. Hubbard wil ook een oplossing bieden voor de
psychosomatische ziekten. Vanuit de conclusie dat de mens een geestelijk
wezen is, is uiteindelijk Scientology ontwikkeld als een stelsel van waarheden
en toepassingsmethoden, die wanneer zij correct worden toegepast ‘de Ziel der
Mens kunnen openbaren, zijn kennis van het Oneindige Wezen voor hem
kunnen vergroten en hem bekend maken wat hij over God kan bevatten’.
De mens is een onsterfelijk wezen dat door verschillende levens heen geleefd
heeft en ‘bestaat’ uit drie delen: 1. De ziel of spirit, thetan genoemd; 2. Het
verstand, deels analytisch (= beheerst door de thetan), deels reactief (= niet door
de thetan beheerst). Met het verstand worden niet de hersenen bedoeld, maar
het in mentale beelden vastgelegd verslag van de ervaringen van de thetan. De
thetan kan deze beelden oproepen (analytisch verstand). Als de beelden
gevormd worden tijdens een moment dat de thetan de besturing over het
lichaam verloren heeft, behoren zij tot het reactieve deel van het verstand. Deze
reactieve beelden zijn in staat het gedrag en de gevoelens van de thetan en de
conditie van het lichaam negatief te beïnvloeden; 3. Het fysieke lichaam wordt
bewoond door de thetan met zijn verstand. Zo’n lichaam leeft zelfstandig. De
lichamelijke dood is het uittreden van de thetan uit het lichaam met daarbij het
volledig verbreken van alle mentale besturingsbanden daarmee.
Volgens Scientology heeft de thetan, door ervaringen in een zeer ver verleden,
zijn enorme potentiële kracht schijnbaar verloren en is hij de gevangene
geworden van zijn reactieve verstand. Hierdoor zijn de beelden van vorige
levens niet meer zichtbaar en acht de thetan zich opgesloten in het lichaam. De
persoon ervaart dit zo, dat hij niet helemaal zichzelf is, en dat hij zijn gedachten
niet geheel onder controle heeft. Daardoor komt hij tot ongewenste gedragingen
en lichamelijke ongemakken die de traditionele geneeskunde niet kan verklaren.
Bij het proces van geestelijke raadgeving in de Scientology Kerk wordt gebruik
gemaakt van de Hubbard-elektrometer bij het lokaliseren van de geestelijke
nood. Alleen als men zich houdt aan de voorgeschreven ethiek-regels (nodig



voor de geestelijke vooruitgang) en aan de uitgestippelde route om uit de
‘doolhof van het reactieve verstand’ te komen, is geestelijke vrijheid bereikbaar
alsmede het herstel van de unieke, spirituele capaciteiten welke aan de thetans
eigen zijn. De auditor (geestelijk raadspersoon) staat de scientoloog bij in het
proces van geestelijke bevrijding. Door gebruik te maken van vele zogenaamde
processen brengt hij de thetan tot een hoger niveau van verlichting. Het ritueel
wordt steeds herhaald tot een nieuw niveau van bewustzijn (een ‘cognitie’)
wordt bereikt. Een scientoloog die nog gebukt gaat onder zijn reactief verstand
noemt men preclear (voor-verhelderde); iemand die zich bevrijd heeft een clear
(verhelderde). De thetan is dan weer krachtig genoeg om zonder hulp van een
auditor een aantal voorgeschreven rituelen te doen. Wanneer men deze laatste
toestand heeft bereikt kan men in een ‘hogere’ kerk verder gaan, gevestigd in
Denemarken, Engeland en de VS. Het eindpunt is de totale vrijheid, waarbij
men naar believen in en uit het lichaam kan treden (‘Operating-Thetan’ of
‘OT’). De weg naar deze totale vrijheid noemt men de Brug, omdat zij een brug
is tussen aan de ene zijde geestelijke gevangenschap en onbewust zijn en aan
de andere zijde totale geestelijke vrijheid, totaal bewust zijn en eeuwig leven.
NEDERLAND. Scientology Kerk Amsterdam bestaat sinds 1972 en telt –
volgens eigen opgave – ca. 9000 leden (1992). Zij heeft missies in Den Haag
en Domburg. Zij werkt samen met de Stichting Narconon in Zutphen, die een
drugrehabilitatieprogram heeft ontwikkeld volgens de opvattingen van Hubbard.
Verder heeft zij in Amsterdam een school opgericht, die volgens Hubbards
filosofie en onderwijstechnologie onderwijs geeft. Regelmatig organiseert zij
basisbijeenkomsten, zoals de International Association of Scientologists
bijeenkomsten, wekelijkse vergaderingen, huwelijks- en naamgevingsdagen
(doop), auditorsdag op 21 september, dianetics event op 9 mei, L. Ron
Hubbards verjaardag op 13 maart en ceremonies.

Period.:Advance; Impact; Theta.

Lit. (uit eigen kring): L. Ron Hubbard,Heeft u al eens eerder geleefd?, z.j.;
idem,Scientology. De grondslagen van het denken, 1978; idem,Dianetics. De
moderne wetenschap van mentale gezondheid, 1979; The true story of
Scientology, 1991;What is scientology? The comprenhensive reference in the
world’s fastest growing religion, 1992.
(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Jeugdreligies, 1981; H. Stoffels,
Scientology Kerk, in:RBN, 3, 1981, p. 89-92; J.L. van Baaren,Scientology
Kerk in het licht van de Bijbel, 1987.

Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 271, 1012 RL Amsterdam; tel. 020-
6226101/6209317/6234826.



Sekte, als begrip zeer moeilijk te omschrijven. Het woord is afgeleid van
‘secta’ (van het Latijnse ‘sequi’= volgen) en had oorspronkelijk de neutrale
betekenis van (denk)richting, leer, school, gedragslijn. In het verlengde hiervan
is een sekte een relatief kleine groep personen, die zich verenigd heeft rond een
religieus idee en/of een religieuze leidersfiguur. In de praktijk is zij vaak een
afscheiding van een grote(re) religieuze beweging of van een van haar
hoofdinstituten. In dat geval is de sekte ontstaan vanuit een gevoel van een zich
ontheemd voelen in die grotere godsdienstige bewegingen, of een zich miskend
voelen, of vanuit onvrede over een al dan niet terecht gevoelde verwaarlozing
en/of veronachtzaming van belangrijke geloofswaarheden. Vaak zijn de
aanhangers van een bepaalde sekte vrijwillig uit de grote(re) geloofsgemeen-
schap getreden, maar soms werden zij ook hieruit verwijderd. Een sekte
concentreert zich vaak op een bepaald kernpunt van het geloof, terwijl de
traditionele grote(re) geloofsgemeenschappen zich richten op de totale inhoud
van hun geloofsovertuiging. De scheidingslijn tussen een sekte en een
traditioneel grote(re) geloofsgemeenschap is lang niet altijd duidelijk.
Veel sekten kennen een strakke organisatievorm en stellen over het algemeen
hoge eisen aan hun volgelingen wat betreft hun levenspatroon en denken.
Hoewel het begrip sekte oorspronkelijk geen ongunstige betekenis had, kreeg
het die op den duur wel, omdat de meerderheidsgroep de afgescheidenen of
afgestotenen als minderheidsgroep negatief als ‘scheurmakers’ beoordeelde en
vooral veroordeelde. Vooral het woord ‘sektariër’ kreeg in dit verband een zeer
slechte naam. Het begrip heeft niet alleen de neutrale betekenis van ‘lid van een
sekte’, maar vooral de negatieve betekenis van ‘dwarsdrijver’, ‘fanaticus’, enz.
In dit verband wordt ook vaak het woord heresie gebruikt, dat de negatieve
betekenis van ‘ketterij’ en ‘dwaalleer’ kreeg. Tegenwoordig stellen de meeste
grote(re) geloofsgemeenschappen zich veel minder negatief op tegenover de
sekten. Vaak erkennen zij dat zij mede schuldig waren en zijn aan hun ontstaan.
Daarom spreekt men liever van nieuwe spirituele bewegingen, van godsdiensti-
ge- of vooral van *religieuze bewegingen.
Sektevorming komt in alle wereldreligies voor, zeker als deze op de een of
andere wijze geïnstitutionaliseerd zijn.

Lit.: F. Boerwinkel, Kerk en sekte, 19583; B. van Gelder,Zoekers naar de
waarheid. Een inleiding tot de zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen
en stromingen in Nederland, 1963; L. Laeyendecker,Religie en conflict. De
zogenaamde sekten in sociologisch perspectief, 1967; C.J. Bleeker e.a.,
Encylopedie van de godsdiensten, kerken en sekten, 1978; B. van Gelder en
E.G. Hoekstra,Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken, 198520;
Joseph Longton,Uit Abraham geboren. Jodendom, christendom, islam en hun
vertakkingen, 1990; J. Borsje en R. Kranenborg,Levende godsdiensten 2.
Moderne westerse stromingen, (Open Theologisch Onderwijs), 1991.



Self Realization Fellowship, in 1920 als een kriya-*yoga-stelsel in de VS
gesticht door de Indiër Paramahamsa Yogananda (Mukunda Lai Ghosh, 1893-
1952), leerling van Sri Yuktesvara Giri. Volgens de groepering, die zich al snel
ontwikkelde in de richting van een kerkgenootschap met een eigen
geestelijkheid en zondagse erediensten, wordt de mens door de volstrekte
beheersing van de ademhaling uit de banden van dit leven bevrijd. Op dit
ogenblik is Mother Daya Mata president. Het internationaal centrum voor de
enkele tienduizenden aanhangers bevindt zich in Los Angeles, Californië, VS.
In Nederland telt zij ca. 100 aanhangers (1993), met meditatiegroepen in
verschillende plaatsen.

Period.:Self-Realisation Magazine.

Lit. (uit eigen kring): Sri Yoekteswar,De heilige wetenschap, z.j.; Paramahamsa
Yogananda,De wetenschap der religie, 1974; idem,Autobiografie van een yogi,
19855.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 79.

Adres: Inlichtingen bij H. Bos: tel. 0575-516792.



Servisch-Orthodoxe Kerk (patriarchaat Belgrado), een van de jurisdicties,
behorend tot de *Oosterse Kerken. Zij heeft in Nederland een parochie in
Amsterdam, Pr. Hendrikkade 73a, waar de diensten in het Servisch worden
gevierd.

Adres: Parochie van de H. Nikolaas van Myra: Schiertins 158, 1082 TJ
Amsterdam; tel. 020-442216.



Shambhala Training, tussen 1967 en 1977 door de Tibetaanse meditatie-
meester Chögyam Trungpa in het Westen geïntrodduceerd. Het is een
zogenoemde krijgerstraditie, die berust op oude, misschien wel vóór-historische
wijsheid en beginselen van menselijk gedrag zoals die zich ondermeer in Tibet,
India, China en Korea en in de samenlevingen van de Indianen manifesteerden.
Volgens Shambhala Training zijn ook koning Arthur en de grote heersers van
de Bijbel, zoals koning David, voorbeelden van krijgers die tot de christelijke
en joodse traditie behoren.
Shambhala Training is internationaal georganiseerd. Het internationale
hoofdkwartier bevindt zich in Halifax (Canada), het Europese in Marburg
(Duitsland) en het hoofdcentrum voor Nederland in Amsterdam. Het geheel
staat onder leiding van Sawang Ösel Rangdrol Mukpo, de zoon van Chögyam
Trungpa of de Dorje Dradul (= onvermurwbare krijger) zoals hij in de
Shambhala traditie wordt genoemd.
OPVATTINGEN. Het beginsel van krijgerschap berust op de vooronderstelling
en ervaring dat alle mensen van nature een fundamentele goedheid bezitten. Het
heeft derhalve niets te maken met de uitoefening van agressie of het hanteren
van wapens. Het begrip ‘krijger’ is de vertaling van het Tibetaanse woord
‘pawo’, wat letterlijk betekent: ‘hij die moedig is’. Het diepgewortelde
menselijk verlangen naar een goed en bevredigend leven voor zichzelf en de
wereld begint, volgens de Shambhala-visie, met een onbevooroordeelde en
zachte houding ten opzichte van onszelf in te nemen en de ingeboren
wakkerheid en waardigheid te onderkennen. Er is moed voor nodig om die
oorspronkelijke bron te doen ontluiken: fundamentele goedheid bevat immers
ongelooflijk veel zachtheid en waardering en gaat voorbij de dualiteit van goed
ten opzichte van kwaad. Meditatie in haar meest authentieke vorm vormt
daarom, naast studie, een belangrijk onderdeel van het ‘pad van de krijger’. Ook
tijdens de trainingsweekenden en andere programma’s die behalve in Nederland
wereldwijd worden aangeboden, vormt meditatie een belangrijk onderdeel.
De eerste reeks trainingen bevat vijf weekenden, die met tussentijd van
ongeveer drie maanden plaatsvinden. Na het derde trainingsweekend kan men
lid worden van de organisatie.

Period.:Shamhhala Sun.

Lit. (uit eigen kring): Chögyam Trungpa,Shambhala – de weg van de krijger,
z.j.

Adres: 1e Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE Amsterdam; tel. 020-6760614.



Share Nederland, wil als stichting de denkbeelden van de in Londen wonende
Schotse kunstschilder Benjamin Creme (geboren 1922) in Nederland en België
verbreiden. Het aantal aanhangers bedraagt in Nederland en België ca. 1000
(1995).
OPVATTINGEN. Het uitgangspunt is dat elke grote religie een nieuwe leraar
of de terugkomst van hun grondlegger verwacht, hoewel het onderlinge
voorstellingsbeeld van elkaar verschillend is: het *jodendom gelooft in de komst
van de messias; het *christendom in de spoedige wederkomst van Christus; de
*islam in de komst van de imam Madhi; het *boeddhisme in die van de vijfde
Boeddha en het *hindoeïsme in de incarnatie van Krishna. Maitreya is voor al
deze heilsverwachtingen in feite de overkoepelende naam. Het leven wordt
bepaald door een lange reeks van incarnaties, waardoor uiteindelijk het aardse
leven voor het individu geen geheimen meer heeft. Daardoor ook is de
noodzaak van een verdere incarnatie komen te vervallen. Enkelen hebben echter
besloten om vrijwillig op aarde te blijven en vormen de zogenaamde geestelijke
hiërarchie. Creme heeft volgens Share een direct en bewust contact met een van
de meesters van deze hiërarchie. Deze geeft hem voortdurend informatie over
de wederkomst van Christus. Vijf grote meesters hebben zich trouwens
gevestigd in New York, Londen, Genève, Darjeeling (West-Bengalen) en Tokio.
De voornaamste vertegenwoordigers van de geestelijke hiërarchie zijn Krishna,
Rama, Boeddha, Christus, Mohammed. Christus – met de eigen naam Maitreya
– is het hoofd van deze hiërarchie. Hij is volgens Creme een mens, doch heeft
zich ontwikkeld tot een uitzonderlijk hoog niveau. De taak van deze Maitreya,
die al op 19 juli 1977 zijn ‘eeuwenoud verblijf’ in het Himalayagebergte heeft
verlaten, is de vele noden van de wereld te lenigen. Hij wil daartoe de wereld
volkomen veranderen door middel van radicale, maar wel vreedzame
ontwikkelingen. Sinds 1977 verblijft Maitreya de Christus in Londen onder de
Aziatische gemeenschap. Op Verklaringsdag zal Hij in een wereldwijde radio-
en televisie-uitzending zich aan de mensheid presenteren.

Period.:Share International; Share Nederland.

Lit. (uit eigen kring): Een meester spreekt, 1987; Benjamin Creme,De
wederverschijning van Christus en de meesters van de vrijheid, 19873; idem,
Maitreya’s missie, 1988; Howard Ray Carey,The joy of Christ’s coming. From
traditional religion to ageless wisdom, 1988;Boodschappen van Maitreya de
Christus. Alle 140 boodschappen gegeven via Benjamin Creme, 1991; Benjamin
Creme,Transmissie. Een meditatie voor de nieuwe tijd, 1993.
(van anderen): Simon Vinkenoog, Benjamin Creme en de Christus-Maitreya,
in: Bres, 72, 1978, p. 59-64; Richard Bremer,Wie is Maitreya de Christus en
wat komt hij doen in 1982?, 1981; J. v.d. Lans, Wachtend op de grote dag, in:
RBN, 5, 1982, p. 30-32; Hyme Stoffels, Waar blijft de Maitreya?, in:RBN, 6,
1983, p.85-90.

Adres: Linnaeusparkweg 127, 1098 CW Amsterdam; tel.020-6657610, fax 020-
6934681.



Shen Hongxun Qigong Instituut, Stichting, in 1990 opgericht, coördineert de
lessen en cursussen van de Chinese arts en leraar Shen Hongxun. Door de
beoefening van de Qigong meditatie (lett.Qi = oefening;gong= levensenergie
of vitale energie) en door het praktische Taijiwuxigong dat vooral de spontane
beweging bevordert, kan men in contact komen met de eigen ‘levensenergie’.
Verder spelen de daoyin (langzame, vloeiende bewegingen) en zittende en
liggende oefeningen een belangrijke rol. Volgens Qigong heeft dit een zeer
positieve invloed op de kwaliteit van het leven, de spirituele ontwikkeling en
gezondheid.
In Gent bevindt zich het internationale instituut. In Nederland organiseert men
cursussen in verschillende plaatsen.

Adres: Matenstraat 39, 6707 CP Wageningen; tel. 0317-415883.



Shintoïsme, (shinto= de weg der goden), de inheemse godsdienst van Japan,
die van 1868 tot 1945 staatsgodsdienst is geweest en die de laatste decennia
weer aan invloed wint en ook buiten Japan aanhangers kent en groeperingen,
die zich baseren op zijn grondgedachten. De term is tegen het einde van de 6e
eeuw ontstaan, toen het *boeddhisme (butsu-do, de weg van Boeddha) als
nieuwe religie naast de bestaande inheemse opkwam. Alle religieuze gebruiken
en riten, die afweken van die van het boeddhisme, werden onder de naam
‘shinto’ samengevat.
Bronnen voor het shinto zijn: deNihonshoki(bronnenboek van de Japanse
geschiedenis) uit 720, deKodiki (notities omtrent oude gebeurtenissen) uit 712
en deEngishiki (een catalogus van alle shinto-schrijnen en in het verlengde
hiervan: vastgelegde staatsrituelen, religieuze en liturgische teksten) uit 927.
OPVATTINGEN. Het shintoïsme is de godsdienst die zich baseert op de
zuiverheid van de natuur. Verder zijn de harmonieuze proporties tussen goden,
mensen, dieren, planten, sterren en de elementen van de natuur essentieel. In
de natuurlijke samenhang laat het de geheime krachten zien van de natuur: de
goddelijke kiemkracht van de rijst en het mysterie van het leven in mensen,
dieren en planten; in de bloemen als woonplaatsen van de zielen van mensen,
in de bomen die onderdak bieden aan de goden, in de bergen als woonplaatsen
van goden en zielen van de voorouders. Het shinto is daarom niet gericht op
een hemelse of andere wereld. Het is slechts een voortdurend contact met de
kami, alleen in staat om steeds de kwaliteit van het leven te verbeteren. Het
shintoïsme hecht veel waarde aan rituelen en feestdagen, meer dan aan
doctrines. De cultus vindt gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk in tempels plaats en
voltrekt zich voornamelijk door het opzeggen van een aantal liturgische gebeden
en het offeren van rijst en rijstwijn. Zeer velen maken daarbij pelgrimages naar
heilige bergen. In de tempels worden de cultische handelingen verricht door
priesters, die hun ambt meestal door vererving verkrijgen.
Het aantal kami (alles wat verheven is, goden en geesten) is bijna onbeperkt.
Er worden schattingen gemaakt van 80 of 800 myriaden. De kami worden
‘aangevoerd’ door de zonnegodin Amaterasu. Van de kami zijn speciaal de
oejikami of de clangoden van belang; zij bewaken de huizen en beschermen de
geborenen. De godheid wordt gerepresenteerd door de shintai (= lichaam), die
meestal de functie van een fetisj heeft. Voorbeelden van deze shintai zijn:
spiegel, wapen, kussen, e.d. De belangrijkste is de shintai van Amaterasu, de
spiegel, die, aan het oog der mensen onttrokken, in de tempel te Ise wordt
bewaard. De tempel is daarbij niet de plaats van bijeenkomst van de gelovigen,
maar veeleer een woonplaats van de goden. Essentieel in het shintoïsme zijn
de torii (lett. hanebalken) als de poorten van ronde balken, die aan de ingang
van de shinto-tempels staan.
Volgens het shintoïsme waren in de oerperiode de hemel en de aarde niet
gescheiden. Het ‘in’, het donkere, passieve, vrouwelijke, aardse principe en het
‘yo’, het lichte, actieve, mannelijke, hemelse principe, vormden samen een
chaotische massa. Het zuivere, heldere bestanddeel vormde de hemel, terwijl
het grovere, zware element bezonk, waardoor de aarde ontstond. De goden zijn
spontaan ontstaan. De god Izanagi en zijn zuster Izanami kregen van de andere
goden de opdracht om de wereld te scheppen. Staande op de ‘zwevende brug’
roerden zij met een met juwelen bedekte speer in de vormloze, slijkerige massa,
totdat deze stijf werd. Toen zij de speer terugtrokken, begon het water dat er



afdroop te stollen, waardoor het eerste eiland van de Japanse archipel is
ontstaan. Op dit eiland gingen de beide goden wonen en brachten ze als
godheden de acht Japanse eilanden voort en verder hun voornaamste kind, de
zonnegodin Amaterasu. De eerste ‘mensen-keizer’, die officieel wordt
beschouwd als de stichter van de tegenwoordige keizerlijke dynastie, stamt af
van de kleinzoon van deze zonnegodin en de dochter van de berggod. In
Japanse opvattingen over het shintoïsme was het een combinatie van een
natuurreligie en van de stichting van Japan door de goden zelf. Hierdoor
ontstond ook de opvatting dat Japan een unieke plaats in de wereld inneemt,
terwijl de keizerlijke dynastie duidelijk een religieuze wijding heeft.
In de negentiende eeuw ontstond er een zuivering binnen het shintoïsme. De
restauratie van het keizerschap in 1869 bevorderde de herleving van het
shintoïsme. Terwijl in 1889 het beginsel van de volledige godsdienstvrijheid
werd ingevoerd, werd het shintoïsme de staatscultus, waaraan een ieder met
behoud van de eigen religieuze overtuiging moest deelnemen. Hierdoor werd
het leven in Japan sterk verweven met een aantal boeddhistische levensvormen.
De nauwe relatie tussen het staatsshintoïsme en het imperialisme werd door de
Amerikaanse overwinnaars in 1945 verboden.
Het aantal aanhangers wordt geschat op ca. 64 miljoen (1993).

Lit.: Jacques H. Kamstra,De Japanse religie. Een fenomenale godsdienst, 1988.



Silver Circle, centrum voor de oude religie, een van de Nederlandse
organisaties van de *wicca of het *paganisme, in 1979 ontstaan vanuit de
Angelsaksische wereld waarvan ze nog steeds een sterke invloed ondergaat en
waarmee ze nog veel contacten heeft. Het aantal aanhangers, verenigd in
covens, is ruim 100.

Period.:Wiccan Rede.

Lit. (uit eigen kring): Morgana,Twijgen uit de bezem. Gedachten over de
psychologie van het paganisme, 1982; Merlin,De horens van de maan. Portret
van een natuurreligie, 19892.

Adres: Postbus 473, 3700 AL Zeist.



Sivas, Esoterische Gemeenschap, in feite in 1969 ontstaan, toen Hendrik
Leene, zoon van Jan Rijckenborgh, grootmeester van *Lectorium Rosicrucia-
num, zich met ca. 200 aanhangers afscheidde van deze Rozenkruizers
groepering. In 1972 kreeg de Gemeenschap haar tegenwoordige naam omdat
naar haar mening de benaming *Rozenkruisers door velen te negatief werd
beoordeeld. Toch heeft Sivas zoveel ontleend aan de basisopvattingen van de
Rozenkruisers, dat zij tot deze richting gerekend kan worden. Sivas maakt in
haar organisatievorm verschil tussen de zogenaamde gezellen, die een begin
hebben gemaakt ‘met het plan van de zielebouw’ en de meesterbouwers die het
beginsel van de waarheid verwezenlijken.
Sivas heeft behalve in Nederland aanhangers in ondermeer Duitsland, Frankrijk
en Zwitserland. Haar centrum is in Haarlem gevestigd.
OPVATTINGEN. De opvattingen van Sivas berusten op een aantal esoterische
opvattingen, die eveneens bij andere, min of meer identieke groeperingen en
organisaties voorkomen. Essentieel in haar opvattingen zijn de Griekse
wijsgeren uit de Oudheid Pythagoras en Plato, de gedachtenwereld van de
gnostieken, met nadruk op de Druïden en de Katharen, maar ook vele elementen
uit het oorspronkelijke christendom.
De mens is de gevangenis van de zogenaamde ziele-atoom, het overblijfsel van
de volmaakte goddelijke mens, vaak ‘Lichtzoon’ genoemd. Door de ‘indaling’
van deze Lichtzoon op aarde verenigde Hij zich zo zeer met de aardse sfeer (de
lagere trillingen) dat daardoor Zijn goddelijkheid werd ontheiligd. Daardoor kon
de Lichtzoon niet terugkeren tot Zijn oorspronkelijk geestelijk rijk. Eerst moest
Hij zich van deze vermenging reinigen. De ziel moet zich reinigen via vele
incarnaties, waarbij zij haar ervaringen, maar vooral Zijn lessen ontvangt.
Uiteindelijk zal de ziele-atoom weer ingroeien tot de mens, waarvan het eens
deel uitmaakte. Hierdoor kan het weer opgenomen worden in het oorspronkelij-
ke leefgebied.
In Sivas speelt transfiguratie een belangrijke rol. Hierbij dient de ziel te worden
bevrijd uit de denkwijze, die traditioneel sterk op het materiële is gericht.
Hierdoor is de ziel als het ware versteend geraakt. De discipel Petrus, die hier
wordt beschouwd als de representant van dit materiële denken, moet worden
vervangen door de discipel en evangelist Johannes, die geldt als de
vertegenwoordiger van de innerlijke en abstracte spiritualiteit. Het christendom
moet daarom weer teruggevoerd worden tot zijn oorsprong: als innerlijke
geloofsbeleving ongeorganiseerd en daarom ook zonder enig omlijnd dogma.
Het begrip aquarius speelt hier een essentiële rol en geldt als het verlossings-
woord. Boeddha en Christus zijn de voorlopers van het aquariustijdperk, dat ook
in andere esoterische groepen van deze tijd een rol van betekenis speelt. In dit
tijdperk zullen slechts die groepen leven, die de boodschap van hem die het
leven schenkt, hebben begrepen.
Sivas kent een tempel-ritueel, dat er op gericht is de mens te voeden met de
zogenaamde onaardse trillingen, aangezien deze een heilzaam effect hebben op
het functioneren van lichaam en ziel: de mens krijgt zo zijn evenwicht terug.

Period.:Prometheus.

Lit. (uit eigen kring): H. Leene,De twaalf ontmoetingen met het kosmische
vuur, z.j.



Adres: Donkere Spaarne 48, 2011 JH Haarlem.



Sjamanisme, de benaming voor een van de oudste religieuze systemen waarvan
het bestaan gekend wordt. Centraal staat de persoon van de sjamaan, de man
of vrouw die in staat is om contact te onderhouden met de onzichtbare
werelden. De sjamaan wordt ook wel de ‘technicus van het heilige’ genoemd,
omdat door de beheersing van verschillende technieken een extatische trance
wordt opgeroepen die nodig is voor het communiceren met de krachten uit de
andere realiteiten. De trance wordt meestal opgeroepen door het monotome
geluid van trommel of ratel in combinatie met speciale zangtechnieken. Als er
in de dagelijkse werkelijkheid iemand ziek is of er een ander probleem is
gerezen, gaat men er volgens sjamanistisch perspectief van uit dat aanvullende
en essentiële informatie over de oorzaak en het overwinnen van de negatieve
situatie gevonden kan worden. Voor het vinden van deze informatie is de
sjamaan onmisbaar: hij of zij is in principe een doorgeefluik, een schakel tussen
de verschillende werelden. De sjamaan kan zich in de trance vrij-uit tussen die
realiteiten bewegen.
Naast het genezen van ziekten bestaat een belangrijk deel van de taak van de
sjamaan er uit om de mens afgestemd te houden op de krachten uit de
omringende wereld. Voor een traditionele sjamaan betekent dat de natuur,
terwijl voor iemand uit het Westen dit niet alleen meer de natuur zal zijn maar
bijvoorbeeld ook de grote stad. Die afstemming wordt bereikt via allerlei
verschillende rituelen, die per traditie en per sjamaan verschillen.
Tot voor een tiental jaren geleden werd het sjamanisme in feite alleen beleden
en vooral gepraktiseerd in Afrika, op de eilanden in de Stille Oceaan, in
Indonesië, bij de Eskimo’s en Lappen in Noord-Siberië en Noord-Scandinavië.
Tegenwoordig kent ook het Westen een steeds groter wordend aantal
aanhangers. In Nederland houdt met name het *Nederlands Instituut voor
Sjamanisme en Ritueel zich hiermee bezig door het organiseren van cursussen,
bijeenkomsten en het uitbrengen van cassettes met ‘Shamanic Trance Music’.

Lit.: M. Eliade,Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, 1968;
Daan van Kampenhout,Rituelen. Essentie, uitvoering en begeleiding, 1993;
Myriam Ceriez,Sjamanen. Gesprekken, belevenis en rituelen, 1994.

Cassettes:Shamanic Trance Music, 1 en 2.



Soefi Beweging, een internationale organisatie, die zich ten doel stelt de Soefi
Boodschap te verspreiden, die is samengevat inThe Sufi Message of Hazrat
Inayat Khan, een dertien-delige serie. In 1910 werd zij door Hazrat Inayat Khan
(1882-1927) uit India naar het Westen gebracht. Deze Soefi Boodschap wil een
nieuwe impuls geven en een bij deze tijd passende vorm aan de eeuwenoude
wijsheid van het soefisme. De mystiek, die de essentie vormt van het soefisme,
is heel oud en het meest bekend geworden in de islamitische soefi-orden (zie
*islam), die een innerlijke inspiratie in de islam zijn geweest. Hazrat Inayat
Khan heeft het soefisme geüniversaliseerd, zodat het de weg wijst naar eenheid
en harmonie en een antwoord kan geven op de vragen van deze tijd. De Soefi
Boodschap heeft een filosofisch en psychologisch, een religieus en een mystiek
aspect en is daarom veelomvattend en diepgaand. Het internationale centrum
(International Headquarters of the Sufi Movement) is gevestigd in Genève.
General Supervisor is de Nederlander H.J. Witteveen.
OPVATTINGEN. De Soefi Beweging beschouwt zichzelf niet als een aparte
godsdienst of als een sektarische groepering. Zij wil de kennis van eenheid, de
godsdienst van liefde en wijsheid verwerkelijken en verspreiden, opdat het
bestaande vooroordeel, door de verschillende geloofsvormen ontstaan, zou
komen te vervallen. Verder richt zij zich op het ontdekken van het licht en de
kracht, sluimerend in ieder mens, het ontdekken van het geheim van elke
godsdienst, van de macht van de mystiek en de essentie van de wijsbegeerte,
zonder dat zij ingrijpt in bestaande gebruiken en geloofsvormen. Daarbij wil
zij helpen de tegengestelde problemen van de wereld, van het Oosten en het
Westen, dichter bij elkaar te brengen. Zij doet dit door de idealen uit te
wisselen, opdat de zogenaamde ‘universele broederschap’ vanzelf tot stand
moge komen.
Naast haar universele eredienst kent de Soefi Beweging een mystieke activiteit,
die bestemd is voor degenen die een geestelijke training willen volgen om het
bewustzijn te verdiepen. Dit is de esoterische of innerlijke school, waarin men
kan worden ingewijd als ‘moeried’. Men ontvangt dan persoonlijke leiding om
door meditatie en bepaalde geestelijke oefeningen te komen tot ‘bewustwording
van de goddelijke krachten die in een mens sluimeren’.
De tien kerngedachten van de Soefi Boodschap zijn: 1. ‘Er is één God, de
Eeuwige, het Enige Wezen, niets bestaat dan Hij’; 2. ‘Er is één Meester, de
Leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het
licht’; 3. ‘Er is één heilig boek, het heilige boek van de natuur, het enige
geschrift dat de lezer licht kan brengen’; 4. ‘Er is één religie, het zonder
afwijken voortgaan in de juiste richting van het ideaal, hetwelk de vervulling
is van het levensdoel van elke ziel’; 5. ‘Er is één wet, de wet der wederkerig-
heid, welke in acht kan worden genomen door een onzelfzuchtig gemoed,
samenhangend met een ontwaakte zin voor rechtvaardigheid’; 6. ‘Er is één
broederschap, de broederschap der mensheid, die de kinderen op aarde zonder
onderscheid verenigt in het vaderschap van God’; 7. ’Er is één zedelijk
beginsel, de liefde, die uit zelfverloochening voortspruit en bloeit in zegenrijke
daden’; 8. ‘Er is één voorwerp van verering, de schoonheid, die het hart van
haar aanbidder verheft door alle aanzichten heen, van het geziene tot het
ongeziene’; 9. ‘Er is één waarheid, de ware kennis van ons wezen, innerlijk en
uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid’; 10. ‘Er is één pad, het doen
verkeren van het onware ego in het ware, hetwelk de sterveling opvoert tot



onsterfelijkheid en waarin algehele volmaking te vinden is’.
EREDIENST. Het ideaal van de soefibeweging komt duidelijk tot uiting in haar
universele eredienst, die sterk symbolisch is en geleid wordt door drie cherags
(priesters), in zwarte toga’s gekleed. Op het met geel bedekte altaar staat een
hoge kaars, die het goddelijk licht symboliseert. Daarvoor staat een rij van
zeven kleinere kaarsen, de symbolen van het *hindoeïsme, het *boeddhisme,
de zoroastrische godsdienst, het *jodendom, het *christendom, de *islam en het
licht der waarheid, dat in zo vele vormen door zo vele grote geesten ook naast
de godsdiensten tot de mensheid is gebracht. Tijdens de universele eredienst
worden de kaarsen van de verschillende godsdiensten ontstoken vanuit de kaars
van het goddelijk licht om symbolisch tot uitdrukking te brengen dat hetzelfde
goddelijk licht door de verschillende godsdiensten tot de mensheid komt. De
zes verschillende godsdiensten spreken door hun heilige geschriften.
NEDERLAND. Het aantal aanhangers in Nederland is ca. 400 (1993), die in
zestien plaatsen hun universele erediensten houden. Het centrum bevindt zich
in de Universel Murad Hassil, de tempel, in Katwijk aan Zee.

Period.:De Soefi-Gedachte(1.000).

Bronnen: Inayat Khan,Verruiming van bewustzijn, 1975: idem,Alchemie van
het geluk, 19793; idem, De ziel. Vanwaar, waarheen ?, 1989; idem,Gayan,
Vadan, Nirtan, 1990.
Lit. (uit eigen kring): E. de Jong-Keesing,Antwoorden van Inayat, z.j.; idem,
Golven, waarom komt de wind. De levensgeschiedenis van Hazrat Inayat Khan,
1973; Theo van Hoorn,Herinneringen aan Inayat Khan, 1981;Soefisme, een
andere kijk op het leven; 1992.

Adres: Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ ’s-Gravenhage; tel. 070-3461594, fax
070-3614864.



Soefi Orde Internationaal

Adres: Burg. Buiskoolweg 28, 9551 TZ Sellingen, tel. 0598-416536.



Sufi Way of Action

Adres: Seinpoststraat 8, 2225 JE Katwijk aan Zee; tel. 071-4072813.



De Spade Regen Gemeente, gesticht door de Zuidafrikaanse Mara Fraser
(1889-1972). Tot 1920 was zij lidmaat van de *Anglicaanse Kerk, maar
verkocht toen haar sieraden ten behoeve van de armen, leidde een innig
gebedsleven en reinigde zich van haar zonden uit het verleden. Met haar man
sloot zij zich aan bij de Apostolic Faith Mission. Maar door haar geestesgaven
– tongentaal, visioenen, openbaringen, wonderbaarlijke onthullingen, gerichten
en genezingen – raakte zij in conflict met haar geloofsgemeenschap. Mara
Fraser verzamelde zich namelijk in maart 1927 met tien vrouwen in een zaal
in Benoni voor een dagelijks gebed op grond van een openbaring dat de Heer
een werk zou stichten waar de gaven van de Heilige Geest tot hun volle recht
zouden komen. In die bijeenkomsten kwamen er gezichten, profetische
boodschappen en urenlang ‘geesteslachen’. Na negen maanden ontving Mara
Fraser de boodschap van de Heilige Geest dat er een zoon geboren was, de
Spade Regenbeweging. Het kwam tot een breuk met de Apostolic Faith Mission
en de kleine gemeente stichtte haar eerste geloofshuis ‘Jatniel’ in Benoni. In
1993 zijn er 34 geloofshuizen, waarvan 24 in Zuid-Afrika en Namibië, vier in
Duitsland en één in Zwitserland, Engeland, de VS, Paraquay en Nederland
(Apeldoorn). Internationaal heet de organisatie: Latter Rain Mission
International.
De bewoners van de geloofshuizen hebben hun bezit verkocht en meestal ook
hun beroep opgegeven. Zij leven volgens de huisregels, die door de Heilige
Geest zijn voorgeschreven: regelmatig terugkerende gebedsuren vanaf vier uur
’s morgens, een ononderbroken ‘kettinggebed’, 24 uur per dag, door de
gemeenschap in de gebedskamer en een verbod tot schertsen en ijdel gepraat.
In alle beslissingen en regels geldt uitsluitend de mening van de Heilige Geest.
Zo heeft de Heilige Geest in 1927 ook voorschriften gegeven voor de kleding
van de vrouwen: zwarte schoenen en kousen, lange mouwen, hooggesloten
blauwe wollen of katoenen gewaden met kraag en op de zondag een wit
gewaad.

Adres: Elburgerweg 53, 7345 EE Wenum; tel. 055-3121333.



Spiritisme (van het Latijnsespiritus= geest), de moderne vorm van het geloof
dat er een persoonlijk voortbestaan na de dood is, met daarbij de mogelijkheid
dat onder bepaalde omstandigheden de gestorvenen zich met behulp van een
medium in verbinding stellen met de overlevenden. De Fransman L.H.D. Rivail,
die onder het pseudoniem Allan Kardac (1804-1869) schreef, heeft door middel
van vele publikaties bekendheid gegeven aan dit verschijnsel en daaraan ook
de naam gegeven. Hoewel het een stroming is die in het midden van de
negentiende eeuw is ontstaan, treft men het spiritistisch geloof al in de klassieke
Oudheid aan. Bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen was de opvatting al
verbreid, dat het mogelijk was zich met buitenaardse wezens in verbinding te
stellen. Ook in de Bijbel komen zowel in de oud- als in de nieuwtestamentische
verhalen aanwijzingen voor dat ook in deze cultuurkring spiritistische
opvattingen bestonden: in 1 Samuël 28 wordt gesproken over een vrouwelijk
medium; in Matteüs 17 wordt verteld over de verschijning van Mozes en Elia
aan Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes. Aan de andere kant wordt het
raadplegen van de geesten van gestorvenen verboden: o.a. in Deuteronomium
18:11; Jesaja 8:19-20. Ook in de Middeleeuwen komen verhalen voor die, met
gebruikmaking van de moderne terminologie, spiritistisch genoemd kunnen
worden; hetzelfde geldt voor de periode van de nieuwe geschiedenis.
Franz Anton Mesmer (1734-1815), die de theorie over een op het magnetisme
gelijkende kracht had ontwikkeld (het zogenaamdemesmerisme), kwam tot de
ontdekking dat enkele personen die hij mesmeriseerde in een toestand van
hypnose (somnambulisme) konden geraken, waarbij zich een aantal zogenaamde
paragnostische vermogens kon openbaren. Enkele van zijn leerlingen legden
zich er op toe om deze somnambule-situaties kunstmatig bij personen op te
roepen, om zo de zogenaamde interne auto-scopie bij hen te verwekken.
Daardoor hebben zij grote betekenis gekregen voor de ontwikkeling van het
moderne spiritisme.
Als het officiële begin geldt het verschijnsel, dat in de nacht van 31 maart op
1 april 1848 in het huis van de methodistische boer John Fox in het stadje
Hydesville (staat New York) klopsignalen werden gehoord, die niet verklaard
konden worden. Zijn beide dochters namen met succes contact op met de
geesten en stichtten de spiritistische beweging, die al in 1870 ca. tien miljoen
aanhangers had. Zeer snel verbreidde deze zich over Groot-Brittannië, Latijns-
Amerika (met name in Brazilië). Het aantal aanhangers over de gehele wereld
wordt nu op ca. vijftig tot honderd miljoen geschat. Deze snelle bloei kan mede
verklaard worden als een reactiebeweging op het rationalistische en
geseculariseerde denken, dat de tweede helft van de negentiende eeuw
kenmerkte. Intussen maakt het spiritisme wel gebruik van moderne
wetenschappelijke methoden.
OPVATTINGEN. Het spiritisme wordt vooral beoefend in seances, bijeenkomsten
van kleinere en grotere groepen, waarin men contact zoekt met geesten om
informatie te krijgen over hun verblijf in het hiernamaals. Mediums, personen
die in een zekere trance-toestand als het ware hun lichaam afstaan aan de
‘overgeganen’ (geesten van de overledenen), dienen als ‘willoos’ werktuig. De
methoden die hiertoe gebruikt worden, zijn verschillend: automatisch schrift,
waarbij de mededelingen door middel van de hand van het medium worden
opgeschreven; het spontaan spreken, waarbij gesteld wordt dat een taalkundig
of muzikaal onontwikkeld medium feilloos vreemde talen spreekt of muciseert;



tafeldans; het kloppen, waarbij uit het ritme wordt opgemaakt welke letters of
woorden bedoeld worden; materialisaties, waarbij de geesten zichzelf zichtbaar
maken, zodat ze kenbaar zijn en gefotografeerd kunnen worden. De meeste
spiritisten aanvaarden het verschijnsel van deze materialisaties niet meer. Andere
vormen zijn het zogenaamde clairaudience (het scherp horen), clairvoyance (het
zeer duidelijk zien) en het clairsentience (het intensief voelen). Soms treden er,
zonder dat er proefnemingen worden verricht, spontaan paranormale
verschijnselen op, zoals telepathie, helderziendheid, teleplasmavorming (vorming
van de stof ‘ectoplasma’ buiten het lichaam door middel van een medium),
telekinese (verplaatsing van een voorwerp zonder aanraking), die vroeger vanuit
een spiritistische geloofsovertuiging verklaard werden. Wetenschappelijk
onderzoek, dat al in de negentiende eeuw begonnen is door Frederik van Eeden,
en dat voortgezet is door K.H.E. de Jong en vooral door de hoogleraren W.H.C.
Tenhaeff en H. van Praag, toont echter aan dat vele spiritistische verschijnselen
parapsychologisch verklaard kunnen worden. Vele verschijningen kunnen als
geobjectiveerde droom- en wensbeelden, hallucinaties, telepathische begaafdheden
e.d. psychoanalytisch verklaard worden. Met name blijken de identiteitsbewijzen,
die de zich manifesterenden aan hun nabestaanden geven, pseudo-identiteitsbewij-
zen te zijn, die berusten op de telepathische beïnvloeding van het medium door
de overlevenden. Hiervoor wordt de zogenaamde animistische verklaring
gegeven. W.H.C. Tenhaeff gelooft echter niet dat in de parapsychologie voor
alles een bevredigende verklaring gevonden kan worden. Een belangrijk
uitgangspunt van het spiritisme is dat het alle ethische en religieuze waarden
in de andere godsdiensten, religieuze bewegingen en stromingen erkent, terwijl
geloofsdogma’s worden afgewezen.
Het spiritisme gaat ervan uit, dat onze kosmos uit meerdere werelden bestaat:
onze stoffelijke, materiële wereld en andere, immateriële werelden, die
toebehoren aan God en aan de geesten. De mens heeft een stoffelijk en een
geestelijk (astraal) lichaam, welke door de dood van elkaar gescheiden worden.
Na het overlijden verandert het geestelijk lichaam niet: het leeft even bewust
en persoonlijk voort. De geest gebruikt het astrale (psychische energie) of een
ijl-stoffelijk lichaam als een voertuig (ochèma) van zijn ‘persoonlijkheid’ na
zijn sterven. De geest kan in het aardse leven ingrijpen en dat beïnvloeden.
NEDERLAND. In Nederland kwam het spiritisme als stroming op in 1858. Naar
aanleiding van vele publikaties van ondermeer mevr. Elise van Calcar, M.
Beversluis en anderen werden verschillende verenigingen opgericht, waarvan
de bekendste de Broederschap Harmonia (1888) was, die zich ontwikkelde tot
de Nederlandse Vereniging van Spiritisten *’Harmonia’. Verder zijn nog andere
spiritistische verenigingen actief. In 1872 verscheen het eerste spiritistische
tijdschrift, spoedig gevolgd door enkele andere. Het nu toonaangevende
maandblad heetSpiritistische Bladen.

Lit. (uit eigen kring): Anna Feillard,Ervaringen van het generzijds en dromen
en visioenen, z.j.; F.L. Ortt, Het spiritisme, 19204; J.J. Poortman,Tweeërlei
subjectiviteit, 1929; H. Bouma,Spiritisme. Wetenschap en geestelijk leven,
1946; F.L. Ortt,De super kosmos, 1949; J.J. Poortman,Ochèma. Geschiedenis
en zin van het hylisch pluralisme, 3 dln., 1954-1967; W. Gijsen,Over dood en
hiernamaals, 1974.
(van anderen): W.H.C. Tenhaeff,Het spiritisme, 197810; E.G. Hoekstra,Wat



geloven zij? Occulte bewegingen, 1985; J.H. Sommer, Uw overleden moeder
vertoont zich achter u: impressies van spiritistische groepen in Nederland, in:
RBN, 22, 1991; E.G. Hoekstra, Wegwijzer in esoterisch Nederland, in:RBN,
25, 1993, p. 137-142.



Spiritistische Vereniging ‘Lemniscaat’ te Emmeloord, begin september 1984
door mevr. Janine Wageman uit Emmeloord opgericht. Als zelfstandige
vereniging is zij niet aangesloten bij de Spiritistische Vereniging *’Harmonia’,
de grootste en oudste spiritistische vereniging van Nederland. Naast de
gebruikelijke opvattingen, zoals deze van belang zijn in het *spiritisme, houdt
Lemniscaat zich bezig met telekinese, psychometrie, telepathie en helderziend-
heid. Het aantal leden is slechts gering.



Spirituele Gemeenschap ‘Abba’, in 1985 ontstaan vanuit de behoefte om
nieuwe impulsen te geven aan het ‘oude’ geloof’. De Gemeenschap voelt zich
verbonden met allen, die vanuit de Geest willen leven, echter zonder
organisatorisch verband. De Gemeenschap werkt landelijk en komt op zon- en
feestdagen bijeen in huiskamers, zalen en kerkgebouwen. Voorganger is ds. D.
Voordewind. Met de Independent Church of Australia zijn er contacten. Het
aantal gelovigen is onbekend omdat de aantallen niet worden geregistreerd. De
publikaties zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik.

Adres: Buizerdlaan 32, 4131 CS Vianen; tel. 0347-374703.



Sri Chaitanya Gemeenschap, de missionaire uitloper van het Bengalese
krishnaïtisch reveil van Sri Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534), is een
gemeenschap van beoefenaars van bhakti, de liefdevolle toewijding aan Krishna.
Zij volgt hierbij het onderricht van Srila Prabhupada (A.C Bhaktivedanta Swami
Prabhupada) (1896-1977), stichter-acharya (= verheven leraar die zijn eigen
onderricht voorbeeldig naleeft) van de Internationale Gemeenschap voor
*Krishna- Bewustzijn en van Srila Sridhara Maharaja (B.R. Sridhara Dewa
Goswani) (1894-1988), stichter- acharya van de Sri Chaitanya Saraswat Math,
beiden geestelijke leraren in de bhakti-traditie van Sri Chaitanya. Sri Chaitanya
verkondigde als rondtrekkende en wereldverzakende bedelmonnik door geheel
India de zuivere leer van de Bhagavadgita en het Bhagavata Puruna en wordt
door zijn volgelingen beschouwd als Krishna zelf, de Allerhoogste, God zelf,
zetelend boven de materiële natuur, de godenwereld en het geestelijk Licht.
Centraal leider is Srila B.S. Govinda Deva Goswani.
OPVATTINGEN. De Sri Chaitanya Gemeenschap past in de zuivere theïstische
traditie van het *hindoeïsme. Volgens haar gaat al het zienlijke en onzienlijke
uit van God, de ‘Alaantrekkelijke’ (= Krishna), die in eerste instantie een
transcendente persoon is, de Heer. Krishna heeft zijn plan geopenbaard in de
Bhagavadgita, het lied van de Alvervulde. Van Hem en van Zijn Vrouwe
Radha, het vrouwelijk godsaspect, Krishna’s liefdeskracht in eigen persoon,
straalt het geestelijk Licht (= Brahman) uit. Wij als levende wezens zijn eeuwig
individuele deeltjes van God, maar hebben wel de vrijheid om te kiezen tussen
een leven van liefdevolle toewijding in Zijn Werkelijkheid en een leven van
uitbuiting in het oord van de verschijnselen, de ons omringende stoffelijke
wereld, waarin wij God vergeten. Als wij voor een leven van uitbuiting kiezen,
dan vallen wij uit het geestelijk Licht, onze bakermat, in de stoffelijke wereld
en worden daar belichaamd als mens, dier, plant, mineraal. Wij identificeren
ons met deze belichamingen, waardoor wij ons geluk proberen te vinden in de
bevrediging van onze lichaamszinnen. Teneinde de stoffelijke wereld op alle
mogelijke manieren te kunnen uitbuiten, verhuizen wij van het ene lichaam in
het andere (reïncarnatie). Als gevolg van de identificatie met ons stoffelijk
omhulsel met al zijn ellenden, ziekten, ouderdom en dood, ervaren wij de
stoffelijke wereld als een ongastvrij gebied en vinden daardoor steeds meer het
zogenaamde geluk dat op bevrediging van de zinnen berust, verwerpelijk. Het
positieve gevolg hiervan is dat we op zoek gaan naar een hoger, niet aan ons
lichaam gebonden geluk. Alleen door God en onze medewezens als deeltjes van
Hem liefdevol te dienen, kan dit geluk bereikt worden. Deze toegewijde liefde
(bhakti) tot de transcendente Heer en de transcendente zielen hervergeestelijkt
onze oriëntatie, waardoor het mogelijk wordt om aan de kringloop van dood
en wedergeboorte te ontstijgen en zo in Gods eeuwig Koninkrijk binnen te
gaan. De hervergeestelijking wordt ‘beoefend’ (sadhana-bhakti) door het leiden
van een vegetarisch leven, zonder alcohol, nicotine, drugs, gokken en
seksualiteit om de seksualiteit. Verder zijn daarvoor ook nodig het mediteren
op de heilige naam van Krishna en het verrichten van alle mogelijke vormen
van geestelijke dienst aan de guru en de maatschappij. Van deze geestelijke
dienst is de verbreiding van de verlossende boodschap van de Bhagavadgita de
voornaamste.
BIJEENKOMSTEN. Meditatie speelt een belangrijke rol. Bij voorkeur gebeurt
dat in de vorm van het zingen van de mahamantra (‘grote gedachtengeleider’):



‘Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare
Rama Rama Rama Hare Hare’. De bijeenkomsten worden donderdagsavonds,
zondagsmiddags en op de feestdagen van de Gemeenschap gehouden en wel
met zang (kirtan), geestelijk gesprek (katha) en het eten van een offermaaltijd
(prasada). Dan worden onder begeleiding van traditionele muziekinstrumenten,
mantra’s en bhajans (gezangen) gezongen en wordt er uit de Bhagavadgita en
aanverwante teksten gelezen.
NEDERLAND. In Nederland is de Sri Chaitanya Gemeenschap sinds 1986 actief
vanuit de behoefte om in ons land meer bekendheid te geven aan de nadere
kennis omtrent God, het ‘nog veel’ dat Jezus ‘te zeggen’ had en dat rijkelijk
geopenbaard is in de Bhagavadgita en aanverwante teksten.
De Gemeenschap telt hier een tiental ingewijde zowel mannelijke als
vrouwelijke brahmanen en een ledental van ca. vijftig personen. Zij heeft centra
in Amsterdam en Rotterdam. Zij onderhoudt contacten met de Sri Chaitanya
Saraswat Math te Nabadwip, West-Bengalen, de August Assembly te Londen
en met vergelijkbare gemeenschappen in India, Europa en de VS. Met andere
hindoe-organisaties zijn er incidentele contacten. Nederlands leider is Sripad
Hayeshvar Das.

Period.:Govinda. Maandblad voor bhakti.

Bronnen:Het Lied van de Alvervulde(= Bhagavadgita), 1983;Het spel van
Krishna (= Bagavata Purana) , dl. 1: 1990; dl. 2: 1991.
Lit. (eigen kring): Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,Vishnuïsme vals en waar,
1987; Hayeshvar Das,De zoete waarheid van Radha-Krishna. Het harmonieuze
werkelijkheidsscenario der krishnaïeten, 1987; idem,De hoogste godspersoon
als schrager van brahman, 1990.

Adres: Sportstraat 48-1, 1076 TX Amsterdam; tel. 020-6719003.



Sri Chinmoy, een goeroe vanuit de *hindoe-traditie, in 1931 in India geboren,
heeft vanaf 1964 vooral zijn denkbeelden in de VS verbreid. Het aantal
volgelingen is wereldwijd ca. 3500 (1993). In Nederland heeft men in Den
Haag sinds 1981 een eigen meditatiecentrum. In ons land is het aantal
volgelingen ca. 50 (1993).
OPVATTINGEN. Bij Sri Chinmoy staat de energie, die de goeroe aan zijn
leerlingen overdraagt, centraal. Opdat zij vorderingen kunnen maken op het
spirituele pad mediteert de goeroe gericht op zijn volgelingen. De bhakti, de
liefdevolle overgave aan God, neemt een belangrijke plaats in de leer in. De
kortste weg tot de mosksha, verlossing, is niet de weg van het verstand, maar
de weg van het hart: ‘Op het moment dat wij God liefhebben, springen wij in
de zee van Vrede, Licht en Gelukzaligheid. Zoals de druppel, die in de oceaan
komt, voelen wij dat wij de oceaan zelf geworden zijn.’

Lit. (uit eigen kring): Sri Chinmoy,Beyond Within, z.j.; idem,God, avatars and
yogis, z.j.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 75.

Adres: Postbus 53169, 2505 AD Den Haag; tel. 070-3106073.



De Stroom, Centrum voor innerlijke groei en zelfgenezing, Stichting, in
1985 opgericht als ‘Healing Centre’ door Peter van Heeswijk. Hij werd hiertoe
geïnspireerd door lama Thubten Yeshe, die het idee had van een centrum
waarin mensen kunnen leven om anderen te genezen. Na diens dood staat het
centrum, onderdeel van de Foundation for the Preservation of the Mahayana
Tradition onder leiding van Tbubten Zopa Rinpoche.
Via lezingen en cursussen worden bezoekers gestimuleerd zich innerlijk te
ontwikkelen om te komen tot zelfgenezing. Men wil het menselijk welzijn
bevorderen door het organiseren van activiteiten betreffende de holistische
filosofie. Cursussen worden gegeven over ondermeer ‘intuïtieve ontwikkeling’,
‘helpende handen’, ‘zingeving’, ‘yoga 50+ en inzichtsyoga’, ‘kum nye’,
‘intuïtief genezen’, ‘intuïtieve massage’, ‘taal van het lichaam’, ‘boeddhistische
basisfilosofiegroep’, ‘healing’, ‘klank en genezing’ enz.
De Stroom gaat uit van het mahayana-*boeddhisme, georiënteerd op de
gelugpa-traditie. Welke de gereedschappen zijn, waarmee de mens aan zichzelf
sleutelt, is op zich niet belangrijk. Zij probeert de ‘levende dharma’ als essentie
van alle activiteiten te zien. In het teken van De Stroom zijn twee driehoeken
zichtbaar die in de uitersten twee extremen verbeelden, naar het centrum toe
in elkaar overvloeiend. Zij verbindt deze twee schijnbare extremen. Het gaat
om de essentie van mahayana – Grote Liefde. De traditie van het boeddhisme
is het levende aspekt, de levende overdracht, de levende overlevering. Daarom
is de motivatie zichzelf te ontwikkelen en daardoor anderen beter van dienst
te kunnen zijn, de basis van de gedachtenwereld.

Lit. (uit eigen kring): Lama Anagarika Govinda,De weg der witte wolken,
1978; Linda Keen,Intuïtieve ontwikkeling. Praktisch omgaan met energieën.
Bewustwording van onze aura’s en chakra’s, 1985; Thorwald Dethlefsen en
Rüdiger Dahlke,De zin van ziek zijn. Signalen en betekenis van ziekten, 1986;
Louise L. Hay,Je kunt je leven helen, 1986.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 229-
233; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 133.

Adres: Enschotsestraat 250, 5014 DL Tilburg; tel. 013-5421720.



Subud, in 1947 als Broederschap opgericht door Muhammed Subuh, die in
1901 in Semarang, Indonesië, werd geboren. Al vanaf 1932 begon Pak (vader)
Subuh (zoals hij voortaan door zijn volgelingen genoemd zou worden) zijn
geestelijke ervaringen door te geven. Volgens Subuh had hij al op zeer jeugdige
leeftijd een visioen gekregen van een mooie, lichtende bol, gelijkend op de zon.
Deze bol was naderbij gekomen en had zijn hoofd geraakt, waarna hij
koortsachtig begon te leven. In diezelfde periode heeft hij daarbij profeten
ontmoet, van wie Mohammed zijn voornaamste leidsman werd. Verder bezocht
zijn ziel verschillende planeten met als hoogtepunt de zon.
Subud is de afkorting voor Susuli Buddhi Dharma (= juist geestelijk gedrag,
dat niet afwijkt van het goddelijk plan voor de mensheid, van goddelijke
verlichting, die het de mens mogelijk maakt dat plan te kennen, en van een
juiste handelswijze die de uitdrukking is van een gezonde innerlijke
levenshouding).
Twee maal per week wordt de latihan (Indonesisch voor oefening) gehouden,
die volledige ontspanning tot doel heeft. Deze gaat gepaard met dansen, het
uitschreeuwen van onverstaanbare en verstaanbare klanken e.d. De theorie
achter deze oefening is, dat de mens lijdt onder zeer veel spanningen, die hij
moet onderdrukken. Daarin is zij in feite een spontane psychoanalyse. Pak
Subuh zegt verder dat men door de latihan zijn ware godsdienst leert kennen.
Subud heeft in Nederland ca. 150 aanhangers (1993). Internationaal is hun
aantal onbekend.

Period.:Subud Nieuws.

Lit.: (uit eigen kring): H. Rofé,Het pad subud, 1963.

Adres: Van Aertsenstraat 1, 2582 JD Den Haag; tel. 070-3501485.



Syrisch Orthodoxe Kerk, een van de kerken binnen de *Oosterse Kerken, met
parochies in Amsterdam, Keizersgracht 218; Enschede, Tromplaan 50; Hengelo,
Helmstraat 1 en Rijssen, terwijl er ook liturgievieringen zijn op andere plaatsen,
waar groepjes Syriërs wonen. De verantwoordelijke aartsbisschop woont in het
St. Ephrem-klooster in Glane/Losser.

Adressen: St. Ephrem-klooster, Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane/Losser; tel.
053-4614764.
Parochie De Moeder Gods te Amsterdam: Postjesweg 453, 1062 JV
Amsterdam; tel. 020-6117904.
Parochie van St. Jakob van Seroegh te Enschede: Hesselinklanden 163, 7542
KJ Enschede; tel. 053-4760162.
Parochie van St. Johannes de Apostel te Hengelo: C. Dopperstraat 130, 7558
GP Hengelo; tel. 074-2774978.
Parochie van Mor Ignatios te Rijssen: Kruizemunt 31, 8101 CW Raalte; tel.
0572-357137.



T’ai Chi Chuan , geen religieuze groepering maar veeleer ‘een oud-Chinees
martiaal stelsel van lichaamsbeoefening, dat volledige gezondheid bevordert’.
Er is wel sprake van een levensbeschouwelijk uitgangspunt, omdat ze als
praktische vorm verbonden is met het *taoïsme.
Lichamelijke, emotionele, mentale en geestelijke gezondheid worden als een
onverbrekelijk geheel gezien. Het stelsel is op de t’ai-chi-vorm gebaseerd, die
opgebouwd is uit 37 houdingen. In de T’ai Chi Chuan spelen een belangrijke
rol: de zogenaamde aricatheorie en -methode, ontwikkeld door Oscar Ichazo,
als een compleet stelsel voor zelfontplooiing, dat alle aspecten van de
menselijke geest analyseert, waaronder het ontstaan van het karma; chua k’a,
de uit Mongolië afkomstige zelfmassagetechniek, met als doel om zowel het
lichaam als de geest te leren kennen en te zuiveren van alles wat het optimaal
functioneren belemmert; zkikr, afkomstig uit de soefi-traditie, kent negen
manieren van een speciaal rythme, beweging en ademhalingspatronen, die de
beoefenaar in staat stelt om maximaal de levensernergie in zich op te nemen.
Daardoor kan een toestand ontstaan van mystieke extase of eenheid met het
goddelijke.
In Nederland wordt T’ai Chi Chuan in verschillende centra beoefend.

Lit.: Interviews met Oscar Ichazo, z.j.; Oscar Ichazo,From arialectics to
protoanalysis, z.j. Emiel Smulders,Oefenboek T’ai Chi Chuan, 1991.



Taizé, Communauté de, ontstaan vanuit een groep Zwitserse studenten, die
onder leiding van de Franstalige Zwitser Roger Schutz (geboren 1915) in 1939
in Lausanne begonnen is als een lekenorganisatie binnen het *protestantisme,
met vaste tijden van gebed, meditatie en retraite. Op Pasen 1949 legden zeven
broeders de klassieke evangelische raden af: aanvaarding van het dienstambt
van de prior, het celibaat en de persoonlijke bezitsloosheid. Vanaf 1969 kunnen
ook katholieke broeders zich aansluiten bij de gemeenschap, die ruim 90
broeders omvat (1993).
De gemeenschap vestigde zich in 1944 in Taizé, vlak bij de Franse stad Cluny
(bekend om haar belangrijk monastiek centrum) gelegen. Taizé wil zich wijden
aan ‘worsteling en beschouwing’: de worsteling om de verzoening te realiseren
tussen de volkeren en de verschillende kerkgenootschappen. Hierbij streeft men
er ook naar om een einde te maken aan de onderdrukking van de massa door
enkelen. Vanaf de beginperiode speelt het contemplatieve gebed – een
vernieuwing van de persoonlijke vertrouwdheid met Jezus – een grote rol. De
broeders leven, behalve in Taizé, in kleine fraterniteiten in de achterbuurten van
Zuid en Noord-Amerika, Azië en Afrika.
De eerste versie van de regel van Taizé werd in 1952 door broeder Roger
geschreven. Zij werd in de loop der jaren verschillende keren zowel naar inhoud
en titel gewijzigd. Nu is zij bekend alsLiefde die liefde wekt, de bronnen van
Taizé.
De Communauté speelt in de *oecumenische beweging een belangrijke rol.
Vanaf 1957-1958 tot op heden is Taizé vooral bij jongeren zeer populair.
Kwamen zij eerst met name uit Europa en zeker ook uit Nederland,
tegenwoordig is Taizé de ontmoetingsplaats voor jongeren uit alle delen van
de wereld. Essentieel voor deze ontmoetingen is het gemeenschappelijk gebed,
dat drie keer per dag wordt gebeden in de ‘Kerk van de Verzoening’.
Kenmerkend voor dit gebed zijn de liederen uit Taizé, bestaande uit een
eenvoudige zin, die lang herhaald wordt.

Lit.(uit eigen kring): P.A. Elderenbosch,De rivier die in Taizé ontspringt.
Wegwijzer naar de communauté Taizé, 1975; Br. Roger van Taizé,Liefde die
liefde wekt. De bronnen van Taizé, 1991.
(van anderen): J.L. van Baaren,De waarheid omtrent de kloostergemeemschap
Taizé, 1991.



Taoïsme, een van de drie hoofdreligies van China (naast het *confucianisme
en het *boeddhisme) heeft tot aan de grote culturele proletarische revolutie van
1966-1969 aldaar een belangrijke rol gespeeld. De drie hoofdreligies hebben
elkaar, ondanks alle verschillen, zodanig beïnvloed, dat men vaak spreekt van
een Chinese drieëenheid.
Het taoïsme is min of meer gebaseerd op het geschriftTau-te-tjingvan Lau-tse
(een tijdgenoot van Confucius) en op de geschriften van Tjsi-wang-tse (einde
vierde eeuw v. Chr.). Was het eerst een elitebeweging, later begon het vanuit
West-China als een massabeweging zich te verbreiden.
In de tweede eeuw na Chr. kreeg het taoïsme een hiërarchische structuur met
een monnikenstand, die onder leiding stond van de opperduivelbanner, die als
‘de ware mens’ regeerde. Toen nam het ook de vele oude volksgoden op, met
daarbij de oude religieuze gevoelens. Chinese keizers hebben deze leer
aanvaard; als hoogste orgaan staat het keizerschap even hoog boven de
onderdanen als de hemel boven de aarde. De keizers zouden het tao uit de
hemel hebben ontvangen. In het moderne China hebben de regeringen vanaf het
begin van de twintigste eeuw het taoïsme bestreden.
OPVATTINGEN. Het taoïsme stoelt op het begrip tao (letterlijk: weg), de
wereldwet, volgens welke het universum gaat en die zich manifesteert in natuur,
moraal en rite. Het tao is het hoogste beginsel, waaruit alles is voortgekomen,
dat in alles heerst en het gehele verloop van het wereldgebeuren bepaalt.
Daarom moet de mens in zijn doen en laten zich laten leiden door deze wet:
het menselijk tao moet zich voegen naar het hemelse tao. Hierbij dient hij zich
in te stellen op de wisseling in het heelal, waarbij yang, het hemelse, lichte,
warme, actieve en mannelijke element, en yin, het aardse, donkere, koude,
passieve en vrouwelijke element, beurtelings domineren. De mens kan de ‘te’
(= deugd, ware levenskracht) verwerven door een leven van ascese en
lijdelijkheid. Daarbij zijn negen dubbele deugden (genoemd in hetSjoedjing)
van belang: de mens moet vriendelijk en waardig, zachtaardig en standvastig,
eerlijk en beleefd, ordelievend en vol respect, leergierig en moedig, oprecht en
gewillig, toegevend en gematigd, sterk en betrouwbaar, moedig en rechtvaardig
zijn.
Het volkstaoïsme wordt gekenmerkt door een ingewikkeld stelsel van magische
riten, occulte praktijken, duivelsbezweringen, toekomstvoorspellingen, alchemie
en dergelijke. Vooral het boekI-tjing (Het boek der veranderingen) geeft
hiervoor vele regels. Door middel van seksuele technieken, ademhalingsoefenin-
gen en door gebruik te maken van geneeskrachtige kruiden kan men bevrijd
worden uit de ‘perken’ van de eindigheid.
NEDERLAND. In Nederland wordt het taoïsme met name beleden door de ca.
17.000 Chinezen die hier verblijven. Het aantal of het percentage van hen die
aanhangers van het taoïsme zijn, is echter onbekend. Verder spelen enkele
taoïstische gedachten een rol in een aantal bewegingen, die samen *New Age
vormen. Met name het boekI-tjing verheugt zich in een grote belangstelling.

Lit.: J.A. Blok, Uit de werken van Tsjwang-Tze, z.j.; H. von Glasenapp,Het
Chinese universalisme, z.j.; H. van Praag,Sleutel tot de I-Tjing, z.j.; R. van
Over,I-Ching, 1971; Tswang-tse,Rijdend op een wolk, 1973;I-Ching. Het boek
der veranderingen. Inleiding en bewerking door P. ten Hoopen; G. van
Nimwegen,I-Tsing in beeld. Een omzetting van tekens in beelden, 1978; E.G.



Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985;Het leven volgens Lau
Tse, 19923; Th. Cleary (sam.),I Tjing. Het boek van de veranderingen, 1992;
D. Huanchu,De tao van eenvoud, 1992; J. Murphy,Geheimen van de I Tjing,
19923; Karel van der Leeuw,Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese
filosofie in hoofdlijnen, 1994.



Tarot , niet aan een religieuze groepering verbonden, beschouwt zich als een
inwijdingsweg, als een in symbolen vastgelegde totaliteit van de kosmos.
Volgens de gebruiker van tarot kan men door gebruik te maken van de
tarotkaarten elke situatie doorgronden en deze tot zijn oorzaken terugvoeren.
Verder is men volgens de gebruiker in staat met deze kennis de negatieve
gevolgen te niet te doen en daardoor zijn eigen lot in handen te nemen.
Sinds 1350 is de Tarot de Marseille in Europa bekend zonder dat men haar
oorsprong kent. Zij bestaat uit 78 kaarten, die worden onderverdeeld in de
zogenaamde Grote Arcana en de Kleine Arcana. De 22 kaarten van de Grote
Arcana symboliseren even zovele aspecten van de microkosmos en de
macrokosmos. De kosmische gegevens zijn werkzaam in de macrokosmos van
het bestaan en in de microkosmos van de menselijke persoonlijkheid. De Kleine
Arcana bestaat uit 56 kaarten, die over vier reeksen zijn verdeeld: staven,
bekers, zwaarden en muntstukken. Zij laat zien hoe de aspecten van de Grote
Arcana zich buiten de eigen persoonlijkheid manifesteren.
Naast de Tarot de Marseille worden ook die van Charles X, Imagiers du Moyen
Age, Waite, Belline, Balbi, Royal Maze, Jacqueline Gringonneur en Aleister
Crowley gebruikt.

Lit.: E. Laszoë,De geheimen van de tarot, 1954; E. Grey,Geheim van de tarot,
1971; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? De magische groeperingen, 1985; Hajo
Banzhaf,Het tarot handboek, 19924; Gerd Ziegler,Tarot, spiegel van de ziel.
Handleiding bij de tarot van Aleister Crowley, 19923; Angeles Arrien,Licht op
de Crowley-Tarot. Praktische toepassingen van oude visuele symbolen, 1993;
Hajo Banzhaf,Tarotduidingen. Leidraad bij het oplossen van persoonlijke
problemen en levensvragen, 1993; Rufus C. Camphausen,Tarot en kabbala.
Oude tradities in een nieuw licht bezien ter verkrijging van beter begrip van
onszelf en anderen, 1993.



Theosofie(van het Grieksetheos= goddelijk ensofia= wijsheid), dus wijsheid
aangaande het goddelijke is geen godsdienst. Zij wil de belichaming zijn van
waarheden, die de basis vormen van alle godsdiensten. Volgens theosofische
opvattingen biedt zij een wijsbegeerte aan, die het leven begrijpelijk maakt en
de rechtvaardigheid en de liefde aantoont, die zijn evolutie leiden. Zij geeft de
wetenschap van de Geest aan de wereld terug en leert de mens de Geest als
zichzelf te kennen. De geest van de mens is identiek met de Universele Geest,
hetgeen de sleutel genoemd zou kunnen worden tot alle werkelijke kennis,
evenals het weet hebben van de verplichte pelgrimstocht van elke ziel door de
kringloop van incarnaties. In alle wereldgodsdiensten, zoals het *hindoeïsme,
*boeddhisme, maar ook in het *christendom alsmede in vele wijsgerige
stromingen als bijvoorbeeld het neoplatonisme is dezelfde essentie aanwezig
die theosofie genoemd wordt. Soms worden ook andere benamingen voor
theosofie gebruikt: esoterische wijsbegeerte, Prajnâpâramitâ, Geheime Leer,
Chochmah, Gupta-Vidyâ.
Men maakt onderscheid tussen de oude, historische theosofie, zoals deze
voorkomt in het hindoeïsme, boeddhisme, brahmanisme, neoplatonisme, de
gnostici en bij de christelijke theosofen, zoals bij de middeleeuwse mystici en
verder bij Sebastian Franck (1499-1542), Jacob Böhme (1575-1624), E.
*Swedenborg (1688-1772), F.C. Oetinger (1702-1782), J.G. Hagemann (1730-
1788), F.X.B. von Baader (1765-1841) e.a., en de moderne theosofie zoals deze
bekend werd gemaakt door mevr. H.P. Blavatsky (1831-1891). Zij stichtte in
1875 in New York met kolonel H.S. Olcott (1832-1907), W.Q. Judge (1851-
1896) en enkele anderen The *Theosophical Society. Sinds 1882 is de
hoofdzetel gevestigd in Adyar, India. Voor de ontwikkeling van de moderne
theosofie zijn Annie Besant, C.W. Leadbeater en G. de Purucker belangrijk
geweest. Na de dood van mevr. H.P. Blavatsky was er een afsplitsing onder
leiding van W.Q. Judge onder de naam Het *Theosofisch Genootschap, dat zich
later nog enkele malen heeft gesplitst, en een groep onder leiding van mevr.
Annie Besant, H.S. Olcott en C.W. Leadbeater onder de naam De *Theosofi-
sche Vereniging, die in Adyar haar hoofdzetel bleef houden.
De theosofische denkbeelden worden beleden en verbreid door het *Theosofisch
Genootschap (Point Loma-Covina), het *Theosofisch Genootschap (Pasadena),
de *Theosofische Vereniging in Nederland (Adyar), de *Geünieerde Loge voor
Theosofen en de *Internationale School voor Theosofisch Christendom. Ook
op de *Antroposofische Vereniging, de *Anthroposofische Vereniging in
Nederland, The *Rosicrucian Fellowship en de *Vrij-Katholieke Kerk heeft de
theosofie veel invloed uitgeoefend.
OPVATTINGEN. De theosofie gaat ervan uit dat de mens in beginsel een
spiritueel wezen is en dat zijn geest een uitstraling is van het universele
goddelijke. Zichzelf kennen is het goddelijke kennen. Daarom ook wordt de
opvatting van een persoonlijke God afgewezen. Allen hebben deel aan het ‘Ene
Universeel Bewustzijn’; daarop berust de algemene broederschap van de
mensheid en al het bestaande. De verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel,
afkomstig van en een eenheid vormend met de alziel, geschiedt door de
kringloop van incarnaties van mineraal, plant, dier en mens tot de hoogste vorm
(aartsengel of dhyani-Chohan genoemd) in overeenstemming met de cyclische
en karmische wet. De mens heeft in deze kringloop geen speciale rechten of
verdiensten, behalve die welke hij door persoonlijke inspanning gedurende een



lange reeks van incarnaties heeft verworven. De geest van de mens is eeuwig,
zodat geboorte en dood niet een begin en een einde zijn, maar een steeds
wederkerend gebeuren. Via een weg van groeiende vernieuwing, verdieping,
loutering en bewustwording, te bereiken in een lange reeks van incarnaties,
wordt het Universele Bewustzijn ontplooid en geraakt het individu in staat van
volmaaktheid. Hierdoor is het het stadium van geboorte en dood te boven en
klaar om te werken in een groter leven (toegang te verkrijgen tot de ‘Eeuwige
Waarheid’). Met de reïncarnatie is de leer van karma (= de wet van oorzaak
en gevolg) verbonden: al wat de mens denkt en doet heeft zijn gevolgen voor
hem in dit of een volgend leven, niet als een straf of als beloning, maar als een
noodzakelijke les. Ieder mens bepaalt daarom zijn toekomstig lot. Theosofie wil
laten zien dat de mens in essentie een geestelijk wezen is, dat hij een deel is
van het Universele Bewustzijn en dat hij zogenaamde ‘lichamen’ tot zijn
beschikking heeft om indrukken van verschillende niveaus van bewustzijn op
te kunnen vangen. Het fysieke lichaam is het meest stoffelijke van deze
‘voertuigen van bewustzijn’, terwijl de andere die op emotionele, mentale en
spirituele gebieden werken van steeds ijlere materie zijn.
Een Mahatma of ‘grote ziel’ is een edel geestelijk mens, die een hoge trap van
geestelijke evolutie heeft bereikt en zich in dienst stelt van de mensheid. Hij
kan op aarde blijven als gids en leraar voor de mensheid of zijn welverdiende
rust ingaan om in een volgende cyclus van incarnaties zijn evolutie te vervolgen.
In alle religies die hun ontstaan vinden in het werk van een van deze Mahatma’s
of Boeddha’s zijn in de kern dezelfde eeuwige waarheden te vinden. Volgelingen
hebben deze eeuwige waarden vaak veranderd in dogmatische stelsels vol
menselijke toevoegsels. De theosofie daarentegen zoekt naar de oorspronkelijke
en eeuwige waarden.

Bronnen: H.P. Blavatsky,De geheime leer. De synthese van wetenschap,
godsdienst en wijsbegeerte, 2 dln., z.j.; idem,De sleutel tot de theosofie, z.j.
Lit. (uit eigen kring): James A. Long,Mens, vonk der eeuwigheid, z.j.; G. de
Purucker,Bron van het occultisme, z.j.; idem,Levensvragen, z.j.; idem,Mens
en evolutie, z.j.; idem, Occulte woordentolk, z.j.; A. Besant, Esoterisch
christendom, 1904; C.W. Leadbeater,Schets van de theosofie, 19475; J.H.
Dubbink,Fenomenologie en theosofie, 1961; C. Jinarajadasa,Grondbeginselen
der theosofie, 1961; Katherine Tinglen,Theosofie. Het pad van de mysticus,
19773; C.W. Leadbeater,Het astraal gebied. Het verstandsgebied op de hemelse
wereld, 1979.
Lit. (van anderen): J.L. van Baaren,De geheime leer de theosofie in het licht
van de Bijbel, 1982; E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen,
1985; idem, Wegwijzer in esoterisch en occult Nederland, in:RBN, 25, 1992,
p. 108-117.



Enkele theosofische organisaties

Geünieerde Loge van Theosofen, met afdelingen in Amsterdam en Den Haag,
is een van de organisaties, die zich baseren op de beginselen van de *theosofie.
Zij gaat ervan uit, dat er ‘geen godsdienst bestaat hoger dan de waarheid’.

Adres: Jac. Catsstraat 80, 2274 GX Voorburg.



Het Theosofisch Genootschap

Adres: Hortensiastraat 20, 2906 CR Capelle a/d IJssel; tel. 010-4506120.



Het Theosofisch Genootschap, (Pasadena)(The Theosophical Society),
ontstond feitelijk in 1895, toen na het overlijden van mevr. H.P. Blavatsky in
1891 een groot gedeelte van de Amerikaanse afdeling van de *Theosofische
Vereniging onder leiding van een van de stichters daarvan William Quan Judge
(1851-1890), en anderen uittrad. Het Theosofisch Genootschap, dat in de
begintijd onder leiding stond van mevr. Annie Besant, is vanaf 1951 in
Pasadena (Californië) gevestigd, waar zich ook haar Theosophical University
Press bevindt. Mevr. Grace F. Knoche is nu internationaal leider. Behalve in
de USA heeft het afdelingen in Australië, Zuid-Afrika, Finland, Zweden, Groot-
Brittannië, Duitsland en Nederland. Men onderhoudt contacten met de andere
theosofische organisaties. Het aantal aanhangers, internationaal en nationaal, is
onbekend.
OPVATTINGEN. Het Theosofisch Genootschap, dat zich volledig op de
denkbeelden van de *theosofie baseert, legt zeer sterk de nadruk op de eenheid
van al het bestaande zoals die tot uitdrukking wordt gebracht in het beginsel
van de Universele Broederschap. Alle wezens maken een evolutie door via de
wegen van reïncarnatie en onder de universele weg van Karma.
NEDERLAND. Elke afdeling bepaalt zelf wanneer en waar men bijeenkomt. P.
Hagedoorn is de nationale secretaris voor ons land.

Period.:Sunrise(1.900).

Lit. (uit eigen kring): H.P. Blavatsky,De geheime leer, 2 dln, z.j.; idem,De
sleutel tot de theosofie, z.j.; James A. Long,Mens, vonk der eeuwigheid, z.j.;
G. de Purucker,Bron van het occultisme, z.j.; idem, De vier heilige
jaargetijden, z.j.; idem,Het pad van mededogen, z.j.; idem,Levensvragen, z.j.;
idem,Mens en evolutie, z.j.; idem,Occulte woordentolk, z.j.; Katherine Tingley,
Theosofie: Het pad van de mysticus, z.j.; A. Trevor Baker,De mahatma brieven
aan A.P. Sinnett, z.j.
(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? De occulte bewegingen, 1985.

Adres: Daal en Bergselaan 68, 2565 AG ’s-Gravenhage; tel. 070-3231776, fax
070-3257275.



Het Theosofisch Genootschap, (Point Loma-Covina), een van de splitsingen
van The Theosophical Society, direct na de dood van mevrouw H.P. Blavatsky
in 1891 ontstaan.
OPVATTINGEN. Het Genootschap wil, geheel passend in de traditionele
opvattingen van de *theosofie, de kennis betreffende de wetten die in het heelal
bestaan en die betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande – een
eenheid die aan de hele natuur ten grondslag ligt – verspreiden. Verder
bestudeert het Genootschap de godsdiensten van vroeger en nu, de wetenschap
en wijsbegeerte op theosofische gedachten en verricht het onderzoek naar de
krachten die de mens zijn ingeboren. Tenslotte wil het een actieve broederschap
onder de mensen vormen.
ORGANISATIE. Het Theosofisch Genootschap, dat nu in het Blavatskyhuis te
Den Haag gevestigd is, heeft in Nederland loges in Den Haag, Utrecht, Leiden
en Rotterdam, waar de ca. 190 aanhangers regelmatig bijeenkomen. Nauw
verbonden met het Genootschap is de stichting ISIS (International Study-centre
for Independent Search for truth). Zij wil door het verspreiden van kennis
betreffende de geestelijke structuur van mens en kosmos een kern van
Universele Broederschap vormen. Daartoe organiseert zij cursussen en geeft zij
publikaties uit.

Period.:Lucifer (500).

Lit. (uit eigen kring): behalve de algemene literatuuropgave bij *theosofie:
D.J.P. Kok, Het grote misverstand, z.j.; idem, Theosofische fragmenten, 9
deeltjes, z.j.; Kath. Tingley,The wisdom of the heart, z.j.; idem,Het pad van
de mysticus, 1980.

Adres: Blavatskyhuis, De Ruyterstraat 74, 2518 AV ’s-Gravenhage; tel. 070-
3461545.



Theosofische Vereniging in Nederland, in 1897 opgericht als landelijke
afdeling van The Theosophical Society, in 1875 te New York gesticht door
mevr. H.P. Blavatsky, kolonel H.S. Olcott en W.Q. Judge. The Theosophical
Society is de basis geweest van de verschillende organisaties of genootschappen
die na de dood van mevr. Blavatsky zijn ontstaan, maar die alle stoelen op de
gronddenkbeelden van de *theosofie.
De ongeveer 60 nationale afdelingen, houden internationaal contact met elkaar.
Internationaal heeft The Theosophical Society haar hoofdzetel in Adyar,
Madras, India. In Naarden is het Internationale Europese Centrum gevestigd,
terwijl er ook nog een Amerikaans en een Australisch centrum bestaat. Mevr.
Radha Burnier is internationaal voorzitter. Het aantal leden bedraagt wereldwijd
ca. 30.000 (1992).
OPVATTINGEN. Behalve de denkbeelden van de stichters van de *theosofie
zijn ook essentieel de opvattingen van mevr. A. Besant, C.W. Leadbeater en
A.P. Sinnet. Speciale doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn: 1. Het
vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur; 2. Het aanmoedigen
van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen;
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten
liggen en van de geestelijke vermogens die in de mens sluimeren. De
Theosofische Vereniging beschouwt zich als onsektarisch. Haar eenheid berust
niet op een gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing, maar op een
zoeken naar inzicht op basis van een gezamenlijk streven naar waarheid. Het
motto van de Vereniging is daarom ook: ‘Geen Godsdienst hoger dan
Waarheid’.
NEDERLAND. De Theosofische Vereniging Nederland telt ongeveer 700 leden,
verdeeld over 21 loges (werkplaatsen voor geestelijke arbeid) (1992). De loges
komen gewoonlijk wekelijks bijeen in de periode september tot mei. Zij heeft
al sinds 1898 een eigen uitgeverij en boekhandel.

Period.:Theosofia(1.200).

Lit. (uit eigen kring): Joy Mills,Leven in wijsheid, 1989; Shirley Nicholson,
Oude wijsheid – modern inzicht, 1989; Iqbal Taimni,Een weg tot zelfontdek-
king, 1989; Danielle Audoin,Een benadering van theosofie, 1990; John Algeo,
Reïncarnatie in kaart gebracht, 1990; Danielle Audoin,De Theosofische
Vereniging in de wereld van nu, 19912; Radha Burnier,Het essentiële werk van
de Theosofische Vereniging, 19912; Ianthe Hoskins,Grondslagen van de
esoterische filosofie, 1991; Ingram Smith,Waarheid is een land zonder paden,
1991.
Lit. (van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985;
idem, Wegwijzer in esoterisch en occult Nederland, in:RBN, 25, 1990, p. 112.

Adres: Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam; tel. 020-676572, fax 020-6757657.



Tidorp, Stichting , als internationale boeddhistische leef- en werkgemeenschap
in Haamstede in 1973 door Bruno Mertens (geb. 1914) gesticht. Nadat hij in
Nederland door toedoen van mevr. Khun Yin Dithakar Bhakti in aanraking was
gekomen met de vipassana-meditatie, kreeg hij in Thailand een intensieve studie
en training en leefde daar één jaar als monnik. Tidorp is niet alleen een
boeddhistische, maar ook een alternatieve gemeenschap, een school in dienst
van de mens van de toekomst, gericht op een harmonieus evenwicht tussen
lichaam en geest en een vrij en verruimd bewustzijn, zonder dogma’s en
levensangst. Door de gezamenlijke dagelijkse vipassana-meditatie en de
verbondenheid en het contact met de natuur, voelt men zich nauw verbonden
met de kosmos. Men is niet aangesloten op gas en elektriciteit, kent een moes-
en kruidentuin, een imkerij en stimuleert ambachtelijkheid en hergebruik van
oude materialen.

Lit. (uit eigen kring): Bruno Mertens,Vipassana meditatie, 1980; (van anderen):
Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 109-113; R.
Kranenborg, Boeddhisme in Nederland: een overzicht, in:RBN, 23, 1991, p.
123-124.

Adres: Hogezoom 79, 4328 EL Burgh-Haamstede; tel. 1115-2355.



Tiêp Hiên Orde, heeft in Nederland geen ‘klooster’ voor ordeleden, maar wel
een aantal geïnteresseerden, waaronder drie ordeleden. De orde bestaat uit
zogenaamde kernleden, die minstens een jaar de leer hebben gevolgd en de
gelofte hebben afgelegd om zoveel mogelijk de 14 voorschriften in acht te
nemen. Verder zijn er leden van de ondersteunende gemeenschap. De Orde
werd gesticht door de Vietnamees Thich Nhât Hanh (geb. 1926), die tijdens de
Vietnamese oorlog zich inzette voor de zogenaamde geweldloze derde weg. In
1964 werden de eerste zes personen tot monnik gewijd.
De Orde hoort tot de mahayana-traditie binnen het *boeddhisme, geïnspireerd
door het bodhisattva-ideaal dat niet slechts mededogen en liefde inhoudt ten
aanzien van mensen met wie men in aanraking komt, maar dat zich ook
uitstrekt tot de bredere samenleving. Het begrip ‘Tiêp’ betekent: ‘in aanraking
zijn met’ en ‘vervolgen’, ‘doorgaan’. Het begrip ‘Hiên’ betekent: ‘realiseren’,
‘hier en nu handelen’. De veertien voorschriften van de Orde vormen een
uitwerking van het Achtvoudige Pad.

Lit. (uit eigen kring): Thich Nhât Hanh,Vietnam. De lotus in een zee van vuur.
Visie van een boeddhist, 1967; idem,Het gras wordt groener. Meditatie in
aktie, 1982; idem,De geur van versgemaaid gras. Een gids voor loopmeditatie,
1985; idem,Tiêp Hiên. Boeddhisme in 14 poorten, 1989.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 283-
286; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 136.

Adres: 2e Oosterparkstraat 318, 1092 BV Amsterdam; tel. 020-6947835.



Transcendente Meditatie (TM), een meditatietechniek, die tweemaal daags
gedurende twintig minuten moet worden beoefend, terwijl men gemakkelijk zit
met de ogen gesloten. Zij wordt beoefend door meer dan drie miljoen mensen
in de hele wereld met verschillende culturele en geloofsachtergronden. Als
zodanig is TM geen religie of geloofsgemeenschap; de meditatietechniek is te
verenigen met elke vorm van godsdienst. Volgens TM leidt de regelmatige
beoefening van deze meditatietechniek tot een toename van intelligentie,
creativiteit en alertheid, een betere gezondheid, een sterkere, meer harmonieuze
persoonlijkheid en een verbeterde sociale omgeving.
De techniek van TM en de theoretische achtergrond, die Maharishi’s Vedische
Wetenschap wordt genoemd, zijn afkomstig uit de *hindoeïstische vedische
traditie. Deze is gebaseerd op een innerlijk weten (veda= weten) van de
totaliteit van kennis. De totaliteit van kennis ligt ten grondslag aan de schepping
en aan het functioneren van het hele universum, zoals dat nu ook onderkend
wordt door de moderne quantumveld-theorieën van de natuurkunde met de
ontdekking van een ‘verenigd veld’. Volgens de vedische traditie van
leermeesters kan dit verenigd veld gekend en ervaren worden aan de basis van
het eigen bewustzijn, het zogenaamde zuivere bewustzijn. Dit is een universele
kennis, toegankelijk voor iedereen die het bewustzijn voldoende kan verfijnen.
De vedische kennis zou, na eeuwen van verval, opnieuw in zijn volledigheid
verlevendigd zijn door Swami Brahamanda Sarasvati (‘guru Dev’), en wordt
nu sinds de jaren vijftig uitgedragen door zijn leerling, de Indiase filosoof en
natuurkundige Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi gaf een wetenschappelijk
referentiekader en dito terminologie aan deze kennis en stimuleerde
wetenschappelijk onderzoek naar haar toepassingen. Ze wordt nu als
Maharishi’s Vedische Wetenschap en Technologie onderwezen aan de
Maharishi Vedic Universities en andere onderwijsinstellingen. De bekendste
universiteit is de Maharishi International University (MIU) in Fairfield, Iowa,
VS. Aan deze universiteit worden, tot op doctor-niveau alle traditionele
vakgebieden onderwezen in het licht van de Vedische Wetenschap. Ieder lid
van deze universitaire gemeenschap beoefent de transcendente meditatietechnie-
ken en het TM-Sidhiprogram voor meer gevorderden. De MIU is erkend in de
VS.
OPVATTINGEN. Volgens TM kunnen door beoefening van haar meditatietech-
nieken ‘opgehoopte spanningen en vermoeidheid, die een doelmatig
functioneren van het zenuwstelsel belemmeren, op natuurlijke wijze worden
opgelost. Het resultaat is toegenomen energie, ontwikkeling van creatieve
intelligentie, meer innerlijke stabiliteit en grotere helderheid van de
waarnemening op alle ervaringsniveaus’. Het onmiddellijke gevolg van dit
verfijningsproces is, dat de geest de subtielste denkcapaciteit transcendeert (=
overschrijdt, voorbijgaat) en bij de bron komt van gedachten, een gebied van
zuiver bewustzijn. Hierdoor verruimt de bewuste geest zich en ontplooien alle
facetten van de persoonlijkheid zich op een harmonieuze wijze. Een ruimer
bevattingsvermogen stelt iemand in staat om spontaan zijn omgeving te
verrijken en ten volle te benutten.’
Volgens TM zijn vele van deze effecten nu wetenschappelijk aangetoond.
Tijdens de meditatie wordt een unieke psycho-fysiologische toestand bereikt,
anders dan slapen, waken of dromen. Hierbij is het lichaam in een diepe
rusttoestand, terwijl de geest helder wakker is – een toestand van alerte rust.



Psychologisch onderzoek heeft verder laten zien dat angst afneemt en
zelfverwerkelijking toeneemt. Volgens recente TM-onderzoeken zijn de effecten
van de transcendente meditatie niet beperkt tot de beoefenaars zelf. Bij de
groepsgewijze beoefening van het TM-Sidhiprogramma wordt er een meetbaar
positief effect teweeggebracht in de sociale omgeving. Volgens TM is empirisch
vastgesteld dat als ongeveer 1% van de bevolking de TM-techniek beoefent er
een afname is in misdaadcijfers, zelfmoorden en verkeers-ongevallen. Men stelt
voorop, op basis van natuurkundige principes, dat de kwadraatswortel van 1%
gezamenlijke beoefenaars van het meer krachtige TM-Sidhiprogramma
voldoende zou zijn om eenzelfde verbetering in de kwaliteit van het leefklimaat
tot stand te brengen. Volgens TM is dit verschijnsel aangetoond in onderzoekin-
gen in verschillende landen in de wereld, o.a. in plaatsen met oorlogsgeweld.
ORGANISATIE. Er bestaan nu verschillende ‘TM-gemeenschappen’, ondermeer
in de VS, Engeland, Duitsland, India en Nederland, waar de bewoners, naast
hun dagelijkse werkzaamheden, gezamenlijk het TM-Sidhiprogramma beoefenen
om zo de kwaliteit van het leefklimaat gunstig te beïnvloeden. Er wordt nu
getracht een aantal van die gemeenschappen uit te doen groeien naar 7000
mensen (ongeveer de kwadraatwortel van 1% van de wereldbevolking), om zo
mondiaal een positief effect tot stand te brengen.
Naast onderwijs van meditatieprogramma’s houdt de TM-organisatie zich sinds
een jaar of tien ook bezig met de ontwikkeling van andere gebieden, zoals de
natuurlijke gezondheidsmethoden van Maharishi Ayur Ved, geïntegreerde
achitectuur – Maharishi Stapathya Ved -, vedische landbouwmethoden en
Gandharva-Vedmuziek. De TM organisatie heeft een volledig geïntegreerd
pakket van benaderingen ontworpen waardoor het volgens haar mogelijk is de
kwaliteit van leven van welke samenleving dan ook diepgaand te verbeteren.
Het geïntegreerde pakket moet vanaf het diepste niveau het menselijk denken
en handelen in harmonie met alle natuurwetten laten zijn.
NEDERLAND. Sinds 1970 is de TM-organisatie ook actief in Nederland met
diverse centra in de grote steden en academiegebouwen voor interne cursussen
in Laag Soeren, Vlodrop en Valkenburg (L). Het aantal mensen dat is
geïnstrueerd in TM is ongeveer 70.000. In Lelystad is een woongemeenschap
van zo’n 300 aanhangers met een Maharishi basisschool en een Maharishi
Ayur-Ved gezondheidscentrum. In deze plaats is TM ook met haar
natuurwetpartij in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De academie ‘Soeria’
in Laag Soeren heeft ook een gezondheidscentrum. Sinds 1990 is in Nederland
de Maharishi Vedic University opgericht met afdelingen in Laag Soeren,
Lelystad, Vlodrop en Valkenburg.

Period.:TM Magazine(4.500).

Lit. (uit eigen kring): R.B. Kory,Het Transcendente Meditatie programma voor
zakenmensen, 1977; Maharishi Mahesh Yogi,De wetenschap van het zijn en
de kunst van het leven, 1977; N.M. Wijngaards,Over het TM programma en
het TM-Sidhi programma, 1978; E.N.S. Verhoeff en C. Visser,Maharishi Ayur-
Veda: gezond zijn en blijven, 1989; D. Chopra,Quantumgenezing, 1991.
(van anderen): C.J.G. van der Burg, J.M. Handgraaf en R. Kranenborg,
Transcendente Meditatie. Een kritische analyse, z.j.; R. Kranenborg,
Transcendente meditatie. Verlangen naar zinvol leven en religie, 1977; Rolf H.



Wennekes,Tussen mystiek en verlichting. TM, een fictie van verlichting, 1987.

Adres: Maharishi Vedic University, Badhuislaan 9, 6957 DB Laag Soeren; tel.
0313-619541/619686, fax 0313-619300.



True Teachings of Christ Temple, een van de *Afrikaanse geloofsgemeen-
schappen in Nederland, die met name in de Bijlmermeer zijn gevestigd. De
True Teachings of Christ Temple is vanuit een huisgemeente in 1988 door
Daniel Himmans-Arday opgericht en telt ongeveer 1000 leden (1994). De
geloofsgemeenschap past geheel in het kader van de Afrikaanse geloofsgemeen-
schappen.
ORGANISATIE. De geloofsgemeenschap kent een heel scala van functies met
uiteenlopende verantwoordelijkheden, die alle door vrijwilligers worden
verricht. De centrale plaats neemt de voorganger Himmans-Arday in, bijgestaan
door een tweede voorganger, apostel genoemd. Zij worden bijgestaan door
enkele junior-pastors, de Holy Children genoemd. Eén van hen is als de Holy
Head de eerstverantwoordelijke voor deze groep. De Holy Children vormen
tevens een prayer group, wier taak het is om de morning devotions te leiden,
de gebedsbijeenkomst waarmee iedere zondagmorgendienst begint. De diensten
worden zowel in het Twi, de moedertaal van de meerderheid van de leden, als
in het Engels gehouden. De Faith Brothers en de Divine Sisters, tezamen
bekend als evangelisten, zijn leden die de reputatie hebben van toegwijd
christen en derhalve voor de gemeente een voorbeeld zijn. Behalve dat zij de
pastors in hun pastorale activiteiten ondersteunen, zijn ze ook actief in de
geestelijke en maatschappelijke hulpverlening. De elders of ouderlingen
(mannen en vrouwen) hebben met name een adviserende functie en zijn
verantwoordelijk voor het welzijn van de geloofsgemeenschap als geheel.
Vertegenwoordigers van de verschillende geledingen binnen de kerk maken
samen met de pastors en een aantal individuele leden deel uit van de church
council, dat toezicht houdt op het algehele beleid van de kerk.
RITUEEL. In de True Teachings of Christ Temple speelt het ritueel een belangrijke
rol. Speciale aandacht geniet het ritueel om de genezing, zowel fysiek als mentaal.
Om genezing te vinden is reinheid van hart en geest, van ziel en gemoed nodig,
gesymboliseerd door het ritueel gebruik van wierook en water. Ook wordt olie
aangewend ter bescherming en genezing. De dedication ceremony is een bijzonder
ritueel waarbij een pasgeboren kind opgedragen wordt aan God. De feitelijke
doop vindt pas op latere leeftijd plaats door onderdompeling. Een ander belangrijk
ritueel is het jaarlijkse voetwassingsritueel, dat op de laatste dag van het jaar
plaats vindt. Het is er op gericht om de gelovigen spiritueel in de overgang van
het oude naar het nieuwe jaar te begeleiden. Ook is er een speciaal ritueel om
de nieuwkomers in de gemeente op te nemen, zodat zij zich ingebed weten in
de warmte van de gemeenschap.

Lit. (uit eigen kring): Brother Daniel Himmans,Light on the Scriptures, 1986.
(van anderen): Gerrie ter Haar, Afrikaanse kerken in Nederland, in:RBN, 28,
1994, p. 1-37.

Adres: Ganzenhoef 122, 1103 JH Amsterdam Zuidoost.



Turris Davidica , als stichting ontstaan omdat mevr. Elisabeth Sleutjes-Van
Gaal uit Berlicum al jarenlang boodschappen ontvangt van Maria. In een garage
als kapel ingericht, gelegen tegenover de Petruskerk in Berlicum, houdt de
Stichting Turris Davidica (Toren van David) haar religieuze bijeenkomsten. Ook
organiseert de Stichting bedevaarten en worden er religieuze voorwerpen
verkocht. Een onderzoekscommissie van het bisdom Den Bosch kwam na het
afnemen van getuigenisverklaringen en de bestudering van 50 cahiers (10.000
pagina’s) met aantekeningen over de gebeurtenissen tot de conclusie dat ‘noch
van authentieke verschijningen of Openbaringen van Onze Lieve Vrouw noch
van bovennatuurlijke gebeurtenissen kan worden gesproken’.



Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, aanvankelijk de Unie van Ge-
meenten van Gedoopte Christenen, is als grootste groep van *baptisten in 1881
ontstaan door de vereniging van verschillende gemeenten. De Unie omvat 89
autonome gemeenten met 12.386 gedoopte leden en 53 dienstdoende
gemeentepredikanten (1993). Verder is een aantal elders werkzaam als
legerpredikant en in het ziekenhuispastoraat. Omdat baptisten dopen na het
afleggen van de belijdenis, kan het aantal gelovigen van de Unie op ca. 30.000
worden gesteld. Haar centrum bevindt zich in ‘De Vinkenhof’ te Bosch en
Duin, waar ook hun predikanten worden opgeleid.
In 1948 sloot de Unie zich aan bij de *Wereldraad van Kerken, maar in 1963
bedankte men weer voor dit lidmaatschap vanwege de aanwezigheid van
vrijzinnige kerken binnen de Wereldraad. De Unie is lid van de Wereldbond
van Baptisten en van de European Baptist Federation.
In 1988 ontstond de werkgroep Ruimte uit onvrede over de afnemende openheid
binnen de Unie. Ook maakt Ruimte bezwaar tegen de ‘verrechtsing’ als gevolg
ondermeer van de overkomst van verontrusten van andere kerkgenootschappen.
Zij wil ruimte voor de vrouw in het ambt, aanvaarding van homoseksuelen en
gescheiden mensen en meer maatschappelijk engagement.

Period.:De Christen(2.050);De Zaaier.

Lit. (uit eigen kring): T. Jansma,Baptisme, 1946; J. Reiling,Gemeenschap der
heiligen, 1964; J. van Dam,Geschiedenis van het baptisme in Nederland, 1971.

Adres: Biltseweg 10, 3735 MC Bosch en Duin; tel. 030-2284457/2284494.



Universal Confluence of Yoga-Vedanta Luminay (UCYL), stelt zich ten doel
met behulp van het onderwijs in de *yoga de westerse wereld bekend te maken
met de hindoeïstische vedanta-boodschap. Vooral de hatha-yoga-oefeningen
maken de mens bewust van zijn hogere bestemming, waardoor de juiste
voedingsbodem kan ontstaan voor het onderwijs in de vedanta, opdat de mens
zo de verlossing kan bereiken.
UCYL is in 1972 gesticht door svami Sadananda Sarasvati. De hoofdzetel
bevindt zich in Haarlem, waar ook de yogaleraren worden opgeleid. Ze is ook
actief in India, waar ze een eigen programma uitvoert. Het aantal leden wordt
op ca. 200 geschat.

Period.:Luminary; Luminary Annuel.

Lit. (uit eigen kring): Svami Sadananda,Hatha Yoga. Theorie en praktijk, z.j.



Unity-Nederland, in 1960 als Nederlandse afdeling van de Stichting Daily Word
begonnen en sinds 1972 onder haar tegenwoordige naam. De aanleiding voor
haar ontstaan was de uitgave van het dagboekjeDaily Word, uitgegeven door
Unity, Missouri, VS, waar ook de Unity School of Christianity is gevestigd.
Unity-Nederland wil geen zelfstandige geloofsrichting zijn en aanvaardt volledig
dat een ieder blijft behoren tot zijn eigen kerkgemeenschap. Haar enig
uitgangspunt is dat de mens zich verbonden moet voelen met God en dat wat
Jezus Christus heeft uitgedragen in ons leven tot vervulling kan komen. Unity-
Nederland is in het totale Nederlandse taalgebied actief met haar maandelijkse
uitgaveDagelijks Woord, de bewerking van de Amerikaanse uitgave. Zij kent
geen speciale bijeenkomsten, behalve eens per twee jaar. Unity-Nederland kent
geen leden. Voorzitter van Unity Nederland is drs. A.H.J.M. Shikken.

Period.:Dagelijks Woord(1975).

Adres: Coolhaven 94, 3024 AG Rotterdam; tel.: 010-4761010.



Universal Life Church , in 1962 door bisschop Kirby J. Hensley in California,
VS, uit ontevredenheid met de bestaande kerken gesticht. Deze leggen hun
gelovigen verplichtingen op, terwijl God de mens vrij geschapen heeft: ‘alleen
Hij kan de mens verplichten’. Volgens eigen opgave telt zij 23 miljoen leden,
verdeeld over ca. 60.000 zogenaamde congregaties in 39 landen (1991).
OPVATTINGEN. De mensheid heeft Gods schepping in leen ontvangen, waardoor
zij daarvoor verantwoordelijk is. In respect voor elkaar is het niet belangrijk
hoe men zich God voorstelt, wel dat men de grote kracht van God erkent. Omdat
de mens vrij is, kent de Universal Life Church geen traditionele dogma’s.
Dogma’s worden gehanteerd door staten met de leuze: ‘Wij doen het voor het
volk’. De kruisdood van Jezus is hiervan het beste voorbeeld: God heeft Zijn
zoon aan de mensheid gegeven, maar de staat, de overheid heeft hem van de
mensen afgenomen en aan het kruis geslagen. Hierdoor blijven de grote
onrechtvaardigheden, honger en oorlog in de wereld bestaan. Als je je wilt
veranderen, kijk dan eerst naar jezelf, want God zit in je. Als je jezelf vindt,
dan ontdek je het koninkrijk Gods in jezelf.
ORGANISATIE. Ieder kerkgenootschap of elke congregatie is autonoom, maar
gaat wel uit van de boodschap van bisschop Hensley. De bisschoppen van de
Church hebben uitsluitend bevoegdheid in de eigen congregatie en haar
onderdelen.
NEDERLAND. In Nederland werd de congregatie op 14 mei 1985 opgericht.
Zij telt ca. 120 leden, van wie er ca. vijftig in het ledenregister zijn ingeschreven.
Er zijn twee voorgangers met aan het hoofd bisschop E.A. Ates. De aanhangers
komen bijeen in huisdiensten of op hun centrale adres.

Adres: 1e Helmersstraat 167, 1054 DS Amsterdam; tel. 020-6163361.



Universeel Leven, de Nederlandse tak van het internationale Universelles Leben,
een wereldwijde geloofsgemeenschap van oerchristenen, die zoveel mogelijk
volgens de wetten van God, de Tien Geboden en de Bergrede leeft. Universelles
Leben is in 1975 in Duitsland ontstaan en is gebaseerd op het profetisch woord
van Christus via Zijn profetes Gabriele (Wittek) von Würzburg, die vanaf 1977
in de openbaarheid trad. Volgens Universeel Leven was het de wil van Christus
dat Gabriele het profetenambt op zich nam om uit te spreken wat God de mensen
had mede te delen. In de goddelijke Openbaringen werden en worden de
goddelijke waarheden gedetailleerd geleerd en uitgelegd.
Eerst ontstonden de ‘Innere Geist= Christus Kirchen’ (in Nederland
‘Gemeenschap van Innerlijk Leven’ genoemd), gemeenschappen van gelovigen
die het profetische woord willen horen. Daarnaast willen zij de gebruiken in
de oer-christelijke gemeenten praktizeren om samen te bidden en met elkaar te
praten over levensvragen op basis van de Tien Geboden en de Bergrede. De
broeders en zusters komen wereldwijd op de vrijdagavond bijeen. Zij staan allen
telefonisch in verbinding met Würzburg, waar onder andere de Absolute Wet
van God wordt geleerd en uitgelegd. Sinds kort zijn er ook op alle continenten
radio-uitzendingen. Vele zenders zijn op de vrijdagavond op de Innere Geist
= Christus Kirche aangesloten en op andere dagen als de gespreksronden worden
uitgezonden, de zogenaamde ‘kleine ronde’, ofwel de Innerlijke Weg ‘Nader,
mijn God, tot Jou’.
Het hoofddoel van Christus is het stichten van Zijn vredesrijk op aarde, met als
uitgangspunt gelijkheid, vrijheid, eenheid en broederlijkheid, waaruit de
gerechtigheid ontstaat: de realisatie van Zijn leer in het dagelijkse leven van
deze tijd. In 1984 ontstonden de eerste Christusbedrijven op bijna elk gebied,
onder andere landbouwbedrijven, winkels, ambachtelijke bedrijven, instellingen
op het gebied van sociale en gezinszorg, klinieken, scholen, kinderopvangcentra,
die alle volgens de christelijke beginselen functioneren. In 1987 stichtte Christus
via Zijn profetisch woord de eerste christelijke ‘Oergemeenschap’ binnen
Universeel Leven, de Gemeenschap Nieuw Jeruzalem. Met haar heeft God als
de hemelse Vader opnieuw een verbond gesloten, het Verbond voor het
Vredesrijk van Jezus Christus. Hierdoor werd de Oergemeenschap tot
Bondgemeenschap: de Eeuwige heeft Zijn kinderen in Zijn Bondgemeenschap
Nieuw Jeruzalem de verantwoordelijkheid opgedragen voor alles wat binnen
Universeel Leven gebeurt. De Bondgemeenschap telt ca. 700 personen (1993),
die allen persoonlijk de bond met God hebben gesloten. Iedere broeder of zuster
van de Bondgemeenschap Nieuw Jeruzalem dient zoveel mogelijk te leven
volgens de Tien Geboden en de Bergrede, die samen de wetten van de Eeuwige
bevatten. Daarom is het noodzakelijk dat zij de eerste schreden op de Innerlijke
Weg hebben afgelegd, hun verleden in het reine hebben gebracht, voor het
grotere geheel werkzaam willen zijn, willen leven volgens de principes:
gelijkheid, vrijheid, eenheid en broederlijkheid en gerechtigheid, en zich
onbaatzuchtig willen inzetten voor hun naaste.
Universeel Leven kent geen lidmaatschap. Verder kent het geen priesters of
andere ‘ambtsdragers’: allen zijn gelijk omdat alléén Christus de leider is. Verder
kent Universeel Leven geen riten, geen ceremonies en geen dogma’s. De
bijeenkomsten worden in eenvoudige zalen gehouden.
Christus droeg de verantwoordelijkheid voor Zijn goddelijk scholingswerk op
aan de cherubijn van de goddelijke wijsheid, op aarde broeder Emanuel genoemd.



Als voorbereiding op de eigenlijke Innerlijke Weg zijn er twee meditatiecursus-
sen, waarin de innerlijke zintuigen en het bewustzijn van de mens gewekt worden
en afgestemd op God. De volgende fase in de christelijke mysterieschool in
Universeel Leven is de Intensieve Scholing. Deze houdt vier fasen – orde, wil,
wijsheid en ernst – in, waarin zij door middel van concrete opgaven en praktische
oefeningen de deelnemer datgene wil laten inzien en met de kracht van Christus
overwinnen, wat hem nog van God, van de naasten en van de natuur scheidt.
OPVATTINGEN. Het koninkrijk Gods bevindt zich in het innerlijk van ieder
mens. Daarom is het nodig dat de mens naar binnen gaat om dit rijk in zichzelf
te ontsluiten. De enige Leider in Universeel Leven is Christus. De basis van de
oerchristenen in Universeel Leven is vastgelegd in tien stellingen. Het
uitgangspunt hiervan is dat de broeders en zusters in Universeel Leven zich als
de navolgers van Christus, als oerchristenen beschouwen en daarom hun leven
in Zijn dienst en in dienst van de naasten stellen, naar het voorbeeld van Jezus
van Nazareth. God is de Oerkracht, het leven dat alles doordringt. Deze Oer-
en Alkracht, de onpersoonlijke God is de Geest. In Hem zijn de krachten van
het Vader- Moeder-Principe verenigd en uit Hem komt al het goede voort. De
hoogste manifestatie uit de Oerkracht is God-Vader. Christus is de Zoon van
God-Vader en mederegent van hemel en aarde. Hij is geïncarneerd in Jezus van
Nazareth. Door Zijn kruisdood werd hij de Verlosser van alle zielen en mensen.
God-Vader sprak door middel van profeten in het Oude Verbond en door Zijn
Zoon, in het aardse lichaam van Jezus van Nazareth, de grootste profeet aller
tijden. Jezus leerde ons niet alleen de wetten van de hemel, maar leefde ze ons
ook voor. De Christus-God-Geest sprak ook na de dood van Jezus van Nazareth
nog door middel van profeten en profetessen. Zo riep Hij altijd weer op om te
leven volgens de hemelse wetten. In Universeel Leven maakt Christus dat waar,
waarover Johannes 16:12-13 schrijft. De Geest van de waarheid, de Christus-
God-Geest leerde en leert de mensen van nu de nieuwe, tot nu toe onbekende
kosmische wetmatigheden, die een leven in vrede met elkaar mogelijk maken.
Door de verwezenlijking van de eeuwige wetten vallen leed, ziektes, honger en
nood van de mensheid af. Universeel Leven gelooft in reïncarnatie, het uit en
in het lichaam gaan van de ziel. Reïncarnatie is het oerweten van de mensheid
en het christendom. De mens heeft zijn hele leven lang de tijd om zijn egoïsme
en verkeerde gewoontes af te bouwen en zo zijn bewustzijn te verruimen. Aan
gene zijde leeft de ziel zo verder als zij als mens heeft gedaan. Zij gaat verder
ofwel op haar weg tot God ofwel zij bereidt zich voor op een nieuw aards leven.
Als zij weer in een menselijk lichaam gaat, is dat het inlijven van de ziel, de
reïncarnatie. De ziel heeft nog een kans om zich als mens in de levensschool-
aarde te bewijzen en veel sneller van de belastingen en schaduwen vrij te worden
dan dat aan gene zijde mogelijk is. Met deze kennis worden de dagen en jaren
beter benut voor de loutering van ziel en mens. De ziel zal dan na de fysieke
dood licht en blij in hogere gebieden verder kunnen gaan. Iedere gereinigde ziel
zal terugkeren in het rijk van God, waaruit zij eens als zuiver wezen kwam.
Universeel leven kent daarom geen eeuwige verdoemenis.
NEDERLAND. In Nederland komen de oerchristenen van Universeel Leven
regelmatig bijeen in ’s-Hertogenbosch. In de omgeving van Würzburg wonen
acht Nederlandse broeders en zusters, die actief meehelpen om het vredesrijk
op te bouwen.



Period.:Christusstaat International(Duits, Frans, Engels, Italiaans en Spaans);
Christusstaat Weltweit(Duits met vertaling in het Nederlands).

Lit. (uit eigen kring):Das ist Mein Wort. Alpha und Omega. Das Evangelium
Jesu. Die Christusoffenbarung, welche die Welt nicht kennt,3 Bnd., z.j.;Die
grossen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth, Teil 1, z.j.; Die grossen
kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth, an seine Apostel und Jünger die
es fassen konnten, z.j.;De innerlijke weg, fase van de Orde, z.j.;Meditatiecursus
I en II (op cassette in het Nederlands), z.j.;Meditatiecursus II(boek), z.j.;
verschillende Openbaringen op cassette van God-Vader, Christus en broeder
Emanuel (alleen in de originele Duitse versie), z.j.

Adres: (tijdelijk alleen Duits adres) Postbus 5643, D 8700 Würzburg.



Universele Witte Broederschap, feitelijk door de Bulgaar Peter Deunov (†
1944) gesticht als de moderne vorm van de esoterische kennis, zoals deze altijd
al aanwezig is geweest in het vroege *christendom, en verder bekend bij de
Essenen, Manicheeërs, Bogomielen, Katharen, *Rozenkruisers en anderen. In
1944 in Bulgarije verboden, vond zij haar voortzetting met name in Frankrijk,
waar Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) het eerste centrum stichtte. Vanuit
Izgrev (= zonsopgang) te Parijs vormden zich langzamerhand andere centra,
zodat, volgens eigen opgave, de Broederschap verspreid is over West-Europa,
de VS, Canada, enkele staten in Latijns-Amerika en Afrika, en het Verre Oosten.
In Nederland schijnt ze sinds 1985 actief te zijn. In 1988 had de Broederschap
ca. 12.000 aanhangers, van wie er 5.000 in Frankrijk, 4.000 in Canada en 350
in België wonen.
OPVATTINGEN. De aloude esoterische wetenschap van de Broederschap stoelt
op de opvattingen en de boodschap van Krishna, Boeddha, Zarathoestra, Mozes,
Jezus, Orpheus, Pythagoras en Teuth-Hermes van Egypte. Behalve in de meest
voorkomende heilige boeken is de leer te vinden in de Tau-te-tjing, de Kabbala,
e.a. Ze wil inzicht verschaffen in de samenhang tussen mens en kosmos, en gaat
daarbij uit van de zon als het levende symbool van de drie hogere beginselen:
haar licht staat voor intelligentie; haar warmte is de voelbare warmte en zet aan
tot het positief opbouwende, terwijl de zonne-energie het spirituele, zuivere leven
uitdrukt. Met behulp van de surya-yoga (zonne-yoga) krijgt men meditatiemoge-
lijkheden om zich te verbinden met de Geest van Christus, die in de Zon leeft.
Hierdoor communiceert men, op een spirituele wijze, met de echte wijn en het
ware brood, de warmte en het licht als de eeuwige principes van liefde en
wijsheid. De mens heeft een tweevoudige aanleg: een lagere, egocentrische
natuur, ‘persoonlijkheid’ genoemd, en een hogere, objectieve, de ‘individualiteit’.
Alleen door de esoterische kennis van deze tweevoudige aanleg kan de mens
tot de ware zelfkennis komen en vrij kiezen wat voor leven hij zou willen leiden.
Door dagelijkse oefeningen kan de mens andere vermogens, nieuwe centra,
chakra’s ontwikkelen, om zo door te dringen in de betekenis van alles wat
bestaat. Vegetarisch voedsel is essentieel, niet alleen voor het fysieke lichaam,
maar ook voor de subtiele lichamen: het etherische. Het astrale, het mentale,
het causale, het boeddhistische en het atmische lichaam, aangezien deze slechts
gevoed worden met de fijnste, zogenaamde etherische elementen uit het voedsel.



Period.:Circle of light; Daily meditation.

Lit. (uit eigen kring): Omraam Mikhaël Aïvanhov,De gouden sleutel, z.j.; idem,
De mysteriën van Jesod, z.j.; idem,De yoga van de voeding, z.j.

Adres: 2 Rue du Belvedere de la Ronce, 92310, Sevres, Frankrijk.



Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Kerkgenootschap,
in oktober 1931 opgericht. Het heeft zijn oorsprong in de diensten die al in 1930
in Den Haag gehouden werden door L. Levisson (1878-1948), die geïnspireerd
en gesteund werd door de World Union for progressive Judaism. Verder werd
in 1932 in Amsterdam de eerste afdeling opgericht, met als vervolg in 1945 de
Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam.
Het Kerkgenootschap gaat uit van de opvattingen en tradities van het
*progressieve jodendom. Het Kerkgenootschap telt ruim 2300 leden (1993) en
heeft gemeenten in Amsterdam, Arnhem, Brabant, Den Haag, Rotterdam, Utrecht
(sinds 1994) en Twente. Vijf rabbijnen zijn er werkzaam. De jeugdorganisatie
heet Netzer-Kadima. Het Kerkgenootschap is aangesloten bij de World Union
for Progressive Judaism (Reform). Het werkt alleen op maatschappelijk en op
politiek gebied nauw samen met het *Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
en het *Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap. Pogingen om op religieus en
educatief gebied samen te werken zijn mislukt.

Period.:Levend Joods Geloof(3.500).

Lit. (uit eigen kring): C.C. Montefiore,Het liberale jodendom, 1934; J.
Soetendorp,De wereld van het optimisme, 1970; idem,Liberal jodendom, 1981;
idem, Symboliek van de joodse religie, 19933.
(van anderen): Henk van der Molen,Met de joden op weg, 1987; D. Michman,
Het liberale jodendom in Nederland 1929-1943, 1988; J. Stoutenbeek en P.
Vigeveno,Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids, 1989; Jozeph Michman,
Hartog Beem en Dan Michman,Pinkas. Geschiedenis van de joodse
gemeenschap in Nederland, 1992.

Adres: J. Soetendorpstraat 8, 1079 RM Amsterdam; tel. 020-6423562.



Verbond van Noachieten, in 1987 opgericht als een samenwerkingsverband
van verschillende gemeenschappen en individuen, die alle uitgaan van de
volledige handhaving van de Noachitische leefregels. Noach, de aartsvader van
alle mensen, symboliseert voor hen de manier van leven waarop ook niet-joden
in harmonie met de Schepper kunnen leven. Alleen niet-joden kunnen lid worden,
aangezien men ‘het jodendom tegemoet wilde komen’. Het aantal leden bedraagt
40 (1995). Men onderhoudt contacten ondermeer met Echoes of Emmanuel, een
Noachitische gemeenschap in de VS en met een Noachitische leergroep rond
rabbijn Friedrich in Antwerpen. In ons land is zij actief in Amsterdam, Almere,
Dordrecht, Nieuwe-Schans en Zwolle. Men organiseert 4 landelijke
ontmoetingsdagen per jaar.
OPVATTINGEN. De leden van het Verbond geloven in het bestaan van één
God, de Schepper van hemel en aarde en aanvaarden geen bron van Openbaring
van hoger gezag dan de Tora. Niet alle wetten in de Tora hebben voor de
Noachieten een verplichtend karakter. Slechts enkele, de Noachitische Geboden
genoemd, moeten door een ieder worden nageleefd: 1. Verbod op afgoderij; 2.
Verbod op Godslastering; 3. Verbod op bloedvergieten; 4. Verbod op seksuele
overtreding; 5. Verbod op diefstal; 6. Verbod op het eten van delen van een
levend dier; 7. Verplichting tot het instellen van een juridisch systeem. Verder
verplichten de leden zich om: 1. nooit de naam van God uit te spreken; 2.
elkaars persoonlijke ontwikkeling volledig te respecteren en 3. geen missionaire
activiteiten te ontplooien.
ORGANISATIE. Binnen het Verbond bestaan verschillende geloofsbenaderingen,
die ‘tenten’ worden genoemd. Naar het voorbeeld van aartsvader Abraham, die
met zijn familie op weg was naar het beloofde land, maar in een aparte tent
leefde, heeft ieder verbondslid de ruimte om een eigen identiteit op te bouwen.
Deze tenten vormen de ‘politieke partijen’ binnen het Verbond. Zij sturen
afgevaardigden naar het ‘Parlement’, de Raad van Tenten. Deze Raad kiest het
Verbondsbestuur, als het ware de ‘regering’. Het Verbond kent de volgende
tenten: 1. De Hebreeuwse Tent (de Jareeïtisch Hebreeuwse Gemeenschap),
waarvan de leden zich identificeren met Abraham. Zij beschouwen niet alleen
de Noachitische geboden, maar de gehele Tora – die zij niet alleen vanuit de
rabbijnse traditie maar ook vanuit andere invalshoeken bestuderen – als de
leidraad voor hun leven en voor de halacha, de eigen weg. Zij organiseert
vieringen op sjabbat en feestdagen, met een wisselend ritueel. Een liturgische
gebedsdienst bestaat in grote lijnen uit: een dankgebed, Toralezing, lofprijzing,
gebed van onderwerping en gehoorzaamheid aan God, voorbede, stille meditatie
en belijden van de eenheid van God (Sjema). Zij bereidt de overgang voor tot
een zelfstandig kerkgenootschap; 2. De Jona Tent, als de liberale tent waar men
uitgaat van een minimum aan geboden en een maximum aan eigen
verantwoordelijkheid. De leden ontwikkelen en stimuleren vooral een
persoonlijke halacha; 3. De Poorttent wil met name nieuwe leden onderdak
verlenen en dient als een soort ‘doorstroomtent’; 4. De Rabbinitische Tent richt
zich met name op het rabbijnse jodendom en op de rabbijnse halacha. Zij
streven ernaar om de joods-orthodoxe tradities en leefregels te bestuderen en
de rabbijnse interpretatie van de noachitische geboden na te leven. Verder
verlenen zij onderdak aan mensen die joods willen worden.

Period.:Lech Lechaa(150).



Lit. (uit eigen kring):Het Verbond van Noachieten, z.j.; R. den Hollander,Het
opnemen van een pasgeboren kind in het Verbond van Noach, 1990; idem,
Chanoeka, 1992; idem,Sjabbat thuis, 1992.

Adres: Hebreeuwse Tent: Koninginnestraat 10, 3311 WR Dordrecht; tel. 078-
6141683.
Jona Tent: Kruidenlaan 45, 7443 GP Nijverdal; tel. 05496-19396.
Poorttent: Postbus 71956, 1008 ED Amsterdam; tel. 020-6444059.
Rabbinitische Tent: Scheppinckmate 70, 8014 JN Zwolle; tel. 038-4654223.



Vereniging van Rechtzinnig Hervormden Romeinen 1:16 te Enkhuizen,
ontstaan vóór 1898 om de rechtzinnige modaliteit in de Hervormde Gemeente
zoveel mogelijk te versterken. Zij is actief in de classis Hoorn van de
*Nederlandse Hervormde Kerk en voelt zich verbonden met de Confessionele
Vereniging binnen die Kerk. De vereniging telt 70 leden en 30 donateurs
(1993).
Haar grondslag is de erkenning van de ‘gewijde geschriften des Bijbels, het
Oude en Nieuwe Testament als het Woord van God en Onze Here Jezus
Christus als de algenoegzame Zaligmaker en God, geopenbaard in het vlees.’
De vereniging houdt iedere zondag haar kerkdienst, per 14 dagen catechisatie
en bijbelkring en verder in het winterseizoen gemeenteavonden. Alle
bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw Pro Rege, Olifantsteiger 4,
Enkhuizen.

Period.:Het Richtsnoer.

Adres: Cypres 77, 1628 MR Hoorn; tel. 0229-232512.



Verenigingskerk van Nederland(officieel: The Holy Spirit Association for the
Unification of World Christianity, afgekort: Unification Church), op dit
ogenblik een van de bekendste groeperingen in de categorie *nieuwe religieuze
bewegingen. De laatste tijd is ze verwikkeld in een aantal rechtsprocedures,
terwijl enkele nationale regeringen zeer kritisch staan tegenover deze kerk.
De Verenigingskerk werd in 1954 gesticht door de Zuidkoreaan Sun Myung
Moon (geboren 1920). In 1936 zou hij zijn eerste visioen hebben gekregen,
waarin hij de opdracht kreeg het werk dat Jezus Christus was begonnen te
voltooien, aangezien de uitvoering van de taak van Jezus door diens kruisdood
voortijdig was beëindigd. Op grond hiervan beschouwen vele aanhangers Moon
als de nieuwe messias, die de gelovigen in de voetsporen van Jezus naar het
Koninkrijk wil leiden.
De verbreiding over de wereld begon toen in 1958 de eerste missionaris naar
Japan werd gestuurd. De eerste wereldreis van Moon, in 1965, zorgde voor
verspreiding over de gehele wereld, waardoor de beweging volgens eigen
opgave centra heeft in een veertigtal landen en ca. 400.000 aanhangers. In
verschillende landen is de Verenigingskerk bekend onder andere namen, zoals
Neue Mitte of Neue Aktivität (Oostenrijk).
Naast de kerk bestaan vele niet-kerkelijke organisaties, waaronder bedrijven,
die wel alle als basis hebben dat God in het centrum moet staan van het denken
en doen van de mens.
In de hiërarchische opgebouwde Verenigingskerk is Moon de absolute leider.
Elk land heeft een leidinggevend comité met een voorzitter. Het Europese
hoofdkwartier is in Frankfurt, terwijl het wereldcentrum zich in Amerika
bevindt. Via de werkgroep Interfaith wil de kerk contacten onderhouden met
andere kerken.
Moons tweede huwelijk met Han Hak Ja wordt beschouwd als de volmaakte
vereniging van het ware echtpaar, als de vereniging van Adam en Eva, die samen
het startpunt vormen voor de nieuwe wereld. Aanhangers beschouwen Moon
en zijn vrouw als de ware ouders, die de partnerkeuze aan de man of vrouw
voorleggen. Zij geven ook hun toestemming. Zeer spectaculair waren de massale
huwelijkssluitingen in Madison Square Garden in New York: bijvoorbeeld in
1975: 1800 paren en in 1982: 2000 paren.
De leden leven in communes in een staat van totale persoonlijke bezitloosheid.
OPVATTINGEN. De leer van de beweging is te vinden in deGoddelijke
beginselen, een boek dat Moon door een Openbaring zou hebben ontvangen.
Het overtreft de Bijbel, omdat het het Nieuwe Testament vervult.Goddelijke
beginselenbevat gedeelten, die ontleend zijn aan het *taoïsme, het *confucianisme
en het *christendom. Het hoofdthema van de leer is dat God elk mens de
mogelijkheid biedt om zich uit de macht van de satan te bevrijden. Hoewel God
de mens in beginsel goed heeft geschapen, is door de zondeval in het paradijs
de kosmische strijd tussen God en de satan begonnen. Daardoor is tevens de
wens van God om in Adam en Eva een ideaal echtpaar te hebben, mislukt. De
zondeval is realiteit geworden, toen Eva met de satan ontucht bedreef, en in de
materiële wereld substantieel geworden, toen Eva daarop Adam verleidde. Door
de val van de mens is Gods plan om een goede en mooie wereld, het Koninkrijk
der Hemelen op aarde en in de geesteswereld tot stand te brengen, mislukt. Het
stoffelijk leven van de mens op aarde heeft vooral ten doel om te leren liefhebben
zoals God het wil. De drie zegeningen van Genesis 1:28 zijn hierbij van belang:



wordt vruchtbaar, vermenigvuldigt u en heerst over de schepping. Bij het eerste
gaat het om de eenheid, gericht op God, van geest en lichaam; bij het tweede
om een dergelijke eenheid tussen man en vrouw en bij het derde om zo’n eenheid
tussen de mens en de schepping. God heeft de mens vrijheid en een stukje
verantwoordelijkheid gegeven. Tegenover die van God is de menselijke
verantwoordelijkheid klein, maar voor de mens is dit een essentiële taak, die
hem in staat stelt een te worden met God als medeschepper. Door de zondeval
van de mens is Gods plan niet vervuld. De mens is hierdoor van God verwijderd
geraakt en zelfzuchtig geworden. Door deze zondeval is de liefde, als de grootste
kracht van het universum, misbruikt tot op de dag van vandaag. Daarom werkt
God aan het herstel van Zijn oorspronkelijke plan. Gods reddingsplan omvat
de uiteindelijke verlossing van alle mensen van het kwade. Daarvoor zijn de
wereldgodsdiensten ontstaan, waarin het *jodendom en het christendom een
centrale rol spelen. Jezus kwam om de wereld te verlossen. Johannes de Doper,
diens wegbereider, had wel het volk goed voorbereid, maar faalde echter zelf
in de aanvaarding van Jezus. Daardoor werd hij niet de brug tussen Jezus en
het joodse volk. Omdat Jezus in die tijd niet aanvaard werd door de mensheid,
offerde hij zijn leven, wat de weg opende voor het verdere verloop van de
verlossing. Daarbij speelt de ongehuwde staat van Jezus een belangrijke rol, omdat
alleen het huwelijk de weg naar de perfecte familie opent. De eeuwige universele
energie van God heeft twee tegenovergestelde polen: de mannelijke en de
vrouwelijke. Moon baseert zich hierbij op het yin-yangbeginsel van het
confucianistische denken. Hierop berust het principe van geven en nemen. De
mens lijkt op God: 1. Verstand en gevoel, hart en lichaam, mannelijkheid en
vrouwelijkheid zijn identiek aan de polariteit van God; 2. Door één te worden
in liefde met God kan de mens goddelijkheid beërven; 3. De mens lijkt op God,
maar is niet volledig gelijk aan Hem. God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt,
waardoor de mens creatief vermogen, vrijheid, verantwoordelijkheid, emotie,
intellect, wilskracht, e.d. bezit, die God ook heeft. Alleen als de mens zich door
God laat leiden bij de ontwikkeling van zijn vermogens, zal hij werkelijk worden
tot een wezen dat naar Gods beeld is geschapen.
De relatie subject-object doordrenkt de schepping. God heeft een hart (het
mannelijk subjectieve) en een lichaam (het vrouwelijk objectieve). Omdat God
in zijn geheel subject is, heeft Hij de mens als object nodig. Om de verstoorde
relatie te herstellen, moet er een verlosser geboren worden en zijn er objecten
nodig die als bemiddelaars kunnen optreden. Via allerlei chronologische
berekeningen komt de Verenigingskerk tot de opvatting dat de derde Adam
(Jezus is de tweede Adam) nu geboren kan worden. De laatste poging tot
redding wordt bepaald door de totale vernietiging van het kwade, waardoor het
Rijk Gods op aarde en daarmee ook in de geesteswereld mogelijk wordt.
EREDIENST. De Verenigingskerk kent geen speciale eredienst. Enkele riten zijn
bedoeld om de macht van de satan te bestrijden. De kerk heeft geen specifieke
voorgangers, waardoor iedereen die enige tijd lid van de kerk is, een dienst kan
geven.
NEDERLAND. A. Haring is de voorzitter van het Nederlandse leidinggevend
comité. Elke zondagmorgen worden er in Bergen aan Zee, Amsterdam en
Utrecht de diensten gehouden. De kerk heeft in ons land ongeveer 200 leden
en 300 sympathisanten.



Period.:Interfaith-Nieuwsbrief; Nieuwsbrief van de Verenigingskerk.

Bronnen: Sun Myung Moon,De Goddelijke beginselen, z.j.; idem,Het beginsel,
z.j.
Lit. (van anderen): E. Smit,De Unified Family en de Koreaanse messias, 1975;
F.W. Haack,Die neuen Jugendreligionen, 197919; E.G. Hoekstra,Wat geloven
zij? Jeugdreligies, 1981; R. Kranenborg, De goddelijke beginselen en de
Verenigingskerk, in:RBN, 2, 1981, p. 3-28; 3, p. 3-32.

Adres: Postbus 6443, 1005 EK Amsterdam; tel. 020-6764979.



Vergadering van Gelovigen(beter bekend alsDarbisten– een naam die zij
zelf afwijzen –,Plymouth-Broeders, Broeders van de Vergadering), is ontstaan
vanuit de opwekkingsbewegingen, die vanaf 1827-1828 onder meer in Plymouth
(Engeland) plaatsvonden uit ontevredenheid over de toenmalig gevoelde dorheid
in de Engelse Staatskerk. Sindsdien weigeren de ‘Broeders’ elke vorm van
organisatie en wijzen ze ook een algemeen vastgestelde geloofsbelijdenis af.
John Nelson Darby (1800-1882), predikant in de *Anglicaanse Kerk in Noord-
Ierland, sloot zich, nadat hij uit deze kerk was getreden, bij de Plymouth-
Broeders aan en werd actief als rondtrekkend prediker. Behalve in Groot-
Brittannië ontstonden er in tientallen landen over de gehele wereld ‘Vergaderin-
gen’, ondermeer in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland
en Noord-Amerika. Het kwam in 1848 tot een splitsing tussen Darby met de
zogenaamde Exclusive Brethren (Gesloten Broeders) en George Müller met de
zogenaamde Open Brethren (Open Broeders). In tegenstelling tot de Gesloten
Broeders stellen de Open Broeders het Heilig Avondmaal open voor een ieder
op persoonlijke verantwoordelijkheid.
OPVATTINGEN. Volgens de ‘Vergadering’ is de ware Kerk van Christus
onzichtbaar; een ieder die zich tot God bekeert en Jezus aanneemt als zijn
persoonlijke Verlosser, behoort tot die ene echte Gemeente. Het is daarom ook
niet van belang tot welke religieuze denominatie de gelovige behoort. De
‘Vergadering’ aanvaardt de Bijbel als enige autoriteit en richtsnoer voor het
leven. De Bijbel wordt daarbij beschouwd als het geïnspireerde, onfeilbare
Woord van God, geschreven voor de eeuwigheid en daardoor niet tijdgebonden.
Het lidmaatschap van de ‘Vergadering’ vereist een persoonlijk wedergeboren-
zijn; verder dient elk lid van de gemeente zich af te zonderen van de invloeden
van de goddeloze wereld. Zogenaamde gemengde huwelijken met ongelovigen
worden niet toegestaan. Onderling oefenen de leden een strenge leertucht uit.
De doop als teken wordt volgens de gebruiken van de Bijbel toegediend, d.w.z.
door onderdompeling van de dopeling. Het Heilig Avondmaal wordt als
herinneringsmaaltijd, niet als een sacrament, elke zondag gevierd. De Heilige
Geest wordt geacht in alle gelovigen te werken zonder van ambten gebruik te
maken. Elke broeder kan in de samenkomsten spreken en een getuigenis
afleggen. Christelijke feestdagen viert men niet, omdat men ze niet erkent als
bijbelse instellingen. Wel worden deze benut voor het houden van speciale
bijeenkomsten, waarin het Woord van God wordt bediend. Wachtend op de
spoedige wederkomst van Christus trachten de broeders van de ‘Vergadering’
te leven volgens de idealen van de vroeg-christelijke kerk, zoals deze beschreven
zijn in Handelingen 2:42: ‘Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen
en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden’ (Telos-
vertaling).
NEDERLAND. In Nederland werden de opvattingen van Darby bekend door de
activiteiten van de evangelisten G. Willink, G.P. Bronkhorst, H.J. Lemkes, H.C.
Voorhoeve Jzn. en later van diens zoon J.N. Voorhoeve. De ca. 10.000 gelovigen
(1995) in ca. 100 plaatsen komen ’s zondags en eenmaal per week bijeen. De
afzonderlijke plaatselijke gemeenten zijn zeer zelfstandig. Over het algemeen
leiden de Broeders een onopvallend bestaan, hoewel zij wel actief zijn in het
zendings- en evangelisatiewerk. Nationaal zijn van de ‘Vergadering’ ondermeer
voorgangers: J.G. Fijnvandraat, J.Ph. Fijnvandraat, W.J. Ouweneel en H.P. Medema.



Period.:Bode van het heil in Christus; Uit het Woord der Waarheid.

Lit. (uit eigen kring):Nieuwe Testament. Telos-vertaling; W.J. Ouweneel,Wat
is de ‘Vergadering’?, z.j.; J.N. Voorhoeve,Het zogenaamde Darbisme, 1916;
H.C. Voorhoeve Jzn.,Doop en avondmaal, 1968; W.J. Ouweneel,Gij zijt allen
broeders, 1980; P. Jongenburger,De Vergadering van Gelovigen, 19903;
Maksym S. Weremchuk,John Nelson Darby en het begin van de beweging van
de ‘Broeders’, 1990.

Adres: p.a. Uitgeverij Medema, Postbus 113, 8170 AC Vaassen; tel. 0578-
574995.



Victory Outreach Kerk , gesticht door de Amerikaan Sonny Arquinzoni. Als
drugsverslaafde ontmoette hij Nicky Cruz, werd bekeerd en kickte af bij Cruz
en David Wilkerson. Hij werd door hen opgeleid tot voorganger en vertrok
vervolgens naar Los Angeles, waar hij ging werken onder drugsverslaafden. Hij
stichtte rehabilitatiecentra, maar vond ook dat de ex-verslaafden een gemeente
moesten vormen. Zo ontstond de combinatie Kerk-rehabilitatiecentrum. De Kerk
is actief in bijna alle grote steden in de VS. In Amsterdam is de eerste kerk
buiten de VS gesticht en telt ruim 500 leden (1993). 25 drugsverslaafden volgen
een afkickprogramma en 15 mensen zijn vanuit een woongroep weer begonnen
met hun werk of studie. De Victory Outreach Kerk kan men tot de
*pinksterbeweging rekenen. Voorganger is Raul Diaz.

Adres: Plantage Middenlaan 8-10, 1018 DD Amsterdam, tel. 020-6381870, fax
020-6221880.



Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland / Hoi Phat Viet-
Nam Tai Hoa-Lan, Stichting, opgericht in 1984 door boeddhistische
Vietnamezen, die vanaf 1975 hun land ontvlucht zijn en die vanaf 1976 zich
in Nederland hebben gevestigd. In de stichting werken verschillende Vietnamese
religieuze stromingen samen: Mahayana-boeddhisme (met zen-scholen), de Cao
Dai en Hoa Hao. De leerstellingen van Cao Dai zijn geënt op het *boeddhisme,
*taoïsme, *confucianisme en het *christendom. De meeste aanhangers komen
met name uit de Mekong Delta. Hoa Hao, geïnitieerd door Huynh Phu So, is
een variant op het theravada-boeddhisme. Als centraal thema geldt het belang
van innerlijk geloof en de nietszeggendheid van externe ervaringen.
De stichting telt ca. 3000 leden (1993) en heeft thans een eigen priester.

Lit. (uit eigen kring): Thich Nhu Dien,Die Entdeckung der Buddha-Lehre, z.j.;
Nguyen Dang Thuc,Thien Hoc Viet Nam, 1966.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 129-
132; R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23,
1991, p. 125.

Adres: Ketellapper 42, 1625 WE Hoorn; tel. 0229-229478.



Vimala Thakar , ontstaan doordat Vimala Thakar in 1960 sterk beïnvloed werd
door de denkbeelden van *Krishnamurti. Vanaf die tijd brengt zij zijn
boodschap over in lezingen en vanaf 1962 ook in Nederland. Zij heeft evenals
haar leermeesters geen eigen organisatie gesticht, maar wijst een ieder op zijn
eigen verantwoordelijkheid. In Nederland zijn er enkele aanhangers die haar
geschriften uitgeven en haar regelmatig uitnodigen voor het houden van een
seminar.

Lit. (uit eigen kring): Vimala Thakar,De dringende noodzaak tot zelfontdek-
king, z.j.; idem,Mutatie van de menselijke geest, z.j.
(van anderen): J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland,
in: RBN, 23, 1991, p. 96.

Adres: Iepenlaan 11, 3723 XG Bilthoven; tel. 030-2290741.



Vipassana Meditatie, in 1988 ontstaan vanuit het *Boeddhistisch Meditatie
Centrum Groningen, naar aanleiding van moeilijkheden rond het opbouwen van
een meditatiecentrum met plaats voor boeddhistische meditatievormen en met
name voor de vipassana- of inzichtsmeditatie zoals deze onderwezen wordt door
Mettavihari. De Stichting is in de theravada traditie van het boeddhisme
gebleven. De meditatie-activiteiten worden geleid door de boeddhistische
monnik Jhananando en Johan Tinge. De Stichting werkt internationaal samen
met boeddhistische gemeenschappen en meditatie-centra en nationaal met de
*Buddhavihara-tempel in Amsterdam. Ca. 100 mensen (1992) ontvangen de
rondbrieven.
De vipassana- of inzichtsmeditatie dient als middel om door keuzeloze en niet
oordelende aandacht meer inzicht en zuiverheid van geest te ontwikkelen.

Period.:Rondbrief; Vipassana Sara.

Lit. (uit eigen kring): Mahasi Sayadaw,Instructies voor het beoefenen van
Vipassana- meditatie, 1989.
Lit. (van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990. p.
101-103.

Adres: K. Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen, tel. 050-5276051.



Vita Feminea Textura, (Het leven van een vrouw is weefsel), werd als orde
in 1947 opgericht. De oprichtsters wilden hiermee voorzien in de behoefte aan
geestelijke ontplooiing door middel van specifiek op de vrouw gerichte
inwijdingen. De leden van het eerste uur waren vrouwen van leden van de
vrijmetselaren. Daarna sloten zich ook vrouwen aan die geen binding hadden
met de beweging van de *vrijmetselarij.
De Orde Vita Feminea Textura stelt zich ten doel de geestelijke groei van haar
leden te stimuleren, opdat zij hun leven meer inhoud en diepere zijn kunnen
geven. Essentieel voor de Orde zijn de inwijdingen, waarvan de orde er drie
kent: Spinster, Weefster en Ontwerpster.
De Orde is een landelijke vereniging van vrouwen, met plaatselijke afdelingen,
die Loges genoemd worden. Toetreding geschiedt door de inwijding tot
Spinster. Behalve voor de inwijdingen komen de leden van een loge nog twee
à drie maal per jaar bijeen. Loges zijn gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,
Arnhem, Dordrecht, ’s-Gravenhage, Groningen, Hengelo, Utrecht, Velsen-Zuid
en Zwolle.

Lit. (uit eigen kring):Het leven van een vrouw als een weefsel, z.j.; Wat vind
ik in de Orde?, 1992.

Adres: Groenekanseweg 77, 3732 AB De Bilt; tel. 030-2201862.



Volle Evangelie Bethel Kerk, in 1975 ontstaan vanuit de vereniging van een
aantal onafhankelijke Indische gemeenten in de Volle Evangelie Bethel Kerk
in Nederland. 16 gemeenten met in totaal 2.600 ‘vrienden’ zijn aangesloten. Op
de jaarlijkse synodale vergaderingen worden de gemeenten vertegenwoordigd
door voorgangers en gemachtigden. Het kerkelijk bureau fungeert als dagelijks
bestuur met een uitvoerende en adviserende taak. In 1989 is S.K. Thé, een van
de oprichters, als voorzitter opgevolgd door A. Koppens.
De Kerk kent afdelingen voor zondagsschoolwerk, jeugd, vrouwen en
onderwijs. De Kerk is evenals de zusterkerk in Indonesië (Gereja Bethel
Indonesia) aangesloten bij de Amerikaanse pinksterkerk Church of God
(Cleveland, Tennesee). De zogenaamde tabernakelleer wordt niet of nauwelijks
onderwezen. Verder staat men meer dan de andere *Bethel Kerken open voor
contacten met andere groepen binnen de *pinksterbeweging in Nederland.

Period.:Bethel-Koerier.

Adres: J.P.C. Leinweberstraat 6, 3905 EJ Veenendaal; tel. 0318-520272.



Volle Evangelie Bethel Kerk te Tilburg, is als kleine zelfstandige kerk onder
leiding van W. Stollé alleen in deze plaats actief. In Indonesië was hij al lid
van een Volle Evangelie Kerk. Na repatriëring naar Nederland stichtte hij in
Tilburg de Brabantse Pinkstergemeente, werd actief in de *Bethel Pinksterkerk,
maar kon daar door zijn handicap (stotteren) niet spreken. In 1972 brak hij met
de Bethel Pinksterkerk en was van zijn handicap verlost. In 1975 behoorde
Stollé tot de medeoprichters van de Volle Evangelie Bethel Kerk, waarvan hij
vanaf 1987 geen actief lid meer is. De Kerk staat op een eenvoudige bijbelse
grondslag – lijn Tabernakel – richting karaktervorming.
Bijeenkomsten zijn er iedere zondagochtend om 10.30 uur en dinsdagavond om
19.30 uur in het jeugdhuis van de Vredeskerk. De Kerk telt 12 leden (1993).

Adres: Paletplein 76, 5044 JD Tilburg; tel. 013-4681104.



Volle Evangelie Gemeenschap te Rotterdam,in 1954 ontstaan vanuit de
opwekkingsbeweging Stromen van Kracht. De geloofspunten komen nagenoeg
overeen met die van de *Broederschap van Pinkstergemeenten, de Federatie van
*Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België en de *Volle Evangelie
Bethel Kerk. Voorgangers zijn de oprichter J. Rothuizen, H.E. Sas, R.P. van
Asperen, W. Schilperoort en C. Smits. De Gemeenschap telt ca. 500 gelovigen
(1993) en komt op zondag om 10.00 uur bijeen in De Doelen. Grote activiteit
ontplooit zij op zendingsgebied in India en in het vroegere Joegoslavië.

Adres: Elzenstraat 38, 3203 AH Spijkenisse; tel. 0181-619672.



Volle Evangelie Gemeenten in Nederland en België, in 1966 onder de naam
Federatie van Volle Evangelie Gemeenten opgericht als reactie op de
reorganisatie van de *Broederschap van Pinkstergemeenten. De Federatie, met
als oprichters J.E. van den Brink, W.J. Lentink, P. Vlug en H. Blankespoor,
wilde breken met iedere vorm van verstarring en ‘pinksterpapisme’. De
Federatie werd echter vrij snel weer opgeheven. Mei 1969 werd de Stichting
Volle Evangelie Gemeenschap opgericht, waarvan gemeenten lid werden. Zij
werden er vertegenwoordigd door hun voorgangers en oudsten. Het eerste
bestuur werd gevormd door J. Rothuizen, H. Koornstra en E. Schuurman.
Rothuizen (1921) was in 1954 via *Stromen van Kracht in aanraking met de
*pinksterbeweging gekomen. Onder zijn leiding ontstond in Rotterdam een
grote gemeente. Vanuit bidstonden met andere voorgangers bij A. Nauta in
Hilversum ontstond de Volle Evangelie Gemeenschap. De organisatie bleef er
tot het minimum beperkt. In 1972 verenigden elf gemeenten, uit Stromen van
Kracht ontstaan, zich in de Federatie van Volle Evangelie Gemeenten. J.
Boonstra werd de voorzitter. In januari 1978 kwam het onder de naam Volle
Evangelie Gemeenten in Nederland (VEGN) tot een fusie tussen de Volle
Evangelie Gemeenschap met negen en de Federatie met vier gemeenten. In
1980 liet de VEGN zich als kerkgenootschap inschrijven. Alleen gemeenten
hebben stemrecht en vormen samen het algemeen bestuur. Dit benoemt voor
twee jaar een dagelijks bestuur. In 1986 volgde het besluit om met de
gemeenten van de zogenaamde Utrechtgroep gezamenlijke ontmoetingsdagen
te beleggen. In 1987 werd besloten om één samenwerkingsverband te sluiten.
Inmiddels was de tegenwoordige naam aangenomen.
In 1989 waren er 45 aangesloten gemeenten met in totaal ca. 8400 leden. Elke
gemeente is autonoom. De samenwerking bestaat uit de organisatie van
ontmoetingsdagen, dagseminars, projecten en het geven van adviezen.

Lit.: C. van der Laan en P.N. van der Laan,Pinksteren in beweging.
Vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen, 1982.

Adres: Dolfijnstraat 306, 1973 ZN IJmuiden; tel. 0255-534308.



Zelfstandige Volle Evangelie Gemeenten, alfabetisch naar plaatsnaam
geordend

Volle Evangelie Gemeente te Drachten, in 1974 gesticht teneinde een
geloofsgemeenschap te hebben die luistert naar en handelt in overeenstemming
met het geloof en werken volgens de opvattingen van de Heilige Schrift. Dopen
op geloof geschiedt na iemands wedergeboorte. Andere belangrijke
geloofspunten zijn: het uitdrijven van demonen, geloof in het genezen van
zieken, geloof in het spreken in nieuwe tongen en het geloof in de vergeving
van elkaar. Verder gaat men ervan uit dat als in de prediking het Woord van
God gepredikt wordt, God de Vader het met wonderen en tekenen bevestigt.
Indien dit niet gebeurt is er zelfonderzoek noodzakelijk.
De Gemeente telt ruim 200 wedergeborenen (1993). Voorganger is J. Teeninga.
Men werkt met andere kerken en gemeenten alleen samen in tentcampagnes en
evangelisatiediensten. De bijeenkomsten worden gehouden op zondag,
woensdag- en vrijdagavond in het gebouw De Doorkijk, Oosterstraat 35-37,
Drachten.

Period.:Opwekking tot het Volle Evangelie.

Adres: Oosterstraat 37, 9203 BA Drachten; tel. 0512-514939.



Kempische Volle Evangelie Gemeente Rehoboth te Eersel, in 1983 ontstaan.
Kees en Agnes Laurey kwamen in 1975 in een evangelische gemeente tot
bekering. In een genezingsdienst genas Agnes van een dubbele hernia. Haar
getuigenis ontmoette vele bezwaren, waarna zij beiden lid werden van een volle
evangelie gemeente in Dordrecht. In een dienst werd over hen een profetie
uitgesproken: ‘Rehoboth’. In 1981 vertrokken zij naar Eersel en richtten daarna
de gemeente op. De gemeente telt ruim 200 gelovigen (1993), waarvan ca. 40%
uit België afkomstig is. Voorganger is C.J. Laurey. Iedere zondag om 10.00 uur
is er een samenkomst met lofprijzing en prediking in het Dorpshuis De Brink,
Kerkstraat 27 te Eersel.

Period.:Levend Water.

Adres: Bergeyksedijk 19, 5521 NA Eersel; tel. 0497-512086.



Volle Evangelie Gemeente te Emmen en omgeving, rond 1965 ontstaan door
de vereniging van gelovigen met ‘pinksterervaring’. De ruim 75 leden (1993)
wonen verspreid tot een cirkel van 40 km van Emmen. Zij onderhoudt
internationale contacten met de Volle Evangelie Zending in Italië (VEZI).
Voorganger is H. Hoefnagel. De Gemeente komt bijeen op zondag om 10.00
uur en woensdag om 20.00 uur in de Christelijke Hogeschool Noord Nederland,
Hondsrugweg 98, Emmen.

Period.:In Formatie.

Lit. (uit eigen kring): H. Hoefnagel,De ontsluiering van het geheim van God,
1990.

Adres: Binnenbaan 8, 7887 AS Erica; tel. 0591-301885.



Volle Evangelie Gemeente ‘De Rank’ te Groningen, op 12 mei 1969 als
stichting opgericht vanuit de behoefte van een klein aantal gedesillusioneerde
kerkleden om te komen tot een gemeenschap waar het geloof meer intensief kan
worden beleden. Belangrijke geloofspunten zijn: bekering, doop door
onderdompeling, doop in de Heilige Geest (tongentaal). De Gemeente telt ruim
150 volwassenen en 80 kinderen (1993). Voorganger is P. Weeber. De
Gemeente komt iedere zondag om 9.30 uur bijeen op het adres Paterswoldse-
weg 123, Groningen.

Period.:De Schakel.

Adres: Morgensterlaan 406, 9742 CV Groningen; tel. 050-5773145.



Volle Evangelie Gemeente te Kampen, in 1966 ontstaan vanuit de behoefte
om op zoek te gaan naar het Koninkrijk Gods via het evangelie van Jezus
Christus. De Gemeente houdt bidstonden en bijbelstudies in Kampen, Zwolle,
Dronten, Emmeloord, Ermelo, Wapenveld en Hellendoorn. Voorgangers zijn
D. Sikkens en H. Moorman. De 200 leden (1993) komen iedere zondag om
10.00 uur bijeen in de aula van het Almere-College te Kampen.

Period.:Prisma.

Adres: De Bleike 54, 8181 KK Heerde.



Volle Evangelie Gemeente te Klazienaveen, in de jaren zestig gesticht door
H. Boertien vanuit de behoefte om meer licht en kracht te laten zien, die van
het verlossende Evangelie uitgaat. Verder is essentieel dat datgene getoond
wordt wat in de loop der eeuwen ‘onder het stof is gekomen’. In de
geloofsbelijdenis staat Jezus Christus en die gekruisigd centraal. ‘Hij is
gestorven voor onze zonden en wij mogen nu leven door zijn kracht’.
De Gemeente onderhoudt contacten met de Pinkstergemeente te Delfzijl en met
twee Pinkstergemeenten in Roemenië. Onder leiding van voorganger H.
Boertien komen de ruim 120 gelovigen (1993) iedere zondag om 10.00 uur en
19.00 uur bijeen in het eigen kerkgebouw aan de Langestraat 205,
Klazienaveen.

Period.:Kontakt- en informatieblad.

Adres: Meridiaan 118, 7891 EJ Klazienaveen; tel. 0591-312642.



Volle Evangelie Gemeente ‘Perspektief’ te Leeuwarden, in 1980 ontstaan
teneinde te kunnen prediken en het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen
uit te kunnen werken. De Gemeente ontplooit in geheel Friesland haar
activiteiten en verder is zij actief in de School van Woord en Daad en de
zending. De Gemeente telt ruim 100 volwassen leden (1993). Voorganger is F.
Pool. Iedere zondag komt men om 9.30 uur bijeen aan de Bleeklaan 119 in
Leeuwarden.

Period.:Perspectief.

Adres: Westersingel 8, 8913 CK Leeuwarden; tel. 058-2120727.



‘Geest en Kracht’ Volle Evangelie Gemeente te Purmerend, op 27 mei 1984
ontstaan vanuit evangelisatieactiviteiten en samenkomsten. Voorgangers zijn
G.F.A. Elferink, D. Boomsma en M.B.M. van der Linden. De Gemeente telt
70 gelovigen (1993). Belangrijke geloofspunten zijn de bijbelse doop door
onderdompeling, de Bijbel als het absolute Woord van God en verder dat de
Heilige Geest het werk van Christus voortzet door middel van de Gemeente als
het lichaam van Jezus Christus. Verder gelooft men dat men midden in de
eindtijd leeft.
Iedere zondag om 10.00 uur komt men bijeen in Het Gemeenschapshuis,
Sportlaan 147, Purmerend.

Adres: Postbus 48, 1440 AA Purmerend; tel. 0299-427509.



Volle Evangelie Gemeente te Rijssen, eind 1973 ontstaan. Naast Rijssen is de
Gemeente ook actief in Nijverdal, Hellendoorn en Wierden. De Gemeente wil
functioneren als de eerste christelijke gemeenten, die onder de kracht en de
zalving van de Heilige Geest gesticht en geleid werden. De Gemeente telt 150
volwassen leden (1993). Oudsten zijn P. Agteres en L. Dubbeldam. De
Gemeente komt iedere zondag om 10.00 uur bijeen in het gebouw Arcada,
Lentfertsweg 120, Rijssen.

Period.:‘Volle Evangelie’ Gemeente.

Adres: A.H. ter Horstlaan 17, 7461 PC Rijssen; tel. 0548-512977.



Volle Evangelie Gemeente te Rijswijk, is een zelfstandige pinkstergemeente,
die sinds 1985 in de Hofrustkapel gehuisvest is. In het bijbehorende
zalencentrum worden verschillende gemeentelijke activiteiten ontplooid.
Voorganger is W.L. van Peursen. Iedere zondag om 10.00 uur is er een dienst
in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, Rijswijk.

Adres: Postbus 1089, 2280 CB Rijswijk; tel. 070-3854461.



Volle Evangelie Gemeente te Urk en omstreken, in 1966 ontstaan vanuit de
ontdekking van de bijbelse doopleer. Belangrijke geloofspunten zijn de
volwassendoop, de Bijbel als leidraad tot kennis van de eigen verlorenheid en
de onderwijzing van de Gemeente in de weg der zaligheid. Verder gelooft men
dat de eindtijd zich binnenkort in allerlei tekenen zoals afval van het geloof en
toenemende liefdeloosheid zal openbaren waarbij de Antichrist zich zal
verzetten tegen alles wat van God en Christus is. De Gemeente telt 100
gedoopte en 100 (nog) niet gedoopte leden (1993). Oudste is J. Hendrikse. De
Gemeente komt iedere zondag om 10.15 uur bijeen in het Evangelisch Centrum
Morgenster, Rotholm 20, Urk.

Period.:Vreugde en Vredeklanken.

Adres: Volendamstraat 57, 8304 CD Emmeloord; tel. 0527-613543.



Volle Evangelie Gemeente ‘Woord en Daad’ te Vaassen, in 1972 ontstaan
als een opwekkingsbeweging onder jongeren in het Molukse woonoord in
Vaassen. J.M. Bruins begon daar met wekelijkse samenkomsten waardoor velen
een nieuw leven kregen. Volgens de Gemeente was Gods Geest aan het werk,
waardoor iedere week het aantal gelovigen groeide. Van eind 1972 tot begin
1980 was de Gemeente in Apeldoorn gevestigd, daarna weer in Vaassen en
vanaf 1983 in het eigen Evangeliecentrum. Centrale geloofspunten zijn de doop
in de Heilige Geest, de volle verlossing door Jezus Christus en de wederkomst
des Heren.
J.M. Bruins is pastor, terwijl A. Leha tweede pastor is. De Gemeente telt 400
gelovigen (1993). Iedere zondag om 10.00 uur is er een samenkomst in het
Evangeliecentrum, Deventerstraat 85, Vaassen.

Period.:Contactblad.

Adres: Deventerstraat 85, 8171 AC Vaassen; tel. 0578-575277.



Vrienden van het boeddhisme, als stichting sinds 1978 opvolgster van de
Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, die in 1967 werd opgericht. Het
oorspronkelijke idee een centrum te zijn voor alle boeddhisten in Nederland
bleek niet haalbaar, waardoor het nodig bleek een andere, bredere grondslag te
zoeken. Zij is geen religieus genootschap in de engere zin van het woord. De
Stichting wil, zonder dat zij gebonden is aan een boeddhistische school of
groepering, een ontmoetingsplaats zijn voor alle vrienden van het *boeddhisme.
In haar voorjaars- en najaarsbijeenkomsten, studiedagen en cursussen, in haar
regionale contactgroepen maar ook in haar publikaties komen de verschillende
richtingen binnen het boeddhisme aan de orde. De Stichting telt ca. 230
donateurs (1992) en is nationaal aangesloten bij de *Boeddhistische Unie van
Nederland en internationaal bij de European Buddhist Union.

Period.:Saddharma. Tijdschrift over boeddhisme.

Lit. (uit eigen kring): L. Boer,Inzicht en uitzicht. Twee opstellen over zen,
1974; R.H.C. Janssen,Boeddhisme en psychologie, 1977; Onze Stiching 15
jaar!, in:Saddharma, 15, 1982, nr. 2; A. Herpst,Oosterse meditatie en westerse
psychologie, 1982; A.C.M. Kurpershoek-Scherft,Grondbeginselen van het
boeddhisme, 19913.
(van anderen): Victor J. van Gemert,Boeddhisme in Nederland, 1990, p. 91-94;
R. Kranenborg, Boeddhisme in Nederland. Een overzicht, in:RBN, 23, 1991,
p. 122.

Adres: Kerkhoflaan 4, 2585 JB Den Haag; tel. 070-3505194.



Vrije Zendingshulp , onder deze naam zijn volgelingen actief van William
Marrion Branham (1909-1965). Deze Amerikaanse genezingsprediker/evangelist
hield in de jaren vijftig een aantal genezingscampagnes in Europa. Gedurende
de laatste jaren van zijn leven ontwikkelde hij zich als dè profeet van de
eindtijd met afwijkende leringen. Zo verwierp hij de leer van de drieëenheid.
Zo doopte hij in de naam van de Heer Jezus Christus. Vooral na zijn dood
ontstond er een cultus die ook in Nederland aanhangers vond.
Aanvankelijk was vanaf 1965 H.S. Vermaat de promotor, maar deze trok zich
later terug.
Sinds 1971 is H. van der Stel de belangrijkste vertegenwoordiger. Hij leidt een
groep in Rotterdam met 70 volgelingen en is vooral actief in het vertalen en
uitgeven van Branhams toespraken.

Adres: Vrije Zendingshulp, Postbus 51121, 3007 GC Rotterdam; tel. 010-
832675.



Vrij-Katholieke Kerk (Engels:Liberal Catholic Church), is onafhankelijk en
weet zich door haar apostolische successie verbonden met de historische Kerk
aller eeuwen. Als stichtingsdatum geldt 13 februari 1916, de dag dat James
Ingwall Wedgwood tot bisschop werd gewijd. Op 22 juli van dat jaar wijdde
hij de voormalige Anglikaanse priester Charles Webster Leadbeater, tevens een
vooraanstaand lid van de *Theosofische Vereniging, in Sydney tot bisschop van
Australië.
De Vrij-Katholieke Kerk wil de christelijke leer, geïnspireerd vanuit de
*theosofie en gnosis verkondigen. Daarom brengt zij de oorspronkelijke
mystieke en gnostische elementen van het vroege christendom opnieuw tot
leven, maar daarbij ook de platonische en neo-platonische elementen, die in het
christendom hun plaats hebben gevonden. In haar beginselverklaring staat dat
‘zij van mening is dat een theologie slechts in zoverre zichzelf kan rechtvaardi-
gen en van blijvende waarde kan zijn als zij een voortdurende toetsing in het
licht van de vooruitgang van de menselijke kennis en van de individuele
geestelijke bewustwording kan doorstaan; een dergelijke theologie draagt het
karakter van een theosofie. Theosofie (van het Griekse woordtheosofiavoor
goddelijke wijsheid) verschilt van theologie doordat zij de nadruk legt op het
belang van het zoeken van elk individu naar geestelijk begrip, gebaseerd op
persoonlijke ervaring (gnosisof sophia) in tegenstelling tot het dogmatisch
opleggen van bepaalde uitleggingen van de Heilige Schrift, die beperkt kunnen
zijn door de kennis van de wereld die men in één bepaald tijdperk heeft.’
De Vrij-Katholieke Kerk heeft in alle werelddelen vestigingen met ca. 13.000
leden (1996). De Kerk wordt in geestelijk opzicht bestuurd door de Algemene
Bisschoppelijke Synode.
OPVATTINGEN. De zeven meest kenmerkende geloofspunten, die voorkomen
in de Korte samenvatting van de leer(1986), zijn: 1. Het bestaan van God,
oneindig, eeuwig, transcendent en immanent. Hij is het Ene bestaan, waaraan
alle vormen van het bestaan zijn ontleend; 2. De Openbaring van God in Zijn
heelal (schepping) als een Drievuldigheid; 3. De mens geschapen naar Gods
beeld, geheel van geest, ziel en lichaam, houdt niet op te bestaan; 4. Christus
is het hoofd van de kerk en leeft als een machtige geestelijke tegenwoordigheid
in de wereld; 5. De geestelijke ontplooiing van de mens verloopt via de wet van
oorzaak en gevolg en door wedergeboorte, totdat de volmaking is bereikt. Er
bestaat een gemeenschap van Heiligen, Rechtvaardigen die volmaakt geworden
zijn. Er bestaat verder een Engelenrijk; 6. De voornaamste christenplicht is te
streven naar onzelfzuchtigheid en barmhartigheid jegens de medemens; 7. De
door Christus ingestelde sacramenten waarin innerlijke en geestelijke genaden
worden gegeven door middel van een uitwendig en zichtbaar teken.
Van de *Rooms-Katholieke Kerk werden de zeven sacramenten overgenomen,
waaraan echter een verhevener uitleg wordt gegeven die afwijkt van de rooms-
katholieke opvatting. Zij worden in hoog-kerkelijke ritus toegediend. De viering
van de eucharistie staat hierbij centraal, waarbij Jezus Christus onder beide
gestalten brood en wijn werkelijk geestelijk tegenwoordig is. De viering staat
ook open voor niet-lidmaten. De eredienst beoogt een mystieke en magische
invloed op de gelovigen te hebben. De sacramentele vorm van de eredienst
wordt verenigd met de ruimste mate van geloofsvrijheid. De Vrij-Katholieke
Kerk staat haar lidmaten volledige geloofsvrijheid toe, zowel ten aanzien van
de uitlegging van de Bijbel, de traditie, de liturgie, als zelfs ook ten aanzien van



haar eigen beginselverklaring. Zij beschouwt alle kerken als onvolmaakte
verschijningsvormen van de mystieke kerk van Christus.
NEDERLAND. In Nederland is de Vrij-Katholieke Kerk in 1925 erkend. Zij telt
12 gemeenten en ca. 1000 leden (1996). Regionaal bisschop voor Nederland
is Mgr. J.Ph. Draaisma. Verder kent de Kerk een vicaris-generaal, een
wijbisschop en 30 priesters. De geestelijkheid moet zelf in haar levensonder-
houd voorzien en hoeft niet celibatair te leven. Het Centraal Kerkbestuur
verzorgt de publikaties van de kerk.

Period.:VKVisie. (600)

Lit. (uit eigen kring): C.W. Leadbeater,De verborgen zijde van de christelijke
feestdagen, 1924; idem,De wetenschap der sacramenten, 1924; idem,De
liturgie in gebruik bij de Vrij-Katholieke Kerk, 1951; G. Hodson,Eenwording
met het geestelijk bewustzijn, 1973;De Vrij-Katholieke Kerk. Beginselverklaring
en korte samenvatting van de leer, 1986.
(van anderen): E.G. Hoekstra,Wat geloven zij? Occulte bewegingen, 1985;
idem, Wegwijzer in esoterisch en occult Nederland, in:RBN, 25, 1992, p. 115-
117.

Adres: Apollolaan 456, 2324 CG Leiden; tel. 071-5764621.



Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Bond van (VEG), ontstaan als
gevolg van de negentiende-eeuwse opwekkingsbewegingen als het Réveil en
het *methodisme (de zogenaamde Brightonbeweging). De negentiende-eeuwse
voormannen ds. H.J. Buddingh te Biggekerke, ds J.G. Smitt te Amsterdam en
ds. H.W. Witteveen te Ermelo hadden zich afgescheiden van de *Nederlandse
Hervormde Kerk en waren aanvankelijk predikant in de Christelijke
Afgescheiden Gemeenten. Maar aangezien zij zich niet konden verenigen met
de strakke calvinistische opvattingen op velerlei gebied, vooral op dat van de
predestinatie, kozen zij voor de meer vrije evangelische richting. Hun voorbeeld
werd door meerdere gemeenten gevolgd. In 1881 kwam de samenwerking tot
stand door de oprichting van de Bond van Vrije Christelijke Gemeenten in
Nederland (in 1923: de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland).
De gemeenten beschouwen zich als de rechtmatige erfgenamen van de kerken
van de *Hervorming. Eind 1993 heeft een tiental gemeenten een Verband van
uitgetreden Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland gevormd, omdat zij
het niet eens konden zijn met de koers van de Bond.
OPVATTINGEN. Voor de VEG is de Bijbel de enige bron van het geloof en
de kennis die de gelovigen hebben, waardoor de houding ten opzichte van de
belijdenisgeschriften zeer vrij is. Zoveel mogelijk wil men de nieuwtestamenti-
sche sfeer opnieuw laten beleven, uitgaande van de opvatting dat God Zijn zoon
voor de hele wereld heeft gegeven. In vrije evangelische kringen heeft het
zogenaamde premillennialisme, waarin de wederkomst van Christus verwacht
wordt vóór het aanbreken van het duizendjarig vredesrijk, aanhang. Toetreding
vindt plaats op grond van een persoonlijke geloofsbelijdenis. Hoewel men alle
nadruk legt op de persoonlijke bewuste keuze voor Jezus als de persoonlijke
heiland, kent de VEG wel doopleden. De tucht over de gemeenteleden en de
leiding over de gemeenten berust bij de Heilige Geest.
EREDIENSTEN. Elke gemeente is autonoom ten aanzien van de liturgie, die
wel over het algemeen volgens het gereformeerde type wordt gevierd. Veel
gemeenten gebruiken voor hun gemeentezang de bundel van Johannes de Heer,
de bundel Glorieklokken, opwekkingsliederen; andere gemeenten vooral het
Liedboek voor de kerken of de bundel psalmen en gezangen van 1938; ook
worden in verschillende gemeenten de psalmen in de oude berijming gezongen.
Sommige gemeenten houden eenmaal per zondag hun kerkdiensten, andere
tweemaal.
ORGANISATIE. De gemeente wordt congregationalistisch bestuurd, waardoor
de synode als beslissende macht wordt afgewezen. Verder kent men, uitgaande
van het priesterschap aller gelovigen, het presbyteriale kerktype, waarbij de
leiding over de gemeente bij presbyters (ouderlingen) berust. Eenmaal per jaar
houden de VEG een gezamenlijke predikantenvergadering. Een comité dient tot
ordening, regeling en uitvoering van de werkzaamheden, die van belang zijn
voor het geheel, zoals de theologische vorming van de predikanten, die aan de
Theologische Hogeschool van de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten
in Nederland, verbonden aan de RU te Utrecht plaatsvindt. Daarnaast beschikt
men over een eigen opleiding. Deelorganisaties en commissies zorgen voor een
aantal deelactiviteiten, zoals die voor zending en evangelisatie.
Hoewel de VEG sterk oecumenisch zijn ingesteld, zijn zij geen lid van de
*Wereldraad van Kerken, wel is zij waarnemer bij de *Raad van Kerken. Aan
het eind van de jaren zeventig besloten de VEG om bijzondere betrekkingen



aan te knopen met de Nederlandse Hervormde Kerk en met de *Gereformeerde
Kerken in Nederland, waardoor kanselruil mogelijk werd gemaakt. In Nederland
hebben de VEG 42 gemeenten met 28 dienstdoende predikanten. Het aantal
belijdende leden bedraagt ongeveer 7000 en het aantal gedoopte kinderen ca.
2500 (1-1-1994).
Internationaal zijn er 21 organisaties van vrije evangelische gemeenten in
Europa, Canada, VS en Brazilië met samen ca. 300.000 leden, ca. 3200
gemeenten en ca. 3300 predikanten. Zij zijn aangesloten bij de in 1948
opgerichte Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die zijn
centrum in Oslo heeft.

Period.:Jaargids; Ons Orgaan(5.100);Vademecum.

Lit. (uit eigen kring):Wat wij geloven en belijden in de VEG, z.j.; J. Karelse,
Zijn takken over de muur, 1956; De Vrije Evangelische Gemeenten en de
oecumenische beweging, 1970; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland 1881-1981, in:Ons Orgaan, juni 1981; M. Nijkamp e.a.,Ten
antwoord op een stem. Bijdragen bij het 100-jarig bestaan van de Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 1981; A.C. Louwerse,In gesprek
met de Beginselverklaring, 1986; M. Nijkamp,Kerk op orde, 1991.

Adres: President Kennedylaan 311, 6883 AK Velp; tel. 026-3648249, fax 026-
3645031.



Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten, eind 1993 ontstaan als gevolg
van conflicten over de koers van de Bond van *Vrije Evangelische Gemeenten
in Nederland. Deze gemeenten zijn gevestigd in: Bruinisse, Ermelo, Hilversum,
Hoorn, Kapelle, Minnertsga, Raalte, Spijkenisse, Westerlee, Wolvega.



De Vrije Gedachte, voortzetting van de vroegere vrijdenkersvereniging De
Dageraad, die in 1856 was opgericht. In 1978 kreeg zij haar tegenwoordige
naam. De vereniging staat open voor alle mensen die zonder godsdienst door
het leven willen gaan. Men aanvaardt geen godsidee, omdat men meent dat God
een uitvinding is van mensen, om hun innerlijke onzekerheid op te vangen of
om een alibie te hebben voor een bepaald sociaal-economisch gedrag. Doordat
De Vrije Gedachte uitgaat van de mens en van de in hem aanwezige
mogelijkheden, legt ze in haar levens- en wereldbeschouwing de volle nadruk
op het zelf verworven inzicht en op de vrijwillig aanvaarde eigen verantwoorde-
lijkheid, die voorwaarden zijn voor het volwaardig als mens kunnen
functioneren in de maatschappij. Daarom zal de vrijdenker er ook naar streven
de rechten en de vrijheden van anderen te respecteren. Deze houding is
gebaseerd op de volgende beginselverklaring (in 1978 geheel herzien): ‘De
Vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van het vrijdenken. Zij verstaat
onder vrijdenken een *humanistisch-*atheïstische levenshouding die gebaseerd
is op redelijk – door de rede geleid – leren kennen van de werkelijkheid
volgens wetenschappelijke methoden, vrij van dogmatisme, maar gebonden aan
principes van toetsing en bewijsvoering; zedelijk – onder eigen verantwoorde-
lijkheid – handelen naar de normen die voortkomen uit het redelijk denken, uit
solidariteit met de medemens en uit het besef van de eindigheid en
onherhaalbaarheid van het leven van de individu.’ Uit De Vrije Gedachte zijn
de mensen voortgekomen die in Nederland de eerste socialistische bewegingen
hebben gesticht of gestimuleerd.
De vereniging is aangesloten bij de Vrijdenkers-Wereldunie (Union Mondale
de Libres-Penseurs), die een overkoepelend orgaan wil zijn van een aantal
verenigingen of groeperingen die zich in hun denken willen losmaken van het
gezag van de kerk, Bijbel, geloof, tradities, gebruikelijke ethische regels of
conventies. De invloed van de Wereldunie is echter gering.
De Vrije Gedachte telt ca. 1200 leden (1993).

Period.:De Vrije Gedachte(2.100).

Lit. (uit eigen kring): O. Noordenbos,Het atheïsme in Nederland in de 19e
eeuw. Een kritisch overzicht, 19762; P. Spigt,Raddraaiers der redelijkheid.
Portretten van vrijdenkers, 1976; Jan Baars e.a. (red.),125 jaar vrijdenken,
1981.

Adres: Postbus 1087, 3000 BB Rotterdam; tel. 010-4208162/4129745.



De Vrije Gemeente, in 1877 als vereniging opgericht door de gebroeders Ph.R.
en P.H. Hugenholtz, toen zij als hervormde predikanten in 1877, samen met ca.
550 lidmaten de toen nieuwe en beperkende regelgeving in de *Nederlandse
Hervormde Kerk afwezen. Na diepgaand gewetensonderzoek en veel overleg,
sloot men zich niet aan bij de *Remonstrantse Broederschap, doch richtte men
naar Amerikaans, Brits en Duits (de beweging van de Freie Religionen van rond
1850) voorbeeld een eigen beweging met een democratische bestuursvorm op.
In georganiseerd verband zijn de vrije gemeenten zowel internationaal als
nationaal groepen gelovigen die zich niet konden verenigen met de leer- en
leefregels van hun christelijke (staats)kerken. In tegenstelling tot de groepen
vrijzinnige gelovigen, die bezwaar aantekenden tegen de verbindende en
verplicht te onderschrijven leertucht, geven de leden van de Vrije Gemeente
voorrang aan de persoonlijke geloofservaring, die, mede bepaald door ervaring,
wetenschap en wijsheid, zwaarder weegt dan al dan niet hiërarchisch bepaalde
kerkelijke dogmata. De Vrije Gemeente beschouwt zich als een universeel
religieus humanistische vereniging. Ze is universalistisch en unitarisch omdat
zij de zin en samenhang van de schepping erkent als één totaal, waarin alle
mensen en niets slechts een kleine groep uitverkorenen medescheppend zijn.
In deze in zichzelf zindragende Eenheid wordt de triniteit: Vader, Zoon en
Heilige Geest afgewezen. Verder heeft in dit unitaristisch denken het
vrouwelijke een volkomen gelijkwaardige plaats naast het mannelijke. Boven
de deur van het (nu als ‘Paradiso’ bekende) verenigingsgebouw kon staan ‘Soli
Deo Gloria’, omdat dit kenmerkend bleef voor deze universalistisch-spirituele
Gemeente.
De Vrije Gemeente is een vereniging van mensen die gezamenlijk – doch met
behoud van persoonlijke geestesvrijheid – trachten de zin van het Zijn te
doorgronden en daardoor hun eigen leven betekenis te geven. Zij erkent
derhalve principieel de gelijkwaardigheid van het christendom en de andere
(wereld)-godsdiensten.
De Vrije Gemeente nam vanaf het begin actief deel aan de in 1901 opgerichte
International Association for Religious Freedom, de internationale raad van
unitaristische en liberaal-religieuze denkers en werkers.
De Vrije Gemeente heeft haar hoofdzetel in Amsterdam en zogenaamde
autonome kringen in ondermeer Den Haag, Twente en andere plaatsen. De Vrije
Gemeente te Amsterdam komt iedere zondag om 10.30 uur bijeen in haar
gebouw in de Joh. Vermeerstraat.

Period.:Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente(600).

Lit. (uit eigen kring): J.H. Ritzema Bos,De Vrije Gemeente, z.j.; N.P.
Hugenholtz,De Vrije Gemeente Amsterdam, 1877-1911, in vergelijking met nu,
1987.

Adres: Johannes Vermeerstraat 19, 1071 DK Amsterdam; tel. 020-6764410.



Vrije Gemeente te Doetinchem, in 1954 ontstaan op initiatief van ds. J.H.
Ritzema Bos en enkele leden van de kerkeraad. Zij besloten met enkele
vrijzinnige luthersen het verband met de *Evangelisch Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden te verbreken en over te gaan tot de stichting van
een vrije gemeente. De voornaamste reden was dat in hun ogen dat kerkverband
zich te veel in de orthodoxe richting ontwikkelt.
De gemeente komt bijeen in de Plantsoenschool in Doetinchem.



Vrije Gemeente Hengelo (O), belegt om de veertien dagen op zondag haar
bijeenkomsten aan de Wolsterseweg 11 te Hengelo.



Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel , ontstaan nadat op 1 oktober 1967 ds.
K. van de Belt zich met een meerderheid van de kerkeraad en een derde deel
van de gemeente onttrok aan het kerkverband van de *Gereformeerde Kerken
in Nederland (vrijgemaakt). Deze stap was het gevolg van de moeilijkheden die
waren ontstaan over de opvattingen van de voorganger. Hij meende dat de
prediking in de vrijgemaakte kerken te zeer verbondsmethodisch en te
remonstrants van aard was. Hoewel ds. Van de Belt naar eigen oordeel geen
nieuwe elementen aan zijn prediking toevoegde, vond hij dat ‘de toeleidende
weg tot het geloof’ evenals het bevindelijke element hierin onmisbaar waren.
De afgescheiden groepering leefde voort als Vrije Gereformeerde Kerk. Ds. Van
de Belt vertrok in 1983 naar de Free Reformed Church te Clifton (N.J., V.S.),
waarop de lerend ouderling G. den Boer van de Christelijke Gereformeerde
Gemeente te Hoofddorp tot voorganger werd beroepen en als predikant werd
bevestigd. Begin 1984 ging ds. Den Boer, die ook een van de initiatiefnemers
was tot de oprichting van hetReformatorisch Dagblad, om gezondsheidsredenen
met emeritaat. De huidige voorganger is ds. J. Wijnsma, voorheen pastoraal
medewerker van de Nederlandse Hervormde gemeenten Woerden en Zeist.
De gemeente komt iedere zondag om 9.15 en 14.00 uur in de Rehobothkerk
bijeen.



Vrije Gereformeerde Kerk te Wolvega, in 1958 ontstaan als gevolg van een
conflict in de Gereformeerde Kerk van Wolvega. Oorzaak van het conflict was,
volgens de uitgetredenen, ‘de hiërarchische heerschappijvoering van
ambtsdragers, deputaten, commissies en meerdere kerkelijke vergaderingen’,
waardoor de predikant en twee evangelisten te Noordwolde zonder geldige
reden waren ‘heengezonden’. De rest-kerkeraad verweet op zijn beurt de
uitgetredenen, dat zij zich niet hadden willen binden aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften en dat zij ook op andere punten een afwijkende weg
bewandelden door de kinderdoop niet verplicht te stellen en door het toelaten
van niet-lidmaten tot het Heilig Avondmaal. De predikant van de toen
gevormde Vrij Gereformeerde Kerk, ds. D. de Boer, diende de gemeente tot
april 1967. Toen verliet hij de gemeente en keerde terug naar de (synodale)
*Gereformeerde Kerken in Nederland. Op 21 januari 1968 deed ds. A.H. van
Gent, voordien werkzaam in de *Vrije Evangelische Gemeenten, zijn intrede.
Op 9 juli 1969 werd hij door de kerkeraad definitief ontheven van zijn
ambtsbezigheden en was de gemeente tot 1977 vacant. Op 6 november 1977
deed ds. J. van Katwijk, afkomstig van de *Gereformeerde Kerken in Nederland
(‘vrijgemaakt’) uit Rijsbergen zijn intrede. In oktober 1983 vertrok hij naar
Breda. September 1984 werd ds. M. Tensen voorganger, na bevestigd te zijn
door ds. Kranenburg. Sinds 15 november 1992 is ds. G. Haveman voorganger.
Hoewel de Vrije Gereformeerde Kerk zelfstandig is, bestaan er zeer nauwe
banden met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Nederlands-gereformeerde
predikanten gaan voor in de diensten en ds. Haveman heeft preekconsent in de
Nederlands Gereformeerde Kerken. Afgevaardigden bezoeken als waarnemer
de vergaderingen van de regio Noord-Nederland van de Nederlands
Gereformeerde Kerken.
De kerk telt 203 leden en komt op zondag om 9.30 en 19.30 uur bijeen in De
Mirt, Bernhardlaan 1.

Lit. (uit eigen kring): D. de Boer,Wolvega, een teken! De breuk in de
Gereformeerde Kerk aldaar verklaard, 1958; J. Bosscha,De Vrije Gereformeer-
de Kerk te Wolvega; 1988.

Adres: Postbus 30, 8470 AA Wolvega; tel. 0561-616706.



Vrije groepen, de benaming voor een aantal vooral evangelische gemeenten,
die naast en buiten de kerken hun bijeenkomsten houden. Hoewel de onderlinge
verschillen groot zijn, kennen zij een aantal gemeenschappelijke kenmerken:
kritiek op de traditionele kerken, omdat deze verstard en te verpolitiekt zijn,
zodat ze te weinig het levend geloof kunnen uitdragen; getrouwheid aan de
Bijbel als het geopenbaarde Woord van God; het geloof in het verzoeningswerk
van Jezus Christus als enig middel tot redding; wedergeboorte na persoonlijke
bekering; grote aandacht voor de vernieuwende werking van de Heilige Geest;
activiteiten in bijbel-studie-groepen en in hechte gebedsgroepen; grote
evangelisatie-ijver en zendingsdrang. T.a.v. de doop, de gaven van de Heilige
Geest, de visie op de eindtijd en de vorm van de gemeenten zijn de verschillen
tussen de verschillende vrije groepen groot. Sommige zijn duidelijk òf anti-
kerkelijk òf a-kerkelijk, andere staan dicht bij de kerk.
Tot de vrije groepen rekent men onder meer de vele groepen van de
*evangelische beweging, en verschillende groepen in de *pinksterbeweging.

Lit.: Radicaal evangelikale bewegingen in Nederland, themanummerWending,
38, 1983, nr.10; themanummer over evangelischen in Nederland,RBN, 9, 1984;
H. Veldhuizen,Vrije groepen, evangelische bewegingen en de kerk, 1988;
themanummer over Pinksteren,RBN, 20, 1990; H.C. Stoffels,Wandelen in het
licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse
evangelischen, 1990.



Vrije kerken , benaming voor de groep kerken die geen enkel gezag van
buitenaf of van binnenuit erkent. De vrije kerken leggen vooral het accent op
de persoonlijke beslissing in geloofszaken (de individuele geloofsbelijdenis),
waarna de doop wordt toegediend. Omdat het gezag van een bisschop of van
een synode wordt afgewezen, gelden alleen de Bijbel en Jezus Christus als de
norm voor het geloofsleven. De kerkelijke gemeente is als vergadering der
gelovigen het ‘lichaam van Christus’. Zij hechten verder weinig waarde aan de
geïnstitueerde ambten en aan uitgebreid ceremonieel in hun erediensten.
Tot deze groep behoren onder meer: *baptisten, *doopsgezinden, quakers (zie
*Genootschap van Vrienden), een aantal *methodistische en congregationalisti-
sche groeperingen.
De oorsprong ligt hoogstwaarschijnlijk bij de gebeurtenissen van 1525 in het
Zwitserse Zollikon, toen een aantal dopersen zich verzette tegen het voornemen
van Zwingli om de reformatie door de kantonale overheid te doen uitvoeren.



Vrije Zendings Gemeenten
Ontstaan rond 1850 uit de arbeid van de predikant J. de Liefde. Door zijn
opvattingen kon hij in de Doopsgezinde Broederschap niet gehandhaafd worden.
Ook was er geen plaats voor hem in de Ned. Hervormde Kerk of bij de
Afgescheidenen. Met steun van invloedrijke vrienden en beschermers was hij
in staat de verkondiging van het evangelie op eigen gelegenheid voort te zetten.
Omdat zijn mogelijkheden beperkt waren leidde hij medewerkers tot evangelist
op. Een van de eersten was K. Holleman uit Halfweg. Holleman op zijn beurt
leidde de tuindersknecht D. de Gilde op tot evangelist. De Gilde vestigde zich
in Zuidveen vanwaar hij een groot deel van Noord-West Overijssel en de zuid-
westhoek van Friesland bewerkte. Verschillende gemeenten ontstonden waarvan
Ossenzijl, Bantega, Nijetrijne en Steenwijk nog bestaan. Later ontstonden nog
gemeenten in Glanerbrug en Onnaveld.
OPVATTINGEN:Uitgangspunt is de leer van de algemene verzoening: God
heeft alle mensen lief. De leer van de uitverkiezing wordt als onbijbels
verworpen. De nadruk ligt op het algemeen priesterschap van de gelovigen,
waardoor alle functies in de gemeente door de leden zelf vervuld worden. De
doop wordt toegepast na belijdenis, waarbij de doop niet door onderdompeling
maar door besprenging plaats vindt. Er is bijzondere aandacht voor Israël als
het oude Godsvolk, waaraan de bijbelse beloften vervuld (zullen) worden.
Vrije Zendings Gemeenten zijn er in Glanerbrug, Nijetrijne, Onnaveld, Ossenzijl
en Steenwijk en in Bantega is de Vrije Evangelische Gemeente aangesloten.
Het centraal bestuur van de gemeenten bestaat uit H.J. Bakker als voorzitter,
J. Kooij als secretaris en H. de Ruiter als penningmeester.

Per.:Gemeenteblad.

Lit.: D. Veen, Beknopte geschiedenis van de Vrije Zendingsgemeenten 1861-
1941, 1942; J.W. Wesselson,Vrije Zendingsgemeente, ontstaan en geschiedenis,
z.j.;
S. Coolsma,J. de Liefde in zijn leven en werken geschetst, z.j.

Adres: G. Veen, Burg. Stroinkweg 10, 8343 XG Zuidveen, tel. 0521-511678.



Vrijmetselarij (maçonnerie; Engels:freemasonry), naam voor een internatio-
naal verbreide, maar in feite toch landelijk en plaatselijk georganiseerde
broederschap van vrijmetselaren. Veel is er onzeker omtrent de oorsprong van
deze beweging. De vroeger gangbare opvatting dat zij rechtstreeks is
voortgekomen uit de middeleeuwse bouwgilden of meer in het bijzonder uit
corporaties van steenhouwers of vrijmetselaren (Engels: [free]masons; Duits:
Steinmetzen) is tegenwoordig vrijwel verlaten. Vrijmetselaren waren
gespecialiseerde vaklieden, architecten. Veeleer denkt men thans aan een bewust
teruggrijpen op de oude gebruiken en de ‘mythologie’ van deze corporaties. Met
name bediende men zich van de zogenaamdeOld Charges(‘Oude Plichten’),
neergelegd in de charters van de vrijmetselaren. De oudst bekende versie
hiervan dateert van ca. 1390. Hierin worden naast een legendarisch verdichte
geschiedenis van de bouwkunst voorschriften gegeven die tot doel hadden om
het beroepsniveau, de vakgeheimen en het zedelijk peil binnen de broederschap
te handhaven. Ook de vroeger al bestaande mogelijkheid zich onderling als
vrijmetselaar bekend te maken door middel van bijzondere kenwoorden, tekens
en aanrakingen, werd in de moderne vrijmetselarij toegepast. Voorts is het
gradenstelsel (1. leerling, 2. gezel, 3. meester) overgenomen en bovenal de
organisatie in loges (Engels:lodges), naar analogie van de bouwhutten die op
de bouwlocaties gevestigd waren.
Het ontstaan van dit nieuwe type vanspeculatieve(= beschouwelijke) of
symbolische loges, gemodelleerd naar deoperatieve (= ambachtelijke)
voorgangers, vond plaats in Schotland tegen het einde van de zestiende eeuw.
In Engeland zal zich in de loop van de zeventiende eeuw een soortgelijke
ontwikkeling hebben voltrokken. Het is niet onmogelijk dat de London Masons’
Guild, het toenmalige operatieve steenhouwersgilde, dat na de grote brand van
Londen van 1666 een nieuwe bloei doormaakte, deze ontwikkeling in de hand
heeft gewerkt door het accepteren van leden die buiten het ambacht stonden en
optraden als beschermheren of ereleden, of die wilden toetreden uit
belangstelling voor de beginselen van de architectuur. In ieder geval sloten op
24 juni 1717 zich vier bestaande Londense loges aaneen tot de eerste
zogenaamde Grootloge ter wereld onder het gezag van een Grootmeester. Dit
orgaan wierp zich op als overkoepelend gezag, ging regulerend optreden op het
punt van het stichten van nieuwe loges, het toelaten van leden, het over en weer
bezoeken van elkanders loges, bestemming van gelden voor liefdadige
doeleinden, het benoemen van officieren (bestuursleden) in de loges en hun
onderscheidingstekens, en tenslotte ook in kwesties van de te hanteren ritualen.
In ruil voor het prijsgeven van een deel van de oude zelfstandigheid kregen de
loges een rechtsgrondslag en een erkenning van hun regelmatigheid (de
werkwijze van een loge). Deze opzet had snel succes: bestaande loges sloten
zich bij de Grootloge aan, nieuwe werden op gezag van haar gesticht. Het is
in wezen dit systeem dat tegenwoordig nog functioneert: loges scharen zich
onder het gezag van een grootloge (veelal per land georganiseerd) en de
grootloges erkennen elkaar volgens zekere criteria. Er bestaat geen gezag dat
de grootloges overkoepelt.
De vrijmetselarij heeft zich langs deze lijnen ook buiten Engeland verbreid: in
Ierland en Schotland volgden de bestaande loges het Engelse voorbeeld door
zich in 1725, respectievelijk 1736 aaneen te sluiten tot grootloges. Voor zover
bekend bestond er op het vasteland van Europa in 1721 voor het eerst een



vrijmetselaarsloge in Rotterdam. In Frankrijk werden in 1725 loges gesticht, in
Spanje en West-Indië in 1728, in India in 1729, in de Britse koloniën in Noord-
Amerika in 1730, in Duitsland in 1733 en in Nederland, in Den Haag, in 1734.
Tot oprichting van de heden nog bestaande grootloge komt het in ons land in
1756. Haar tegenwoordige officiële benaming is *Orde van Vrijmetselaren
onder het Grootoosten der Nederlanden (de term ‘Grootoosten’ is equivalent
aan grootloge). Van Nederland uit zijn loges gesticht op de Nederlandse
Antillen (1755), in Bengalen (1759), Suriname (1761), in Nederlands-Oost-Indië
(Indonesië) (1764), op Ceylon (1770) en in Zuidelijk Afrika (te beginnen met
de Kaapkolonie, 1771). In België is de eerste aantoonbare oprichting van een
loge in 1743. Maar het klimaat voor de vrijmetselarij was in de toenmalige
Oostenrijkse Nederlanden niet gunstig. Onder het Franse bewind bloeide zij op,
maar de oriëntatie op Frankrijk gaf weer problemen ten tijde van de vereniging
met Noord-Nederland. Pas in 1833, na het onafhankelijk worden van België,
kwam men tot het oprichten van een zelfstandig Grootoosten. Van België uit
heeft de vrijmetselarij zich ondermeer verbreid naar het vroegere Belgisch
Kongo.
De vrijmetselarij heeft veelvuldig blootgestaan aan onderdrukking en
vervolging. Absolutistische vorsten en andere autoritaire of totalitaire regimes
hebben in haar steeds een bedreiging gezien. In de bezettingsjaren (1940-1945)
werd in Nederland de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden door de Duitsers verboden: de logegebouwen werden leeggeroofd,
terwijl de toenmalige Grootmeester, Hermannus van Tongeren, in 1941 in een
concentratiekamp om het leven kwam. Maar ook in de periode 1735-1744 (een
deel van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk) was op last van de Staten van
Holland de vrijmetselarij verboden, waarschijnlijk uit vrees voor de Orangisten
(Oranjepartij), waartoe vrijmetselaars zouden behoren. Verder heeft de *Rooms-
Katholieke Kerk zich tegen de vrijmetselarij gekeerd. Pauselijke veroordelingen
volgden elkaar op in bullen (bijv.In eminenti, 1738) en encyclieken (bijv.
Humanum genus, 1884). Deze veroordelingen verklaren het anticlericale, soms
antigodsdienstige karakter dat de vrijmetselarij somtijds aannam in de
overwegend rooms-katholieke landen als België en Frankrijk. Maar sinds in
1973 canon 2335 van deCodex iuris canonici, gericht tegen de vrijmetselarij,
in feite buiten werking is gesteld, is in vele landen een toenadering te bespeuren
tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de loge.
OPVATTINGEN. De vrijmetselarij wordt wel aangeduid als de ‘Koninklijke
Kunst’, een levenskunst die vooral praktisch is gericht. Zij belichaamt dan ook
geen levensbeschouwing, is dan ook geen geloof, *sekte, *religieuze beweging
of filosofisch stelsel, maar vooral een levenshouding. Vrijmetselaren willen
ideëel en praktisch streven naar een gezamenlijke en persoonlijke bezinning op
die levenshouding, het ethos. Zij vinden elkaar niet in een opgelegde leer
(orthodoxie), maar in het juiste handelen, in de orthopraxis. De loge wil daarbij
een ‘middelpunt van vereniging zijn en de bron van trouwe vriendschap tussen
mensen die anders in een voortdurende verwijdering van elkaar zouden zijn
gebleven’, aldus het belangrijkste maçonnieke wetboek van de oudste grootloge,
de zogenaamdeConstituties(Londen, 1723) van de Schots- presbyteriaanse
geestelijke James Anderson. Dit wetboek wordt nog steeds gezien als de
grondslag van de regelmatige vrijmetselarij overal ter wereld. Zij zoekt wat
mensen bindt en mijdt wat hen scheidt. Daarom ook is zij wars van ieder



dogma, van iedere leer. Elke eerlijke levensovertuiging van haar leden
respecteert zij, omdat vrijheid van geweten en verdraagzaamheid bij haar
voorop staan.
Essentieel voor haar wil tot het juiste handelen is haar ‘arbeid met behulp van
symbolen en ritualen’, waarin het individu de broederschap van alle mensen
leert ervaren en hem een kader wordt geboden om zijn eigen antwoorden op
de grote levensvragen te bepalen. ‘Wereld en leven’ leert hij in de ritus, een
dramatische spelvorm, zien als een ‘te voltooien bouwwerk’. Zo vindt hij de
‘rechte verhouding’ tot zichzelf, tot zijn medemens en tot God of welk hoogste
beginsel hij ook aanneemt. In de vrijmetselarij wordt dit aangeduid als de
‘Opperbouwmeester des Heelals’. Volgens deConstitutiesvan James Anderson
zal een vrijmetselaar nooit ‘een stompzinnige godloochenaar’ of een
‘ongodsdienstige libertijn’ zijn. De vrijmetselarij is weliswaar geen godsdienst,
maar appelleert wel aan de religieuze beleving.
SYMBOLEN EN RITUALEN. De ritualen hebben als uitgangspunt de bouw van
de tempel van koning Salomo, zoals beschreven in de bijbelboeken I Koningen
en II Kronieken. Deze tempel wordt gezien als de bouw bij uitnemendheid,
symbool voor de tempel van de mensheid. De kandidaat die als leerling wordt
aangenomen, leert arbeiden aan de ruwe steen die hij zelf is. Wanneer hij die
kan bewerken tot een zuivere kubiek is hij geschikt om te worden gevoegd in
de ‘tempel van levende bouwstenen’. Als gezel neemt hij de feitelijke bouw ter
hand, dit onder het toeziend oog van de meester, die het bouwplan kent. Hierbij
spelen allerlei aan de bouwkunde ontleende symbolen een belangrijke rol:
passer en winkelhaak, schietlood en waterpas. Zij staan ook afgebeeld op het
tableau dat in het midden van de werkplaats ligt en dat de weg uitbeeldt ‘naar
het licht’. Vroeger werd het getekend met krijt of getraceerd in zand,
tegenwoordig is het meestal uitgevoerd als tapijt. Ook de symboliek van licht
en duister is op het tableau gegeven; eromheen staan de drie kleine lichten van
‘Wijsheid’, ‘Kracht’ en ‘Schoonheid’. De grote lichten zijn de Bijbel, die in de
loge opengeslagen ligt op het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes,
en de passer en de winkelhaak, die op deze bladzijde gelegd zijn.
Behalve de ritualen, die gebonden zijn aan de drie graden, zijn er ook andere
rituele gebeurtenissen in de loge. De belangrijkste zijn de beide feesten van St.
Jan, bij de zomer- en winterzonnewende, ter ere van de schutspatronen Johannes
de Doper en Johannes de Evangelist, die beide ‘getuigen van het licht’.
Daarnaast kent de vrijmetselarij regelmatig niet-rituele bijeenkomsten, waar de
zogenaamde bouwstukken worden opgeleverd: een van de broeders houdt een
lezing met een daarop aansluitende discussie.
Naast het beoefenen van de drie ‘blauwe’ of ‘symbolische’ graden van leerling,
gezel en meester bestond er steeds behoefte om de thematiek hiervan verder uit
te diepen in toegevoegde ritualen of werkwijzen. In de achttiende eeuw al
ontstond er met name in Frankrijk een ware wildgroei van maçonnieke stelsels,
met grote reeksen graden, vaak met fantastische benamingen. Al spoedig ging
men ertoe over deze stelsels te saneren en onder te brengen in afzonderlijke
orden, die van de ‘blauwe’ graden strikt gescheiden werden gehouden. Ook
tegenwoordig kent men in Nederland een aantal van zulke ‘toegevoegde
graden’. Er bestaat bijvoorbeeld een Orde van zogenaamde ‘Hoge graden’ en
een van de zgn. ‘Schotse Ritus’. Zij leiden een zelfstandig bestaan, zij het dat
zij hun leden wel betrekken van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder



het Grootoosten der Nederlanden.
NEDERLAND. De *Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden is met haar 143 loges en een kleine 7000 leden de grootste
organisatie van de vrijmetselarij. Het lidmaatschap is voorbehouden aan
mannen; het handhaven van dit traditionele gegeven heeft – ook in eigen
gelederen – veel kritiek opgeroepen omdat dit wordt uitgelegd als discriminatie
van de vrouw. Als gevolg van het uitsluitende masculine karakter van de
traditionele orden ontstond de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde
der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le *Droit Humain’. Verder neemt de Orde der
Weefsters *Vita Feminea Textura uitsluitend vrouwen op. Deze orde beoefent
geen vrijmetselarij in de strikte zin. Verder is de organisatie van de *Odd
Fellows zeer duidelijk aan de vrijmetselarij verwant.

Lit. (uit eigen kring): Eugen Lennhoff und Oskar Posner,Internationales
Freimauerlexikon, 19652; J.J. Hanrath, P.H. Pott en B. Croiset van Uchelen,De
beoefening van de Koninklijke Kunst in Nederland(platenatlas), 1971; Fred L.
Pick and G. Norman Knight,The pocket history of freemasonry, revised by
Frederick Smyth, 19837; John Hamill, The Craft. A history of English
freemasonry, 1986; T. de Boer en J.H. Landwehr, Maçonnieke meezingers,
1987; W.J.M. Akkermans,Vrijmetselarij. Een verkenningsreis, 1988; Douglas
Knoop en G.P. Jones,De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij, 1988;
David Stevenson,The origins of freemasonry. Scotland’s century 1590-1710,
1988; idem,The first freemasons. Scotland’s early lodges and their members,
1988; Michael Baigent en Richard Leigh,De tempel en de loge. Van
tempelridders tot vrijmetselarij, 1990; Piet van Brabant,De vrijmetselaars. De
reguliere loges in België, 19903; Leo Apostel,Vrijmetselarij, 1992.
(van anderen): Michel Dierickx,De vrijmetselarij. Poging tot inzicht en
waardering, 19723; Andries Van den Abeele,De kinderen van Hiram, 1991;
Piet van Brabant,Lexicon van de loge. Handboek voor vrijmetselaars, 1993.



Vrijzinnigen, Vereniging van, in 1967 ontstaan vanuit een breuk in de
Rotterdamse afdeling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (zie:
*Nederlandse Hervormde Kerk). Omdat de Vereniging de afdracht aan de
landelijke Vereniging niet wilde betalen is zij daar uitgezet. Het beroepen van
vrijzinnige predikanten in de Hervormde gemeente, zonder dat de Vereniging
geraadpleegd was, speelde verder een grote rol.
De Vereniging wijst dogma’s als laatste waarheid af. De liefde tot God en tot
de medemens is voldoende. Daarin is de gehele leer van de kerk begrepen. De
rest van de Bijbel kan worden bijgezet in het archief.
Voorganger is dr. J. Buitkamp. De vereniging telt ongeveer 300 leden (1993).

Period.:Vrijzinnig Maandblad.

Adres: drs. L. Smits, Godschalkstraat 100, 3084 RG Rotterdam, tel. 010-
4282849.



Vrijzinnig protestantisme , verzamelnaam voor al die stromingen binnen het
*protestantisme die oorspronkelijk met de naam modernisme werden aangeduid.
Hoewel de vrijzinnigheid in feite altijd heeft bestaan, heeft zij in haar
tegenwoordige vorm haar oorsprong in de negentiende eeuw als gevolg van de
achttiende-eeuwse Verlichting en de negentiende-eeuwse zogenaamde liberaal-
vrijzinnige theologie. Vooral het boek van D.F. Strausz,Das Leben Jesu(1835),
was toen toonaangevend. Hij ontkende weliswaar de historiciteit van Jezus niet,
maar beschouwde elk bovennatuurlijk element als mythe, als het produkt van
joodse en vroeg-christelijke voorstellingen. Zijn oorspronkelijke naam
modernisme kreeg het omdat het een brug wilde slaan tussen de bijbelse
geloofswereld en de eigentijdse cultuur met al haar specifieke problemen en
vragen.
De basisopvatting van het vrijzinnig protestantisme is dat men zich niet totaal
wil binden aan welk geschrift dan ook. Slechts datgene wat men zelf als
waarheid heeft ervaren, heeft betekenis. Daarom ook wijst het de exclusiviteit
van het *christendom af, hoewel het wel staat op de grondslag van het
evangelie van Jezus en dat ook belangrijk vindt, omdat God zich hierin heeft
geopenbaard. Maar het staat duidelijk open voor andere wereldbeschouwingen
en godsdiensten. Volgens het vrijzinnig protestantisme loopt er een duidelijke
lijn vanaf de allereerste begintijd van het christendom, toen het vergoddelij-
kingsproces van Jezus nog niet had plaatsgehad via Erasmus, Arminius, de
Leidse vertaling van de Bijbel, de hoogleraren K.H. Roessingh, B.D. Eerdmans,
L.J. van Holk, P.A.H. den Boer en P. Smits, naar de tegenwoordige tijd.
OPVATTINGEN. De voornaamste opvattingen van het vrijzinnig protestantisme
zijn: 1. De Bijbel moet onderworpen worden aan een historisch-kritisch
onderzoek. Alleen een veelomvattend proces van literair-kritisch, taalkundig,
archeologisch maar vooral godsdienstig-historisch onderzoek kan de bijbelse
boodschap geloofwaardig maken voor de mens van tegenwoordig; 2. De Bijbel
is de verzameling boeken, waarin op verschillende tijden en op verschillende
manieren getuigenissen worden gegeven over de verhouding van God en de
mens en wel binnen het kader van het *jodendom en het vroege christendom;
3. God is het onpeilbare mysterie van het leven, het zijn, eeuwig, heilig en
almachtig; 4. Jezus van Nazareth is een mens, die echter in zijn tijd het mens-
zijn zo formuleerde, dat de moderne en denkende mens daaraan niet kan
ontkomen. Jezus’ invloed was en is zo groot, dat velen door hem veranderd
zijn. Vroeger hebben zij hem hun messias (= Christus) genoemd en hebben ze
aan het bestaande joodse begrip nieuwe inhoud gegeven. Ze hebben Jezus de
Christus (= gezalfde) genoemd, omdat zij in Jezus een mens hebben gezien, die
in staat is geweest zijn volledig mens-zijn te bewaren, hoewel hij door de hel
van het lijden en de eenzaamheid was heengegaan; 5. De Heilige Geest is het
symbool voor de levensvernieuwing en openbaart zich in het leven van een
mens als een kracht, als het goddelijke in de mens.
ORGANISATIE. De vrijzinnig protestanten zijn over verschillende kerken en
organisaties verdeeld. Geheel vrijzinnig zijn de *Remonstrantse Broederschap
en de *Nederlandse Protestantenbond (NPB) en een aantal *Vrije gemeenten.
In de *Algemene Doopsgezinde Sociëteit en in de *Evangelisch-Lutherse Kerk
in het Koninkrijk der Nederlanden is slechts een deel vrijzinnig. In de
*Nederlandse Hervormde Kerk hebben zij zich als minderheid verenigd in de
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland en in de Zwingli-Bond



als de meest principiële vrijzinnige organisatie. In Nederland waren bijna alle
vrijzinnige groeperingen vertegenwoordigd in de Centrale Commissie voor het
Vrijzinnig Protestantisme, in 1923 opgericht op initiatief van de NPB. Na het
uittreden uit de Centrale Commissie van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
in 1992 is deze centrale Commissie ontbonden. Nu werkt men samen in een
kleiner federatief verband. Internationaal zijn ca. 75 kerken en organisaties
verenigd in de International Association of Religious Freedom (IARF).
SITUATIE NU. Vanaf de Tweede Wereldoorlog en met name vanaf de jaren
zeventig verkeert het vrijzinnig protestantisme in een identiteitscrisis. Afgezien
van de algemene secularisatietendens en de mogelijkheden voor velen om hun
eigen inspiratiebron te zoeken, zijn daarvoor nog enkele andere oorzaken aan
te wijzen. Internationaal kreeg ook de traditionele theologie veel meer oog voor
de problemen van de moderne maatschappij en van de verschillende groepen
daarin en herijkte ze allerlei waarheden van eeuwenlang. Nationaal bestond de
traditionele aanhang vroeger uit de zogenaamde maatschappelijke bovenlaag,
nu uit het maatschappelijke midden. Vroeger woonden de aanhangers in de
steden en op het platteland, nu vooral op het platteland. Verder is de
zichtbaarheid van het vrijzinnig protestantisme minimaal. De vroegere
Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (de VPRO) is vanaf 1968 de progressieve
omroep geworden, waarin het vrijzinnig protestantse geluid geen rol meer
speelt. In de Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO) poogt men de vroegere situatie
te herstellen. Verder bezint men zich op dit ogenblik op de vraag hoe de
waarden van vroeger in relatie tot de moderne tijd gebracht kunnen worden.

Period.:AdRem(3.500); Kerk en wereld(4.000); Ruimte(7.500); Vrijzinnig
Vizier (4.000);Zwingli.

Lit.: K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland, in:Verzamelde
werken, dl. 1, 1926; idem, Het modernisme in Nederland, in:Verzamelde
werken, dl. 4, 1927; J.A. de Koning,De beginselverklaring van het vrijzinnig
protestantisme. Een toelichting, 1938; J.G. Jacobs,Kroniek van het vrijzinnig
protestantisme. Van de reformatie tot heden, 1957; D.A. Werner.Vrijzinnig
geloven, opnieuw geformuleerd, 19803; R.N. Nepveu,De opkomst van het
modernisme in Nederland als voorbeeld van de radicalisering van een
emancipatieproces, 1987; P. Smits,De identiteitsimpasse van het vrijzinnig
protestantisme. Oorzaken en consequenties, 1989; A. van der Meiden,Het nut
van geloven, 1993.



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, in 1962 opgericht als een open
gemeenschap van *Nederlands Hervormden, *remonstranten, *evangelisch
luthersen, *doopsgezinden, *gereformeerden, *rooms-katholieken, leden van de
*Nederlandse Protestantenbond en buitenkerkelijken. De gemeenschap streeft
naar een hoge mate van tolerantie, een grote openheid voor de moderne uitleg
van de Bijbel. Verder heeft zij een duidelijke voorkeur voor een oorspronkelijk
en ondogmatisch *christendom en een persoonlijke geloofsbeleving.
De gemeenschap telt 400 leden (1993) en trekt daarnaast vele bezoekers uit de
meer tradionele kerken. De gemeenschap kent afdelingen, die werkgroepen
worden genoemd, in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Vertegenwoordigers uit
die werkgroepen vormen het Algemeen Bestuur. Dit voert, samen met de
predikant, het beleid uit zoals dat op geregelde tijden wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering. Voorganger is ds. J. Koornstra. Om de veertien
dagen zijn er erediensten in Dronten in de kapel van ‘De Ark’ aan De Oost,
in Lelystad in ‘Het Trefcentrum’ aan de Markstraat 3 en in Zeewolde in de
kapel van ‘Open Haven’.

Period.:De Meerpaal.

Adres: Eendenweg 8, 8218 NC Lelystad; tel. 0320-288787.



The Way International , een in 1953 door de vroegere predikant van de
Evangelical and Reformed Church, Victor Paul Wierwille, opgerichte
organisatie. De organisatie is streng hiërarchisch opgebouwd: de plaatselijke
kring is een twijg; verschillende van deze twijgen vormen een zijtak; een staat
vormt een tak. Het hoofdkwartier bevindt zich in New Knoxville (Ohio). De
organisatie heeft een eigen opleidingsschool: The Way College in Emporia,
Kansas, VS. President is L. Craig Martindale.
Het aantal aanhangers is onbekend. In 1983 waren er 2657 twijgen met
ongeveer 30.000 aanhangers. In Nederland zou er een twijg bestaan.
OPVATTINGEN. Wierwille verwerpt de leer van de drieëenheid en gaat ervan
uit, dat de Heilige Geest een andere benaming is voor God. Verder stelt hij, dat
God één in wezen en één in persoon is. God is niet dezelfde als Jezus,
aangezien Jezus speciaal door God geschapen is in Maria’s schoot. Daarom is
hij een volmaakt mens, maar niet God. In het algemeen spraakgebruik kan men
Jezus wel de zoon van God, maar niet Gods zoon noemen. In tegenstelling met
de berichten van de evangelisten leert Wierwille, dat Christus op woensdag
samen met vier misdadigers is gekruisigd, dat hij geen jood, maar wel een
Judeeër was. Andere belangrijke geloofspunten zijn die van de zieleslaap en het
spreken in tongen. Hij is tot deze overtuiging gekomen, nadat hij, volgens zijn
zeggen, een direct hoorbare communicatie met God heeft gehad.

Period.:The Way Magazine.

Lit. (uit eigen kring): V.P. Wierwille,Jezus Christus is niet God, z.j.

Adres: Box 328, New Knoxville. OH 45871, USA.



Wereld Goede Wil, in 1932 in de VS opgericht en volgens eigen opgave
wereldwijd verspreid. Hoewel zij geen geloofsgemeenschap in de traditionele
zin is en dit ook niet wil zijn, poogt zij toch als algemeen doel overal op aarde
de juiste verhoudingen tot stand te brengen, uitgaande van duidelijke
uitgangspunten, die wel op religieuze noties gebaseerd zijn.
OPVATTINGEN. De mensheid volgt geen toevallige, onbekende koers: er is
een Plan. ‘Het welslagen van dit Plan hangt af van de intelligente samenwer-
king van alle mannen en vrouwen van goede wil’. De groep van werelddiena-
ren wil aan dit Plan vorm geven; de leiders zijn personen die herkend worden
aan hun geweldloze en opbouwende kwaliteiten. Achter deze groep staan de
‘Bewakers van het Plan’, de ‘innerlijke geestelijke regering van de Planeet’,
ook wel ‘meesters van wijsheid’ genoemd. In de westerse wereld worden zij
Christus en zijn discipelen genoemd, in die van het Oosten: de bemiddelaars
van God of de Hiërarchie van bevrijde zielen, en verder bijvoorbeeld iman
Mahdi of Maitreya. Zij proberen de mensheid te helpen door het inplanten van
ideeën in de denkvermogens van de denkers der wereld, zodat ‘deze ideeën op
tijd erkenning vinden’. Men kent geen geloofsbelijdenis, noch enigerlei
dogmatische formulering van de waarheid. De beslissende impuls is de liefde
tot God.
ORGANISATIE. Wereld Goede Wil kent de volgende deelorganisaties: a.Lucis
Trust, in 1922 in de VS opgericht, met name voor de financiële en de
publicitaire kant van het werk. Zij beheert ook uitleenbibliotheken van
esoterische en occulte boeken; b.Driehoeken, in 1937 opgericht als
gelegenheid ‘voor mannen en vrouwen van goede wil, die geloven in de kracht
van de gedachte’. Van groot belang is de dagelijkse zogenaamde Grote
Aanroep, een wereldgebed. Het werk wordt gedaan door groepjes van drie
personen, met elkaar verbonden in een wereldwijd netwerk. Zo wil men de
juiste verhoudingen tot stand brengen; c.De Arcane School, in 1923 door
mevr. Alice Bailey opgericht als opleidingsschool voor het discipelschap. In
cursussen krijgt de student besef van zichzelf als een geestelijk wezen. Met
name legt men grote nadruk op meditatie, waardoor men in contact kan komen
met de eigen ziel; d.Lucis Radiobiedt, uitgaande van de denkbeelden van
mevr. Bailey, programma’s over meditatie, het esoterische gezichtspunt en de
praktische werkelijkheden waarmee gerekend moet worden bij het stichten van
een nieuwe wereldorde.
NEDERLAND. Wereld Goede Wil is ook in ons land vertegenwoordigd. Het
aantal aanhangers of deelnemers aan haar programma’s is onbekend.

Period.:Nieuwsbrief Wereld Goede Wil.

Lit. (uit eigen kring):De nieuwe groep van werelddienaren, z.j.; De nieuwe
wereldgodsdienst, z.j.; Goede Wil meditatiegroep, z.j.; Technieken van Goede
Wil, z.j.; Waarden om naar te leven, z.j.

Adres: Lucis Trust: Leliegracht 17a, 1016 GP Amsterdam;
Wereld Goede Wil, Kaar 18, 1718 CK Hoogwoud; tel. 0226-354585.



Werelddienst, als stichting in 1932 door de psychobionoom J.F.W. Henschel
opgericht teneinde kennis te verspreiden aangaande de wetten van natuur en
bovennatuur. Dit dient te geschieden ten behoeve van het scheppen van hogere
cultuurwaarden. Essentieel is dat de mens zijn ontwikkeling in eigen hand dient
te nemen. Daartoe moet hij planmatig voor nakomelingschap zorgen (geen
‘voort-planting’, maar ‘hoger-planting’) en zich door de besten uit zijn
omgeving, de aristocraten of weldenkenden, laten regeren. Er dienen
wijsheidsscholen gesticht te worden, waar ‘bovenmensen’ hun leerlingen in
verborgen zaken inwijden. Door te leven volgens de universele wetten van de
Wereldgeest zal het kwaad overwonnen worden en het Goede, Ware en Schone
zegevieren.
De beweging, die sterk onder invloed staat van de denkbeelden van de filosoof
Friedrich Nietzsche (1840-1900) kent geen leden, alleen geestverwanten.

Adres: Postbus 28, 3740 AA Baarn; tel. 035-5414230.



Wereldraad van Kerken (Engels: World Council of Christian Churches), in
1948 te Amsterdam door 147 kerken opgericht. Voor die tijd was al in 1947
het Oecumenisch Instituut van De Bossey (Zwitserland) opgericht. Het aantal
lidkerken bedraagt nu ruim 300 (1993). De *Rooms-Katholieke Kerk is
weliswaar geen lid, maar participeert wel in een vorm van samenwerking,
waartoe de Joint Working Group dient. Verder wonen waarnemers de
bijeenkomsten van het Centraal Comité en de assemblées bij. Ook een aantal
confessioneel-gereformeerde kerken is geen lid, aangezien zij de basisformule
van de Wereldraad te vrijblijvend vonden. Over het algemeen zijn deze
verenigd in de *Internationale Raad van Christelijke Kerken. Als moderne
*oecumenische beweging kwam de Wereldraad tot stand op initiatief van Life
and Work en Faith and Order, die al in 1938 in Utrecht dat besluit hadden
genomen. Door de Tweede Wereldoorlog kon dit besluit pas in 1948 uitgevoerd
worden.
VOORGESCHIEDENIS. Life and Work, in 1920 ontstaan op initiatief van de
Zweedse aartsbisschop Nathan Söderblom, kwam voor het eerst in Genève bijeen
ter bespreking van religieuze, morele en sociale aangelegenheden. De eerste grote
conferentie werd in 1925 te Stockholm gehouden, de volgende in 1937 te Oxford,
waar ook werd besloten om met Faith and Order samen te gaan in een Wereldraad
van Kerken. Verder werd in 1961 de Internationale Zendingsraad, in 1921
opgericht op initiatief van John Mott, volledig in de Wereldraad geïntegreerd.
In 1971 kwam daar de Wereldraad voor Christelijke Opvoeding en Onderwijs
bij.
BASISFORMULE. Volgens de constitutie van 1961 is de basisformule van de
Wereldraad: ‘een gemeenschap van kerken die de Heer Jezus Christus als God
en Heiland naar de Schriften belijden, en die op grond daarvan tezamen hun
gemeenschappelijke roeping trachten te vervullen tot eer van de ene God,
Vader, Zoon en Heilige Geest’.
ASSEMBLEES. De assemblée is het hoogste en breedste orgaan van de
Wereldraad, waar om de zeven jaar vertegenwoordigers van alle lidkerken
bijeenkomen om het beleid van de afgelopen jaren te bespreken en dat van de
komende jaren in grote lijnen vast te stellen. In de assemblées staat een thema
centraal. De zeven assemblées met hun thema’s zijn: 1. Amsterdam (1948): ‘De
wanorde van de mensen en het plan van God’; 2. Evanston (1954): ‘Jezus
Christus, de hoop van de wereld’; 3. New Delhi (1961): ‘Jezus Christus, het
licht der wereld’; 4. Uppsala (1968): ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’; 5.
Nairobi (1975): ‘Jezus Christus bevrijdt en verenigt’; 6. Vancouver (1983):
‘Jezus Christus, het leven van de wereld’; 7. Canberra (1991): ‘Kom, Heilige
Geest, vernieuw de hele schepping’.
ORGANISATIE. Op de assemblées worden de (nu) acht presidenten van de
Wereldraad gekozen en verder ook het Centrale Comité, dat bijna jaarlijks
vergadert en tussen de assemblées de verantwoordelijkheid draagt voor het werk
van de Wereldraad. Het Uitvoerend Comité, het dagelijks bestuur, wordt uit het
Centrale Comité gekozen. De dagelijkse leiding berust bij de Secretaris-
generaal.
In de nieuwe structuur van de Wereldraad, tot stand gekomen op de
bijeenkomst van het Centrale Comité in 1991, zijn er vier programmatische
eenheden waarop de oecumenische samenwerking zich dient te concentreren:
het geloofsgesprek in Eenheid en Vernieuwing; het gezamenlijke getuigenis in



Zending, Educatie en Getuigenis; de maatschappelijke inzet in Gerechtigheid,
Vrede en Schepping en de dienstverlening in Delen en Dienen.
ACTIVITEITEN. De Wereldraad doet regelmatig uitspraken (niet altijd
onomstreden) over wereldvragen van vrede en gerechtigheid en dat niet alleen
in het vervolg van de thema’s van de zevenjarige assemblées. Bekende
voorbeelden zijn uitspraken over de rechtvaardige maatschappij; over bestrijding
van het racisme met het daarbij horende programma; de positie van de vrouw
in kerk en samenleving in het Oecumenisch Decennium Kerken solidair met
vrouwen (1988-1998); het zogenaamde Conciliaire Proces, het proces van
gezamenlijk gebed, bezinning en beslissing over gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping waardoor de kerken en de gelovigen werden
aangemoedigd een eigen bijdrage te leveren aan een leefbare toekomst op deze
aarde; de uitspraken over vormen van racisme, situaties in bijv. Zuidelijk-
Afrika, Libanon, armoede enz. Verder is de Wereldraad vanzelfsprekend zeer
actief op haar ‘eigenlijk’ terrein. Het bekendste voorbeeld is het zogenaamde
Limarapport. Verklaringen van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de
Wereldraad van kerken over doop, eucharistie en ambt(1982), uitgebreid
besproken in een commissie van een aantal lidkerken van de raad over de
Maaltijd des Heren en het Kerkelijk Ambt en verschenen in 1989. Ook bezint
de Wereldraad zich op het getuigenis van de kerk in een geseculariseerde
maatschappij.
NEDERLAND. In Nederland zijn lid van de Wereldraad: de *Nederlandse
Hervormde Kerk, de *Gereformeerde Kerken in Nederland (vanaf 1971), de
*Oud-Katholieke Kerk, de *Evangelisch Lutherse Kerk en de *Doopsgezinde
Broederschap.

Lit.: Heel de kerk. Een oecumenisch werkboek, 1977; A. Wind,Zending en
oecumene in de twintigste eeuw. Handboek over de geschiedenis van zending
en oecumene aan de hand van grote conferenties en assemblées, 1984; R.
Jeurissen,Gods kinderen en de machten. Het Vaticaan en de Wereldraad van
Kerken over internationale verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding, 1965-
1985, 1986;Oecumenisch Decennium Kerken solidair met vrouwen 1988-1998,
z.j. (1988); A. Houtepen (red.),Breekpunten en keerpunten. Beslissende
historische momenten en factoren in het oecumenische gesprek, 1989;Nu is het
tijd. Slotdocument van de Wereldconvocatie over Gerechtigheid, Vrede en
Heelheid van de Schepping, 5-12 maart 1990, Seoel, Korea, 1990; Analyse van
de liturgische teksten aangaande maaltijd en ambt. Een studie. Commissie
Maaltijd des Heren en kerkelijk Ambt, in:Kerkelijke documentatie 1-2-1; 1991;
Canberra 1991. De zevende Assemblée. Verslagen en rapporten, 1991.
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Wicca (oud-Engels:wiccaof wicce= waarschijnlijk: wijze), de benaming voor
de moderne hekserij. Andere veel gebruikte benamingen zijn: de oude religie,
om daarmee de verwantschap aan te geven met de vóór-christelijke
vruchtbaarheidsreligies van Europa, natuurreligie, craft (afkorting van witchcraft
= de kunde) en *paganisme. De wicca is ook een van de mysteriereligies en
heeft verwantschap met de magie, in de betekenis dat natuurwetten gebruikt
kunnen worden om bepaalde veranderingen tot stand te brengen. De wicca heeft
niets te maken met de historische hekserij en absoluut niets met de
verschillende vormen van satanisme. De wicca doet de vóór-christelijke religie
als mysterie- en vruchtbaarheidsreligie met haar grote aandacht voor en
waardetoekenning aan moeder aarde, weer herleven. De wicca verdiept zich in
de wereld van de elementen, die van de polariteiten, ritmen, cycli, die in de
natuur worden aangetroffen, teneinde kennis te verwerven van de krachten
achter het menselijk bestaan.
Bestonden de vóór-christelijke vruchtbaarheidsreligies als de oorspronkelijke
religies van West-Europa in een toestand van vreedzame coëxistentie naast het
*christendom, vanaf de *Reformatie werden zij sterk vervolgd: het christendom
wilde greep krijgen op hun priesters en priesteressen. Daarom moesten zij hun
kennis en gaven binnen de eigen familiekring bewaren en leek wicca
verdwenen. In de negentiende eeuw echter voegde George Pickingill de
verschillende tradities tot een geheel samen, waardoor de wicca in moderne
vorm kon ontstaan. Van groot belang werden de activiteiten en boeken van
Gerald Brousseau Gardner (Witchcraft todayuit 1954 enThe meaning of
witchcraft uit 1959). Verder werden in Engeland in 1951 de wetten op de
hekserij afgeschaft. Vooral door Alex Sanders, Sybil Leek, Doreen Valiente en
anderen kon vanaf die periode de moderne hekserij zich over de hele wereld
verspreiden. De opvattingen van de wicca werden als het ware al voorbereid
door de boeken van de antropologe Margaret M. Murray, die uiteen heeft gezet
dat de wicca de voortzetting is van het vroegere Engelse paganisme. De wicca
kent een aantal stromingen: de Gardnerians, ‘aanhangers’ van Gardner;
Alexandrians, groepen, die van Alex Sanders afstammen; de Hereditaries, die
hun religie van moeder op dochter hebben overgedragen; de Traditionals, die
met name in Wales en Schotland hun opvattingen hebben aangepast aan de
landstreek. De eerste twee groepen hebben in Nederland aanhangers. Sinds 1979
is de wicca in de *Silver Circle ook in Nederland vertegenwoordigd.
OPVATTINGEN. Als natuur- of als vruchtbaarheidsreligie gaat de wicca uit van
de polariteit van het vrouwelijke (eros) en van het mannelijke (logos) beginsel,
vaak ook algemeen aangeduid als de zogenaamde yin-yang symboliek. Geen
van beide beginsels is superieur aan het andere: hun vereniging omvat alle
krachten van het universum. De god en de godin zijn daarom in de wicca
gelijkwaardig, ondanks het feit dat in verschillende groepen de godin de eerste
plaats inneemt, misschien uit reactie op het masculine godsbeeld in het
christendom. De godin, die ‘de godin van de vele namen of de drievoudige
godin’ wordt genoemd, vertegenwoordigt als het vrouwelijke beginsel de
irrationele, gevoelsmatige en creatieve kant van de mens. In haar totaliteit
omvat zij drie aspecten, die sterk gerelateerd zijn aan de schijngestalten van de
maan: 1. De maagd, vergelijkbaar met de wassende maan als beginstadium van
de vrouwelijke ontwikkeling, is ongebonden, vrij en zorgeloos; 2. De moeder,
als godin van de volle maan, is de godin van de voortplanting en van de



verzorging: 3. De wijze vrouw, verbonden met de afnemende maan, heeft als
het ware ‘afstand’ gedaan van het aardse leven en keert terug tot de kern ervan.
In de godin is behalve de noodzakelijke destructieve krachten van de natuur ook
de essentie van het nieuwe aanwezig. De god vertegenwoordigt de daadkracht,
het energieke principe, het intellect en de logica. De god heeft vele namen, met
als bekendste ‘de gehoornde’, een naam voor het religieuze symbool voor
kracht, moed en potentie.
Vuur en lucht zijn typisch mannelijke elementen, terwijl de aarde en het water
de vrouwelijke elementen zijn. Alle vier maken zij voor de mens het leven op
aarde mogelijk, echter alleen omdat zij alle door de geest worden verenigd. De
mens is het eerste wezen op de ladder van de fysieke ontwikkeling dat bewust
met deze elementen (krachten) om kan gaan.
Energie is noch vrouwelijk noch mannelijk, maar bergt van beide de essentie
in zich. De aanhanger van de wicca ervaart de eerste manifestatie van deze
creatieve energie in de bestaande dualiteit van de godin en de god. Soms
worden beiden als personen gezien, veel vaker als vrouwelijke en mannelijke
principes, waarbij het mannelijke nauw verbonden is met de zonnekrachten,
licht, rede, activiteit en positiviteit; het vrouwelijke principe is dan verbonden
met de maankrachten, reflexie, intuïtie en passiviteit. Voor de wicca is het
kennen van het vrouwelijk en mannelijk dualiteitsbeginsel absolute voorwaarde.
Via divinatie is het mogelijk om in contact te treden met de achterliggende
krachten, die geleid hebben tot een situatie zoals deze bestaat, en verder ook
met de godin om te zien of magisch werk wel de aangewezen weg is om
iemand te helpen.
In de wicca is het reïncarnatiegeloof vrij algemeen aanvaard. Het is nauw
verbonden met het karma, in de betekenis dat bepaalde handelingen in het leven
gevolgen hebben voor een leven erna. Reïncarnatie wordt gesymboliseerd door
het wiel, dat als symbool ook wordt gebruikt voor de seizoenen en de
zonnecyclus.
RITUELEN. Rituelen als symbolische handelingen die de essentie van een
bepaald feest of van een hogere waarheid weergeven, spelen een belangrijke
rol. Daarmee bevestigt men de verbondenheid die men heeft met de aarde, de
kosmos en de goden. Omdat vuur, licht, water en aarde, verbonden met de
geest, het leven op aarde mogelijk maken, spelen zij in de cultus een
belangrijke rol. Zij worden gesymboliseerd door het pentagram, de vijfpuntige
ster.
Het altaar is het centrum van de tempel (het liefst in de open lucht). De
belangrijke rituele voorwerpen zijn: twee altaarkaarsen en bloemen als
eerbetoon aan de goden; het wierookvat, dat de elementen lucht en/of vuur
vertegenwoordigt; de koorden, die soms voor het magisch werk worden
gebruikt; het Boek, waarin de verschillende rituelen worden beschreven; het
pentakel, dat het element aarde vertegenwoordigt; water en zout, gebruikt voor
de reiniging van de tempel en de symbolen voor de elementen water en aarde;
sieraden van de hogepriesteres en de athame (ritueel mes met een tweesnijdend
lemmet en een zwart handvat), dat het element lucht vertegenwoordigt; een
zwarte spiegel, teneinde met de goden in contact te komen, en de wijn en de
maancakes, waarmee het ritueel besloten wordt; het zwaard (bestemd om de
grenzen van alledag en de wereld af te bakenen); de bezem (bestemd om de
tempel te reinigen); de heksenketel, gevuld met graan en vruchten, als symbool



van de overvloed van moeder aarde. In het ritueel speelt de staf, verbonden met
het element vuur, een belangrijke rol. Hij representeert de krachten in de natuur,
die dingen van het ene niveau op een hoger kunnen brengen en wordt gebruikt
om de ‘hogere’ krachten te kunnen aanroepen.
FEESTEN. In de wicca spelen feesten, die nauw verbonden zijn met de natuur,
een belangrijke rol. Zij worden aan de vooravond van de eigenlijke dag gevierd.
Belangrijk zijn de acht jaarfeesten: 1. 31 oktober: Samhain, het heksen-
nieuwjaar; 2. 21 december: Yule, midwinter, het feest van de conceptie van de
zon; 3. 1 februari: Imbolc, het feest van de eerste tekenen van het terugkerende
leven op aarde; 4. 21 maart: het lentepunt; 5. 30 april: Beltane, het
vruchtbaarheidsfeest; 6. 21 juni: midzomer; 7. 1 augustus: Lughnasadh, het
begin van de oogst en het heilige huwelijk tussen de godin en de god; 8. 21
september: het herfstpunt. Verder worden de bijeenkomsten gehouden in de
nacht van de volle maan. Over het algemeen houdt men de bijeenkomsten in
een rituele naaktheid om daarmee de verbondenheid met de natuur tot
uitdrukking te brengen.
ORGANISATIE. Voorzover de aanhangers van de wicca georganiseerd zijn,
bestaat elke groep, kring, of in het Engels coven, uit ten hoogste dertien
personen. Elke coven is autonoom en staat onder leiding van een hogepriesteres,
die het nominale leiderschap heeft en de verantwoordelijkheid draagt. Zij wordt
geassisteerd door de hogepriester en enkele priesteressen en priesters. Er bestaan
drie graden van inwijding.

Lit.(uit eigen kring): G.B. Gardner,Witchcraft today, 1954; idem,The meaning
of witchcraft, 1959; H. Slater (ed.),A book of pagan rituals,1978; Janet &
Stewart Farrar,Eight sabbats for witches, 1981; Morgana,Twijgen uit de bezem.
Gedachten over de psychologie van het paganisme, 1982; Janet & Stewart
Farrar,The witches’ way, 1984; Raymond Buckland,Buckland’s complete book
of witchcraft, 1986; Janet & Stewart Farrar,The life and times of a modern
witch, 1987; Merlin,De horens van de maan. Portret van een natuurreligie,
19892; Vivianne Crowley,Hekserij. Een oude leer voor de nieuwe tijd, 1990.



Winti , een van de Afro-Aziatische religies, wordt vooral beleden door
Surinaamse creolen, ook al wonen zij nu voor een deel in Nederland. In Winti
(lett.: wind, adem, geest) staat het geloof in geesten centraal. Deze kunnen bezit
nemen van een mens en diens bewustzijn uitschakelen. Mede daardoor zijn ze
niet alleen in staat om het verleden, heden en de toekomst te openbaren, maar
ook om ziekten van bovennatuurlijke aard te genezen.
Winti is een rijk geschakeerde en gecompliceerde natuurgodsdienst met vele
gedaanten en vormen. Als syncretistische godsdienst heeft zij invloeden
ondergaan van de Indianen (een aantal winti-goden, enkele attributen die bij de
eredienst gebruikt worden, enz.), van de christenen (het soms zingen van
christelijke liederen bij belangrijke rituelen, het gebruik van de Bijbel om
kwade geesten te ontmaskeren en af te weren en soms de verering van engelen
als winti’s), van de joden (enkele voedselgeboden en reinheidswetten), van de
Hindoestanen (symboliek en rituele tekens, het gebruik van Hindoestaanse
planten en soms van magische boeken) en van de Javanen (symboliek, rituele
dansen en soms kleding). Winti is een totale levensbeschouwing, die voor vele
aanhangers functioneert als de bron van leven. Zij biedt aan haar gelovigen een
duidelijke structuur op sociaal, medisch, astrologisch en psychologisch gebied.
OPVATTINGEN. Anana is als God de Schepper de belangrijke kracht. Alles en
allen zijn aan Hem ondergeschikt. Direct onder de Anana staat de kra of je-je,
de ziel van de mens. De kra geeft de mens zijn richting en zorgt ervoor dat
kwade invloeden geen vat op hem kunnen krijgen. Als iemand overlijdt, wordt
diens kra een jorka. Als de mens te lang onjuist leeft, grijpt de kra in en straft.
De winti’s, de natuur- of de elementaire geesten zijn erg belangrijk. Zij kunnen
in een aantal grote groepen onderverdeeld worden: de algemene, de dorps- en
de familiewinti’s. Elk van deze groepen worden weer onderverdeeld in
subgroepen. De algemene winti’s kunnen iedereen beïnvloeden en door iedereen
worden opgeroepen; de familiewinti’s horen bij een bepaalde familiekring en
die van het dorp worden verzorgd, vereerd en hebben invloed op iemand die
op een bepaalde plek woont of daar vandaan komt. Als natuurgeesten zijn de
winti’s zeer nauw verbonden met alles wat met de natuur samenhangt.
Belangrijke winti-groepen zijn de aisa-winti (aardgeesten); fodoe-winti
(slangengeesten); Indiaanse winti (Indiaanse goden); Kromanti-winti (vliegende
goden); Leba-winti (straatgeesten); Loewangoe-winti (aard- en bosgeesten);
Apoekoe-winti (bosgeesten); Akantasi-winti (bosgeesten) en Obia-winti
(geesten, die werkzaamheden verrichten). Ook de jorka’s – tezamen de geesten
van de doden – nemen in winti een belangrijke plaats in. Zij worden
onderverdeeld in twee groepen: de kabra’s, de geesten van de gestorvenen die
christelijk gedoopt zijn, en de profen, de geesten van de overledenen die dit niet
zijn. De jorka’s waken over hun familieleden op aarde. Zij kunnen in bepaalde
situaties geraadpleegd worden of opgeroepen teneinde bepaalde onheilssituaties
af te wenden.
RITUELEN. In Winti speelt de cultus een belangrijke rol. De plaats waar men
samenkomt, wordt tempel genoemd en is verdeeld in verschillende ruimten, alle
versierd met kleurrijke hoofd- en lendedoeken. Elke ruimte heeft in de cultus
haar speciale betekenis. Belangrijk is dat de vloer van de tempel van aarde is,
opdat zo de gelovige in nauw contact kan blijven met Moeder Aarde. De vele
rituelen zijn handelingen die er op gericht zijn om personen of voorwerpen te
beïnvloeden met iets bovennatuurlijks. Hierbij spreekt de Bonoeman of de



Loekoeman (ziener-medicijnman) magische formules uit. De rituelen kunnen
onderverdeeld worden in drie categorieën: 1. De voorbereidende riten, die het
uiteindelijke ritueel moeten laten slagen. Hierbij horen religieuze formules, het
verzamelen van voorwerpen uit de natuur, van fysiek-natuurlijke produkten
zoals bloed, urine, ontlasting, zweet, die het materiaal vormen van het eigenlijke
ritueel; 2. De sociale rituelen, onder te verdelen in individuele en groepsgerich-
te, hebben tot doel om een gunstige oogst of een geslaagde jacht van de geesten
af te smeken of om iemand van een lichamelijke kwaal te genezen. Door de
sociale rituelen leert men ook omgaan met spanningen en angstgevoelens; 3.
De religieuze rituelen, uitsluitend door ingewijden uit te voeren, roepen de
geesten op om zich met hen te verzoenen. Deze rituelen worden met name
gebruikt om zogenaamde magische ziekten te genezen. In Nederland komen
vooral voor: de Winti-pré (dansritueel voor goden en geesten) voor de gehele
familie en bestemd om familieleden te bevrijden van problemen; de Wasi, het
rituele kruidenbad, en de Kratafra, het op tafel plaatsen van lekkernijen om de
kra te versterken. De vorm van de rituelen is verschillend. De bekendste zijn:
dans- en gebedsrituelen, kruidenbaden, het oproepen van de kra, het houden van
rituele maaltijden, het geven van bepaalde offeranden. Deze rituelen kunnen in
Nederland uitgevoerd worden. Enkele fodoe-rituelen vinden alleen in Suriname
plaats. Zij bestaan uit verschillende symbolische handelingen, zoals het brengen
van offeranden, gebed, het nemen van kruidenbaden en het uitspreken van
magische formules. De Bonoeman of Loekoeman gebruikt bij de rituelen
verschillende attributen, die vooraf eerst moeten worden gewijd. Zij hebben een
symboolfunctie. Enkele attributen zijn: kaarsen als de lichtbrengers; de spiegel,
waarin via de winti gekeken kan worden; de bank als symbool van rust en
geduld; de kalebas met water voor de rituelen ten dienste van krabasi, de
meester van de kra; de papri, de aarden pot, te gebruiken voor kruidenbaden;
een glas water, bestemd voor offeranden, helderziendheid en ter ondersteuning
van de winti; lappen stof in verschillende kleuren, al naar gelang de bezwering
die uitgesproken wordt; de boei, de armring waarop de winti gaat zitten en
onmisbaar voor de helderziendheid; het Indiaanse mes om het kwaad te kunnen
wegsnijden.

Lit. (uit eigen kring): Henri J.M. Stephen,Winti. Afro-Surinaamse religie en
magische rituelen in Suriname en Nederland, 1985; idem,De macht van de
Fodoe-winti. Fodoe-rituelen in de winti-kultus in Suriname en Nederland, 1986.
(van anderen): C.J. Wooding,Winti, 19794; idem,Geesten genezen, 1984; E.D.
Caffe, Worstelen tussen culturen: de rol van Winti in het leven van de Afro-
Surinamer, in:RBN, 12, 1986, p. 7-22.



The Worldwide Church of God, gesticht door Herbert W. Armstrong (1892-
1986). Oorspronkelijk als Quaker (zie *Genootschap der Vrienden) opgegroeid,
sloot hij zich na een periode van ongeloof in 1927 aan bij de Church of God
(Oregon, VS). In 1931 werd hij in deze kerk predikant; in 1933 kwam het
echter tot een breuk, waarop hij met enkele gelijkgezinden in februari van dat
jaar startte met de uitgave van het tijdschriftThe Plain Truth(nu wereldwijd
een oplage van ruim 7,3 miljoen exemplaren). Vanaf begin 1934 begon hij met
het wekelijkse radioprogramma The World Tomorrow van de Radio Church of
God. In de uitzendingen maakte hij reclame voor zijn tijdschrift, dat hij gratis
aanbood, mogelijk omdat zijn aanhangers de kosten dekten. Het werk groeide,
waardoor hij in 1953 met zijn uitzendingen geheel Noord-Amerika kon
bereiken. Vanaf dat jaar werden zijn programma’s ook uitgezonden door de
commerciële zenders van Radio Luxemburg en Radio Monte Carlo. In 1968
kreeg de Worldwide Church haar tegenwoordige naam. In 1972 begon
Armstrong in de VS met de eerste televisie-uitzendingen. Na het overlijden van
apostel Armstrong werd Joseph W. Tkach aangesteld als president en pastor.
Het centrum van de Worldwide Church of God is gevestigd in Pasadena
(Californië). In Big Spandy (Texas) heeft men in het Ambassador College een
eigen universiteit. Wereldwijd heeft de kerk 100.000 leden in 125 landen
(1995).
OPVATTINGEN. Op grond van de Bijbel wijst de Worldwide Church de
evolutieleer af. Wel onderscheidt zij op grond van Genesis 1 twee scheppingen.
De eerste schepping (Gen. 1:1) dateert van miljarden jaren geleden. Na deze
schepping heeft de zondeval van de engelen onder leiding van aartsengel
Lucifer plaatsgevonden, waardoor de aarde woest en ledig werd (Gen. 1:2).
Daarna heeft God opnieuw, 6000 jaar geleden, een schepping doen plaatsvinden
in zes dagen van 24 uur, gevolgd door de zevende dag als rustdag (Gen. 1:3
tot eind). Daarom is het ook noodzakelijk de sabbat te houden als hét teken van
het verbond tussen God en Zijn volk en omdat het Gods gebod is. Ook het
houden van de oudtestamentische spijs- en feestwetten is erg belangrijk.
Daarom worden de feestdagen gevierd die God geboden heeft en die de
apostelen en de eerste christelijke gemeente hielden en die de joden nu nog
houden. Volgens de Worldwide Church is Christus niet op de eerste dag van
de week opgestaan, zoals de traditionele christelijke kerken geloven, maar op
sabbat.
Volgens de Worldwide Church zijn de tien verdwenen stammen van Israël terug
te vinden in Groot-Brittannië (Efraïm), de Verenigde Staten (Manasse) en West-
Europa (de andere acht). Voordat Christus terugkeert naar deze aarde zullen
eerst Efraïm en Manasse in een grote crisis raken door toenemende decadentie
en groot moreel verval. Tenslotte zal de derde wereldoorlog uitbreken, die
eindigen zal in het Heilige Land. Christus zal dan terugkeren op de Olijfberg
en de wereldheerschappij overnemen. Als aanvoerder van zijn engelen levert
hij de beslissende slag in Armageddon, gelegen in de huidige vlakte van Jizraël.
Een geweldige aardbeving zal de bestaande wereld totaal omvormen en het
duizendjarig vredesrijk zal aanbreken met Jeruzalem als hoofdstad en Christus
als koning. De vromen uit het Oude en het Nieuwe Testament zullen uit de
doden worden opgewekt. In dat duizendjarig rijk zullen de overgeblevenen van
de tien stammen van Israël en Juda zich verenigen tot God. De twaalf stammen
van Israël zijn dan weer verenigd. Gedoopt wordt door onderdompeling en in



de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
NEDERLAND. De Worldwide Church of God heeft zich in 1968 in ons land
gevestigd en geeft het gratis bladDe echte Waarheiduit naast een schriftelijke
bijbelcursus en vele afzonderlijke publikaties. Haar televisie programma met
Nederlandse ondertiteling wordt ’s zondags op 07.30 uur uitgezonden op RTL
4 en om 17.30 uur op Super Channel. Het nederlandstalige werk heeft 300
leden in Nederland en België.

Period.:De Echte Waarheid(18.000).

Lit.(uit eigen kring): Herbert W. Armstrong,Het ongelooflijk potentieel van de
mens, 19802.
(van anderen): J.L. van Baaren,De Echte Waarheid in het licht van de Bijbel,
1982.

Adres: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein; tel. 030-6039922, fax 030-6040945.



Yoga, (uit het Sanskriet, letterlijk: juk, methodische inspanning) in het
*hindoeïsme en *boeddhisme (daarbij ook in de sankhya, de vedanta en het
tantrisme) het geheel van lichaamsoefeningen, concentratie- en meditatiemetho-
den, waardoor de mens uiteindelijk geestelijk bevrijd kan worden. Hoewel de
yoga een synthese is van mystiek en ascese, wordt de laatste decennia in de
westerse wereld in feite alleen aan de lichamelijke oefeningen aandacht
geschonken, waardoor de geestelijke achtergronden praktisch in min of
meerdere mate vergeten worden. Het oorspronkelijk doel van yoga is om door
de verbinding van mystiek en ascese via de methode van lichamelijke
afstervings- en geestelijke concentratiemethoden te komen tot hogere
bewustzijnstoestanden en dan uiteindelijk tot de zogenaamde unio mystica. Bij
het bereiken van deze toestand is men verlost uit de kringloop van de
wedergeboorten.
De hoofdteksten van de yoga worden gevormd door de 194 yoga-sutra’s, in vier
boeken geordend, die aan Patanjali (derde eeuw na Chr.) worden toegeschreven.
Door dezeYogasutrakreeg de yoga zijn eigen wijsgerig-levensbeschouwelijke
richting. Patanjali bouwde zijn yoga op, in navolging van het achtvoudige pad
van de Boeddha, uit acht stadia, de acht leden van Raja-yoga. Hij begint bij
Karma-yoga en eindigt via Bhakti- en Hatha-yoga bij Jnana-yoga. Daarmee
komen juist handelen, juist streven, juist voelen en juist kennen aan de orde.
De concentratiecursus van Patanjali bevrijdt de ziel mits aan twee voorwaarden
wordt voldaan: 1. De cursus moet doorlopen worden op eigen kracht, maar wel
onder leiding; 2. Zonder volledige voorbereiding en overgave kan men niet
slagen.
HOOFDSTROMINGEN. Yoga kent een aantal hoofdstromingen en afgeleide
stromingen. De algemeen aanvaarde hoofdstromingen zijn: 1.Karma-yoga
baseert zich op de zuiverheid van de handeling en op het werken. Zij is een
stelsel dat het werk als een middel beschouwt om het hoogste doel te breiken.
Doordat men niet gehecht is aan handelingen en toch met volle inzet werkt
zonder te streven naar resultaat, maar toch dat resultaat op een niet zelfzuchtige
wijze verkrijgt, ontkomt men aan de karma, de leer van oorzaak en gevolg, het
hoogste doel; 2.Bhakti-yogastreeft als yoga van het hart, van liefde en
toewijding, van mystiek en devotie, naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht
alle begeerten te overwinnen. Als iemand wil liefhebben dan is de volledige
reiniging van binnen een absolute voorwaarde. Het vol overgave zingen van
mantra’s helpt bij het zuiveren van de menselijke emoties; 3.Hatha-yogais een
stelsel van fysieke technieken, waarin lichaamshoudingen (asana’s) en
ademoefeningen (pranayama) centraal staan. Het doel is het lichaam, het denken
en het voelen te zuiveren en zo voor te bereiden op de hoge vormen van yoga-
meditatie. Zij leert de goddelijke kracht (kundalini= slangekracht) in het
lichaam te wekken en te laten opstijgen om zo de verlossing te realiseren.
Omdat Hatha-yoga zich met name bezighoudt met het menselijke lichaam wordt
deze vorm vooral gepraktizeerd door de fysiek ingestelde mens. Zij wordt met
name in het Westen hoog aangeslagen, dit in tegenstelling met India; 4.Jnana-
yogais verbonden met de Vedantaschool van denken, een van de belangrijkste
Indische filosofische scholen. Als samenvatting van de Veda’s legt zij de
nadruk op een eenwording met het Absolute. Deze vorm is ondermeer
ontwikkeld door de vedantameesters Ramana Maharshi en Shri Niasargadatta.
In Jnana-yoga speelt kennis een belangrijke rol. Zij stelt zich tot doel om de



scheiding tussen de kennende mens en zijn object op te heffen en daardoor de
samadhi (de hoogste kennis) te bereiken. Deze kennis komt uit boven iedere
rationele en intuïtieve kennis: het is boven-bewustzijn. De fysieke oefeningen
die aan deze Jnana-yoga verbonden zijn, dienen vooral ter ontspanning; 5.
Tantra-yogawil als esoterisch stelsel van spirituele oefeningen het bewustzijn
verruimen en de geest bevrijden. Zij doet dit ondermeer door het opwekken van
de kundalini. In tegenstelling tot de gebruikelijke opvattingen binnen yoga vindt
Tantra-yoga dat geestelijk leven en wereldse genietingen, waaronder de
seksualiteit, elkaar niet hoeven uit te sluiten. Omdat de seksuele daad de mens
het meest intensieve gevoel van genot geeft, kan ze door beheersing en
bewustzijn gebruikt worden tot het verkrijgen van de eenheids-ervaring,
waardoor het verschil tussen het man- en vrouw-zijn totaal verdwijnt; 6.Raja-
yoga (koninklijke yoga) wordt beschouwd als de synthese van Jnana-yoga,
Hatha-yoga, Bhakti-yoga en Karma-yoga. Zij is ontwikkeld door Patanjali en
gaat ervan uit dat de uiterlijke wereld slechts een grovere vorm is van een meer
verfijnde realiteit. Elk van zijn acht paden of graden beschrijft een bepaald
gebied waarin een zekere kwaliteit gebracht moet worden. Raja-yoga legt vooral
de nadruk op meditatie en contemplatie, terwijl de verschillende lichamelijke
oefeningen slechts een onderdeel vormen. Raja-yoga wordt beschouwd als de
hoogste en moeilijkste vorm.
Van deze hoofdstromingen zijn vele andere stromingen of scholen afgeleid,
meestal vertegenwoordigd door yoga-stichtingen. Enkele afgeleide scholen die
in Nederland voorkomen, zijn:agni-yoga, waarbij geen speciale oefeningen
vereist zijn aangezien het lezen en verwerken van de teksten voldoende is;
iyengar-yoga, afgeleide vorm van hatha-yoga, zich daarvan onderscheidend
doordat de lichaamshoudingen lang worden aangehouden met het doel om
kracht, soepelheid en concentratie te bevorderen;kashmir-yoga, afgeleide vorm
van hatha-yoga, waarbij de nadruk ligt op het tastgevoel om daarmee contact
te leggen met de eigen energie;mantra-yoga, een deel van hatha-yoga waarbij
speciaal de nadruk wordt gelegd op gezangen en het veelvuldig herhalen van
mantra’s;laya-yogahoudt zich met name bezig met het transformeren van de
energie van de individuele geest in kosmische energie en met de daaruit
volgende absorptie van de individuele ziel in de kosmische ziel;kundalini-yoga,
afgeleid van hatha-yoga met speciale nadruk op oefeningen die de kundalini
laten opstijgen;okido-yoga, ontwikkeld door de Japanner Masahiro Oiki (1921-
1985), die traditionele vormen van yoga heeft gecombineerd met elementen uit
het taoïsme, oosterse geneeswijzen, martiale kunsten en het zen-boeddhisme.
PRAKTIJK. De totale volledige yoga-praktijk bestaat uit een cursus in acht
geledingen (anga’s), die in een jarenlang durende zelfoverwinning moeten
worden doorlopen. Deze acht geledingen zijn achtereenvolgens: 1. Yama
(beteugeling of tucht): een aantal regels voor goed gedrag, waaronder de ahimsa
(geweldloosheid), waarachtigheid, kuisheid, het opgeven van elke zelfzucht en
alle materiële verlangens; 2. Niyama (inachtnemingen): de ethische discipline
en beperking die men zichzelf oplegt. Deze richten zich op lichamelijke
reinheid, gemoedsrust, ascese, religieuze studie en het opdragen van alle
handelingen aan god; 3. Asana (zithouding): bepaalde lichaamshoudingen die
het lichaam doen ontspannen waardoor de geestelijke concentratie wordt
begunstigd; 4. Pranayama (beteugeling van de adem): de ademhalingsoefenin-
gen, waardoor de ademhaling beheerst wordt en eveneens de prana-energie, de



universele kracht of kosmische energie als bron van alle leven of als
levensadem; 5. Pratyahara (terugtrekken): het terugtrekken van de zintuigen van
de uiterlijke voorwerpen, waardoor de organen volledig kunnen worden
beheerst; 6. Dharana (het vasthouden): de fixatie van de geest op een
willekeurig inwendig of uitwendig voorwerp of gedachte; 7. Dhyana (meditatie):
het verder gaan van de gedachtenstroom en van de mentale energie in het object
(zowel inwendig als uitwendig) begonnen in de dharana, en 8. Samadhi (het
volledig bij zichzelf geplaatst zijn): de transformatie van de mentale energie in
het object waarop gemediteerd wordt.
NEDERLAND. Nederland kent een groot aantal cursussen yoga, waardoor het
aantal yogi’s aanzienlijk is. Een relatief groot aantal cursussen wordt
professioneel gegeven, een kleiner aantal echter niet. Ook het aantal
opleidingsinstituten is niet onaanzienlijk. Op dit ogenblik (1993) stellen de
serieuze instituten alles in het werk om het peil te verhogen. Daartoe zijn
opgericht: de Organisatie van Yoga Instellingen, de Vereniging van Yoga
Docenten en die van Yoga Leraren.

Lit.: J. Gonda,Inleiding tot het Indische denken, 1948; Haridas Chaudhuri,
Integrale yoga voor een harmonisch en creatief leven, 1978; George Feuerstein,
Handboek voor yoga, 1978; H. Wesseling,Wat is yoga?. Een inleiding tot
universeel denken, 1978; Erik Bruijn,Tantra, yoga en meditatie. De Tibetaanse
weg naar verlichting, 1980; M. Eliade, Yoga-scholen, technieken en
verschijningsvormen in hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme, 1980; The
Sivananda Yoga Centre,Praktisch yogaboek, 1984; Swami Dev Murti,Yoga.
Zelfkennis door zelfdiscipline, 1985; Swami Vivekananda,Jnana-yoga, 1985;
idem, Karma yoga en bhakti yoga, 1985; idem,Raja yoga, 1985; Yoga en
tantra. Speciaal nummer vanPrana, 40, zomer 1985; Yoga in Nederland,
speciaal nummer vanRBN, 15, 1987; Yoga, speciaal nummer vanKoörddanser,
84, januari 1992.



Yoga en Vedanta Research (Stichting Svadharma of Menselijk Welzijn),
onderhoudt nauwe banden met de *Ramakrishna Vedanta Vereniging in
Haarlem. Onder leiding van Jo van Orshoven heeft zij yoga-lessen op spirituele
basis en houdt zij op iedere eerste zondag van de maand meditatiebijeenkom-
sten.

Lit.: J.P. Schouten, Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland, in:RBN, 23,
1991, p. 92.

Adres: Dorpsstraat 267, 1566 BA Assendelft; tel. 075-6871846.



Yoga Centrum Het Gooi, in 1977 gesticht. Het staat onder leiding van Jans
en Gudrun de Haan. De yogalessen zijn gebaseerd op ademhaling, ontspanning
en asana’s. Essentieel in de lessen is het leren voelen van de eigen (geblokkeer-
de) grenzen. De leerling wordt stap voor stap geleerd om de blokkades (elke
blokkade heeft een mentale/emotionele oorzaak) te voelen, de juiste spanning
aan te gaan om vandaaruit te ontspannen. Tijdens dit bewustzijnsproces leert
de leerling als een toeschouwer achter de gevolgen te kijken: het leren rustvol
gewaar te zijn werkt door in de handelingen in het dagelijkse leven. Door de
yogalessen wordt de leerling bewuster van zijn houding, waardoor hij steviger
in het leven staat.

Adres: St. Janslaan 63, 1402 LN Bussum; tel. 035-6917052.



Zen (Japanse uitspraak van het Chinesetsj’an, van het Sanskrietwoorddhyana
= meditatie), een vorm van het *boeddhisme, die in de zesde eeuw na Chr. in
China is ontstaan door vermenging met de ideeën van het *taoïsme. Vanaf de
twaalfde eeuw drong het door in Japan, waar het vooral populair werd in de
kringen van officieren, geleerden en kunstenaars. Na de Tweede Wereldoorlog
verspreidde zen zich in aangepaste vorm naar de VS en Europa. In het Westen
wordt zen met name gepraktiseerd door mensen die een tegenwicht zoeken
tegen de vele spanningen, die worden opgeroepen door het leven van alle dag
in een wereld die beheerst wordt door het materiële denken.
Zen kent twee hoofdrichtingen, die echter in hoofdlijnen wel met elkaar
overeenstemmen: rinzai, onderverdeeld in een aantal subrichtingen en soto, de
richting die met name in Japan wordt gepraktiseerd. Tweederde van de Japanse
tempels behoren hiertoe. De verschillen tussen rinzai en soto liggen met name
in de waardering van de zogenaamde koans, een soort raadsels, die door het
intellect niet volledig kunnen worden opgelost en dienen ter concentratie van
de energie van de zen-beoefenaar. Rinzai hecht veel waarde aan de koans, met
name die in de anthologieënHekiganrokuen Mumonkanzijn opgenomen.
Terwijl soto er weinig waarde aan hecht, hoewel zij wel een eigen verzameling
koans kent. Terwijl rinzai de concentratie op één punt richt (met name op de
koan), richt soto deze op de shikantaza (het alles), de uiteindelijke vorm van
zazen, een absolute wijze van zijn, waarin geen goed of kwaad meer is, geen
dood en geen leven, noch korte noch lange tijd, geen ik dat stuurt of
tussenbeide komt.
Het zazen dient met veel energie en absolute regelmaat en met grote discipline
beoefend te worden en gedurende geruime tijd achter elkaar. Verder is
essentieel dat er geluisterd wordt naar de leer, waardoor het zazen begrepen kan
worden vanuit de context van de traditie binnen het boeddhisme. Bij het zazen
is de relatie tussen leraar en leerling van absoluut belang: de leraar is de
raadgever, begeleider, geestelijk leider aan wie de leerling zich kan overgeven
bij het testen van het inzicht dat hij verworven heeft.
OPVATTINGEN. Zen wil de ervaring van de door Boeddha verworven
verlichting doorgeven door middel van lichamelijke en geestelijke discipline.
Met name wil zij de bijzondere relatie overdragen die Boeddha heeft gekregen,
terwijl hij onder de bodhiboom in Gaya mediteerde na een periode van zes jaar
strenge ascese en aan het einde van een meditatie, die zes dagen en nachten
schijnt te hebben geduurd. Deze bijzondere relatie verloste hem voor altijd van
alle menselijk lijden en beperkingen. Deze verlossing van Boeddha uit het
menselijk lijden is door zijn volgelingen door meditatie te verkrijgen. Iedere
volgeling, die het inzicht heeft verworven dat zijn aard geen beperkte ‘ikheid’
is, maar het nirvana (een toestand van het vrij zijn van alle onderscheid en van
alle beperkingen) is de boeddha. Aangezien alle levende wezens de boeddha-
aard hebben, kunnen zij door deugdzaam te leven, de heilige leer en de
meditatie (zen) te beoefenen, de wijsheid bereiken die de ware aard realiseert,
in het Japansutori genoemd. Bij het realiseren hiervan is de beoefening van
het zogenaamde zazen (za= zitten) of het zen-zitten van groot belang. Het
uitgangspunt hierbij is dat het zazen een lichamelijk gebeuren is, uitgaande van
de opvatting dat wijsheid niet van het verstand maar van het lichaam komt.
Door het zazen wordt het denken uiteindelijk volledig uitgeschakeld.
Men moet ernaar streven ‘het oorspronkelijk gezicht te zien voordat vader en



moeder waren geboren. Dit streven kan gerealiseerd worden door te zitten in
de volledig gesloten onbeweeglijke houding of eventueel in een half gesloten
(zeker in de eerste tijd van de zen-beoefening), met de ogen dicht. Dit betekent
de toestand te zien voordat de ouders waren geboren, voordat de hemel en de
aarde werden gescheiden, voordat men de menselijke vorm kreeg. Dat wat het
oorspronkelijke gezicht genoemd wordt, zal verschijnen. Dat oorspronkelijk
gezicht is iets zonder kleur of vorm, zoals de ledige hemel, wier helderheid
geen vorm bevat. Het oorspronkelijk gezicht is in werkelijkheid naamloos, maar
het wordt aangeduid met namen als oorspronkelijk gezicht, de Heer, de
boeddha-aard en de ware Boeddha’. Via drie trappen is de mens in staat om
de transcendente wijsheid uit het onderbewuste te wekken, waardoor in
volledige zielerust aan het gewone leven kan worden deelgenomen. Deze drie
trappen zijn: 1. De trap die leert hoe verkeerde neigingen in toom gehouden
moeten worden en hoe men leren kan om zich te beheersen; 2. De trap die
ervoor zorgen moet dat de ziel de overhand kan krijgen op het lichaam en op
de zintuigelijke indrukken; 3. De trap van de volledige verlichting, die een
toestand van volledige leegte, die van volmaakte vrede realiseert.
NEDERLAND. Vooral vanaf 1970 kreeg het zen-boeddhisme in Nederland de
belangstelling die het op dit ogenblik geniet. Wel had deze belangstelling
weinig te maken met het inzicht in de boeddhistische achtergrond. Zij was met
name gericht op de uiterlijke kanten van de meditatie-methode en vooral
bedoeld op korte tijd ‘verlicht’ te raken en met name ‘bevrijd’ te worden van
de vele spanningen in werk en relaties. Behalve de beoefening van zen als een
‘ontspanningsmethodiek’ kreeg zij op den duur het karakter van de
oorspronkelijke bedoeling. De relatief vele zen-kringen zijn hiervan het bewijs.

Period.:Zen. Kwartaaltijdschrift voor theorie en praktijk van Zen(1.600).

Lit.: H.M. Enomiya Lasalle,Inleiding tot de zen-meditatie, z.j.; A.W. Watt,
Zen-boeddhisme. Oorsprong en historische achtergrond, z.j.; E.M. Hooykaas
en B. Schierbeek,Zazen, 1971; Erik Bruyn,De weg van zazen, 1975; D.T.
Suzuki, Inleiding tot het zen-boeddhisme, 1975; A. Bancroft,Zen. Wegwijzer
naar de werkelijkheid, 1979; E. Fromm en D.T. Suuki,Zen-boeddhisme en het
Westen, 1982; N. Tydeman, Zen-boeddhisme in Nederland. Enkele persoonlijke
indrukken, in:RBN, 7, 1983, p. 25-38; Victor J. van Gemert,Boeddhisme in
Nederland, 1990, p. 235-308; T. Vetter e.a.,Levende godsdiensten 2. Inleiding
in het boeddhisme, 1992; Trevor Legget,Wat is zen?, 1993.

Adres: Merelstraat 176, 2352 VH Leiderdorp; tel. 071-5410998.



Zevende-dags Adventisten (ZDA), Kerkgenootschap der, gebaseerd op het
*adventisme, de sterk eschatologisch gerichte stroming binnen het *protestanti-
sme. Het adventisme ontleent zijn naam aan de verwachting van de spoedige
(weder)komst (Latijn:adventus) van Christus. De aanhangers richten zich
daarbij sterk op de tekenen der tijden die aan deze (weder)komst voorafgaan
(Matteüs 24).
In 1818 vatte de toen nog baptist Noordamerikaanse landbouwer en lekeprediker
William Miller (1782-1849) zijn opvattingen over de (weder)komst van Christus
in twaalf punten samen en verkondigde in 1831, na een Openbaring, dat op
grond van Daniël 8:14 en 9:25-27, gecombineerd met enkele andere
bijbelteksten, Christus zou (weder)komen in 1843/1844. Miller’s interkerkelijke
opwekkingsbeweging, door anderen Millerism of Millerites genoemd, verliep
in de herfst van 1844, toen de (weder)komst uitbleef. Er ontstonden enkele
richtingen en vooral groeperingen die toch wilden vasthouden aan de gedachte
van de (weder)komst: de Evangelical Adventists, de Age-to-Come Adventists,
de Advent Christians, en de groep die later de naam Seventh Day Adventists
zou krijgen. Deze laatste groep werd de belangrijkste: in 1863 werd in Battle
Creek (Michigan, VS) de General Conference of Seventh Day Adventists
opgericht. Belangrijke namen uit de beginperiode zijn Joseph Bates (1792-
1872), die het begrip sabbat bij de adventisten introduceerde uit de kring van
de Zevende-dags baptisten; James White (1821-1881) en met name diens vrouw
Ellen Gould White-Harmon (1827-1915). Ellen Gould White, die volgens
zeggen profetische gaven bezat, werd door anderen gezien als een charismatisch
begaafde vrouw. Zij meende dat Christus niet kon terugkeren omdat de kerken
de sabbat niet vierden. Door haar boeken, die nog steeds in vele talen
verschijnen, was en is haar invloed aanzienlijk.
De Zevende-dags Adventisten kennen wereldwijd ca. 8 miljoen leden in ca. 205
landen (1992). Aan het hoofd van hun wereldbeweging staat de General
Conference, met haar zetel in Washington DC (VS). Deze is weer onderver-
deeld in een aantal divisies, waarin de verschillende landen zijn samengevoegd.
Het kerkgenootschap heeft misschien wel het grootste protestantse onderwij-
sprogramma, te weten: 4000 basisscholen, 500 scholen voor voortgezet
onderwijs en drie universiteiten (1992). Ook onderhoudt zij ziekenhuizen en
klinieken.
OPVATTINGEN. Hoewel de Zevende-dags Adventisten uitgaan van een levende
geloofsovertuiging en daarom een ‘starre’ geloofsbelijdenis afwijzen, kennen
ze wel een aantal basisopvattingen van geloof. Hun grondslag ligt in de
overtuiging dat alleen de Bijbel als het Woord van God het richtsnoer is voor
geloof en de manier van persoonlijk leven. Gods wil is hierin te kennen en met
name in de Tien Geboden, die ook voor de nieuwtestamentische gemeente de
basis voor het levensgedrag moeten zijn.
Centraal staat het geloof in de spoedige (weder)komst van Christus. De
drieënige God bestaat uit de eeuwige Vader, een persoonlijk en geestelijk wezen
en oneindig goed in wijsheid en liefde; uit Christus, de zoon van de eeuwige
Vader, door wie alle dingen geschapen zijn en die zorgt voor het eeuwige heil
van de verlosten, en uit de Heilige Geest, de grote creatieve vernieuwende
kracht in het verlossingswerk. Christus openbaarde door zijn leven aan de
gelovigen de grondslagen van de gerechtigheid. Hij wordt gezien als middelaar.
Hij zal bij zijn (weder)komst het zichtbare Rijk van God op deze aarde tot



stand brengen. Ook zal hij aan het eind der tijden de mens, die door de zonde
van God gescheiden is en aan de dood vervallen is, opwekken en aan de
verlosten het eeuwige leven op de vernieuwde aarde schenken. De dood is een
toestand van onbewustheid. Het heil kan niet verkregen worden door eigen
verdiensten, maar uitsluitend uit genade door Jezus Christus. De zogenaamde
drie-engelenboodschap uit Openbaring 14:6-12 is de samenvatting van het
eeuwige evangelie en Gods laatste genadeaanbod aan de mensheid. Speciale
accenten heeft de opvatting dat het lichaam de tempel is van de Heilige Geest
(1 Cor.6:19-20). Dit brengt met zich mee dat de gelovigen zich onthouden van
het gebruik van stoffen die schadelijk (kunnen) zijn voor lichaam en geest.
Ongeveer 50% van de Zevende-dags Adventisten leeft vegetarisch. In het
verlengde hiervan liggen ook hun grote activiteiten op het gebied van de
volksgezondheid. De Zevende-dags Adventisten bedienen de volwassendoop
door onderdompeling. Zij kennen de voetwassing (als uitbeelding van het
evangelie: ‘zo gaat God om met de mens’) (Johannes 13) voorafgaande aan de
viering van het Heilig Avondmaal. De ongegiste wijn is het symbool voor het
door Jezus zondeloos vergoten bloed en het ongezuurde brood voor het aan het
kruis gebroken zondeloze lichaam van Christus. Het houden van de sabbat –
de zevende dag van de week – is essentieel omdat de Bijbel dit met klem
verlangt. De gelovigen kennen de afdracht van tienden voor de evangelie-
verkondiging.
NEDERLAND. Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
(Nederlandse Unie) (kortweg: Adventkerk) bestaat in Nederland sinds 1898 en
telt 53 gemeenten, 12.000 mensen die zich rekenen tot de Adventkerk en 30
dienstdoende predikanten (1992). Het landelijk Kerkelijk bureau is in Bosch en
Duin gevestigd en de theologische hogeschool Oud-Zandbergen bevindt zich
in Huis ter Heide. Predikanten worden na overleg met de kerkeraden door het
landelijk bestuur beroepen. Ouderlingen en diakenen helpen de predikant bij
zijn pastorale arbeid. Het Kerkgenootschap is actief in evangelisatie, in de
gezond-leven beweging en voert actie tegen het roken. Op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking werkt Stichting ADRA-Sympatia samen met
interkerkelijke organisaties als SOH en ICCO. Veritas is de kerkelijke
uitgeverij. Mei 1994 werd het Kerkgenootschap waarnemer bij de Raad van
Kerken. Het Kerkgenootschap heeft als kleine zendgemachtigde eenmaal per
vier weken vijftien minuten radio-zendtijd op zatermiddag via Radio 5. Verder
geeft het Kerkgenootschap via het ESDA-Instituut voor schriftelijke cursussen
gratis bijbelcursussen uit.
EREDIENST. De erediensten worden op de zaterdagmorgen gehouden en
beginnen met groepsgesprekken over bijbelse thema’s en worden gevolgd door
predikatie, ingeluid en afgesloten door gebed en gemeentezang. Tijdens de
diensten wordt het verband tussen bijbelstudie en zending tot uitdrukking
gebracht door de lezing van berichten uit de zendingsgebieden. Tijdens de week
bereiden de gemeenteleden zich met behulp van een handleiding op het
gespreksthema van de zaterdagen voor.

Period.:Advent(1.700); Dag in dag uit met Gods Woord; Leerboekje voor
Dagelijkse Bijbelstudie(4.100); Prima Vita (22.745); Themaboekje voor
Gesprekken in de Sabbatschool(4.100);Finale (7.500).



Lit.(uit eigen kring): F.J. Voorthuis,Vanwaar? Waartoe? Waarheen?, 1947; P.
Nouan, Het adventisme, 1973; R. Bruinsma,Ontstaan en groei van de
adventsbeweging, 1974; H.J. Smit,Het adventisme, profetisch in de wereld,
1976; R. Bruinsma,Het maakt wel uit wat je gelooft, 1978; Carol Hetzel,
Geloof in actie, 1980; R. Bruinsma,De dag die God schiep, 19923.
(van anderen): J. Diepraam, De luide roep die nooit weerklonk: een kritische
blik op 150 jaar adventisme, in:RBN, 6, 1983, p.8-57.

Adres: Biltseweg 14, 3735 ME Bosch en Duin; tel. 030-2281822, fax 030-
2281084.



Zevendedags Baptisten Gemeenten, in hun oorsprong al in de 16e eeuw in
Engeland ontstaan. Emigranten stichtten gemeenten in de VS, die zich in 1801
aaneensloten. In Nederland ontstond in 1877 de eerste gemeente door de arbeid
van G. Velthuysen sr. Nu zijn er naast Haarlem gemeenten in Amsterdam, Den
Haag en Leeuwarden. Zij werken samen in de Bond van Zevendedags Baptisten
Gemeenten, die internationaal is aangesloten bij de Seventh Day Baptist General
Conference. Wereldwijd zijn er in ruim 20 landen gemeenten met totaal 50.000
leden (1993).
Naast de algemene geloofspunten binnen het *baptisme vieren de zevendedags
baptisten de zaterdag als rustdag omdat de wet van God verbindend is voor een
ieder en voor alle tijden. Daarom is iedereen verplicht om de zevende dag als
de van God geheiligde rustdag te vieren. Deze dag begint en eindigt met
zonsondergang.

Period.:Ons Anker; The Sabbath recorder.

Lit.: T. Jansma,Baptisme, 1946; J. Reiling,Gemeenschap der heiligen, 1964;
J. van Dam,Geschiedenis van het baptisme in Nederland, 1971.



‘Zuiderkapelgemeenschap’, in 1902 onder verantwoordelijkheid van de
Hervormde Gemeente Charlois als Vereniging Evangelisatie De Smitshoek
(Rotterdam) opgericht. In de jaren zeventig ontstonden er problemen rond de
middagdienst. Daar gingen vaak onbevoegde voorgangers in voor. In 1986
werden de statuten zo gewijzigd dat ook niet-hervormden lid konden worden,
wat voor de centrale kerkeraad reden was om te besluiten dat de Vereniging
per 1 januari 1988 niet langer meer behoorde tot de *Nederlandse Hervormde
Kerk.
De Vereniging telt ongeveer 300 leden (1993) en heeft een gereformeerde
bondskarakter (zie: *Nederlandse Hervormde Kerk).
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