
Reformatie in Nederland (1500-1650)

Hervorming

tot 1530: Luthersen: ’Evangelischen’

Calvinisme

Herinrichting van kerk en staat naar 
’gereformeerd model’

(1499-1560) Johannes a Lasco Belangrijke plaats in de liturgie voor de preek als 
uitleg en toepassing

Organisatie van het kerkelijk leven behoorde tot 
de kern van de belijdenis

(1522-1567) Guido de Brès 1561 - Confessio Belgica

(1531-1588) Petrus Dathenus Vertaler Heidelbergse catechismus naar het NL

Protestanten van ’protester’ (plechtig verklaren) ’pour protester notre union’

Machtsstrijd kerk / overheid

1581 - ’Acte van Verlatinghe’
Staten Generaal zwoer Philips af

Volk is er niet voor de vorst, maar de vorst is er 
voor het volk

Nam toe onder Maurits, met name onder Maurits 
en van Oldebarnevelt gedurende het 12-jarig 
bestand (1609-1621)

Anabaptisme

Melchior Hofman

Jan Matthijsz. de Bakker

Jan Beukelz.
Veelwijverij in Munster

Naaktloperij in Amsterdam

Menno Simons (1496-1561)

Anabaptistisch of wederdoperse hervormer

Oprichter van de Mennonieten

Kenmerken

Geweldloze wereld

Scheiding kerk / staat

Afwijzing kinderdoop

Weigeren van de eed

Sterke onderlinge tucht

Zelf opgestelde belijdenis (getuigenis) van mondige mensen 
contra bevestigen van vaste teksten uit de kerkelijke leer

Geen ambtsdragers, geen meerderen of minderen, geen 
moeten, maar mogen

Doopsgezinden of Dopersen

Noord-Amerika - Amish

Twisten over uitverkiezing

Arminius

Johannes Uitenbogaert, hofprediker

verkiezing op geloof

’s mensen vrije wil

Gomarus
Gods verkiezing

Mensen kunnen daar niets aan veranderen

Remonstrantie 1610

14 januari 1610 - Verzoek om herziening van de 
Confessie en de Catechismus

Tekst van Uitenbogaert

Scheuringen
Gemeenten ’onder het kruis’

Dolerenden

1611 - Haagse Conferentie
Uitenbogaert

Plancius Contra-Remonstrantie

1617 - Staten van Holland van Oldebarnevelt
’Scherpe Resolutie’

Contra prins Maurits

Bemiddelingspogingen mislukten

1614 - ’Resolutie tot vrede van de kerken’

1618 - Nationale Synode van Dordrecht

Remonstranten

onder aanvoering van Episcopius

Zij waren verre in de minderheid

Erkenden de synode niet

Voertaal Latijn!

Voorzitter: Johannes Bogerman

Handelingen

Pro-acta

Nieuwe vertaling van de Bijbel Statenvertaling 1626-1637

Prediking uit de catechismus

Aanbeveling van de onderwijzing van het kort 
begrip van Faukelius

Proces met de Remonstranten Felle debatten

Gereformeerden

Remonstranten Scheidden zich af door het houden van een 
’tegen-synode’Vijf canones (leerregels))

Vaststelling Confessie en Catechismus

Post-acta Vaststelling kerkorde

Verbod op de Remonstrantse denkwijze

Gebroken kerk

Gereformeerd calvinisme Verspreiding via ambassade-kapellen over de 
landsgrenzen naar VOC steunpunten

Formosa, Ceylon, Java, Molukken

Moskou, Archangel, Petersburg, Smyrna, Aleppo

Later: Noord-Amerika, Pilgrim Fathers

Remonstranten

Teruglopend in getal

Hoofdzakelijk in de steden

Oprichting van de Remonstrantse Broederschap 
in Antwerpen

Zware vervolgingen tot 1626

Oprichting eerste seminarie in 1634

Doopsgezinden
Teruglopend in aantal, verenigden zich of staken 
over naar Amerika als ’Old Mennonites’ (link niet 
zeker)

Rooms-Katholieken

Onder Philippus Rovenius (1574-1651) Apostolisch vicaris

Vrijheid werd ingeperkt

Kerken werden overgedragen aan de 
Gereformeerde in den Bosch en Brussel

Groeide toe naar een nationale RK

Onderwijs

Descartes (1596-1650)
Ratio boven gevoelens

God kan worden bewezen

Illustere scholen

Later: Universiteiten

Franeker, Groningen, Leiden, Utrecht

Gereformeerde scholastiek Gisbertus Voetius (1589-1676) Wet leidt tot heiliging

Coccejus

Taalonderzoek als basis voor tekstuitleg, 
Zinnebeeldige exegese

Verbonden-reeks van OT naar NT, Sabbatsviering 
geen geldigheid meer

Bijbel boven de belijdenis!

Conflict met Voetius

Opwekkingen / bewegingen in de kerkgeschiedenis

Voor-Reformatie

John Wyclif (1330-1384)

Engelse kerkhervormer

Contra uitverkiezing

Mensen mogen geloven, Bijbel lezen en zonden blijden 
zonder tussenkomst (van priesters)

Afwijzing van de transsubstantiatie

Grote waarde aan de Bijbel in de volkstaal, Engelse vertaling

Lollarden (rond 1400) Prediking in de volkstaal

De Moderne Devotie

Geert Grote (1340-1384)
Kloosterhervormer, boeteprediker

De Imitatione Christi

Broeders des gemeenen levens

Congregatie van Windesheim

Thomas a Kempis (1380-1472) ”de Navolging van Christus”

Wessel Gansfort (1419-1489) ’reformator vóór de Reformatie’

1458-1470 - Johannes Brugman
Observantisme

”praten als Brugman”

Desiderius Erasmus (1466-1536) het ’Bijbelse Humanisme’

Johannes Hus (1369-1415) voorloper van de Reformatie Hussieten
Maatschappelijk: Tsjechisch zelfbewustzijn

Theologisch: Invloed op de Reformatie

Reformatie

Luther (1483-1546)

Zwingli (1484-1531)

Calvijn (1509-1564)

Piëteitsbewegingen

1580 - Engels Puritanisme
John Owen (1616-1683)

John Bunyan (1628-1688) De christenreis naar de eeuwigheid

John Smyth (1570-1612) 1609 - Baptisme Charles Spurgeon (1834-1892)

NL: Gasselternijeveen, 1844 Elias FeisserPiëteitsbeweging in Engeland, verwant aan de 
Nadere Reformatie

17de en 18de eeuw - Nadere Reformatie

Bevindelijk: Leer EN leven

Willem Teellinck (1579-1629)

Methodische vroomheid

’Philopatris’

Gisbertus Voetius (1589-1676)
Wet leidt tot heiliging

Jean de Labadie (1619-1674)

Heiligingsijver, breken met de wereld

Controle op kernmerken van een waar geloof, 
ware gemeente

Anna Maria van Schurman (1607-1678)

Conflict met VoetianenJodocus van Lodestein (1620-1677)

Hoog, omhoog mijn ziel, naar boven! / Hier 
beneden is het niet. / ’t Echte leven, lieven, 
loven, / Is maar, daar men Jezus ziet.

1675-1750 - Piëtisme
Vroomheidsbeweging in de Lutherse kerk

Sterk verwant aan de Nadere Reformatie

1700-1850 - NL protestantse natie

Kerkelijke Ontwikkelingen I

Remonstranten
Zoeken naar wetenschappelijke vorming

Exegese onderworpen aan de rede

Gereformeerden contra Spinozische mystiek

NL Piëtisme 

in de bevindelijk gereformeerde stroming werd 
steeds lijdelijker

Gevolg: Avondmaalsmijding, wachten op een 
teken van God

Sterk streven naar levensheiliging

Verlangen naar piëtistische geloofservaringen

Schrijvers:

Jodocus van Lodestein (16320-1677)

Johannes Verschuir (1680-1737)

Abraham Hellenbroek (1658-1731)

Willem Schortinghuis (1700-1750) 1740 - ’Het Innige Christendom’

Bernardus Smijtegeld (1665-1739) 145 preken over het ’gekrookte riet’

Hernhutters

Afkomstig uit Bohemen

Opgericht door graaf van Zinzendorf

Veel contacten met doopsgezinden

Methodisten

Grootschalige bijeenkomsten

Indringende boodschap met oproepen
Geloofsopwekkingen

1749-1752 - Nijkerkse beroeringen

Gerardus Kuypers

ds. Roldanus

Hevige gevoelsuitingen, schudden, beven

Rooms Katholicisme

Nog achtergesteld door de overheid

Meer en meer overheidsgetrouw

Wel meer vrijheid, minder belemmering

Kerkelijke Ontwikkelingen II

Gereformeerden

Kregen steeds meer moeite met de aan 
universiteiten onderwezen leer

Nicolaus Holtius (1693-1773)

Alexander Comrie (1706-1774)

verbonden met Oranje

Universiteiten

Hoogleraren op elk vakgebied moesten 
gereformeerd zijn

Andere vakken dan theologie steeds meer onder 
invloed van de VerlichtingOverheid betaalde een deel van het 

gereformeerde predikanten salaris

Drie groepen verlicht kritisch

verstandelijk verdedigend Petrus Hofstede (1716-1803)

bevindelijk onderscheidend Theodorus van der Groe (1705-1784)
Remonstranten en doopsgezinden meer 
’Patriottisch’

1773 - nieuwe Psalmberijming ipv Datheen 1775 ingevoerd

Toestroom van Joden Zeer Oranjegezind

Luthersen

RK kerk Trouw aan de paus

Invloedrijk door de handel

Hervormde kerk 1816 - Algemeen Reglement voor het bestuur 
der Hervormde kerk

Leidende, bepalende rol voor koning en regering

Niet meer de classes, maar de regering

Benoemingen volgens maatschappelijke positie

Veel bezwaren uit Amsterdam, Tiel, Haarlem, 
Utrecht en Delft

Classes opgeheven, dus geen weg voor protesten

Grote bezwaren tegen de leer-vrijheid Dirk Molenaar

Belangrijkste richting: de Groninger richting

Voorman Petrus Hofstede de Groot (1802-1886)

Opvoedstelsel van Christus uit

Bekering en verzoening ondergeschikt

Sloot aan bij Verlichtingsdenken

een christendom voor beschaafde, denkende 
mensen

Tegenover ’de gewone man’
Praktisch gericht op maatschappelijke nood

Dogmatiek prima, maar die veranderde niks aan 
maatsch. nood

Eisten de naam ’Evangelisch’ voor zichzelf op

Bekende naam Friedrich Schleiermacher (1768-1834) Zag godsdienst als ’hoogste vorm van bewustzijn 
bij de mens’

Afwijzing van binding aan belijdenis geschriften

Protest rees bij de gereformeerde gelovigen en 
leidde tot een ’Adres’

Groen van Prinsterer (1801-1876)

Onopgeefbare leerstellingen

’Tegen-adressen’ Absolute vrijheid van leer

1720, 1740 - First Great awakening
Jonathan Edwards

Persoonlijk geloof!

George Whitefield

Beinvloeding naar:

Duitse piëtisme

Evangelicalisme

Methodisme John Wesley (1703-1791)

1790-1840 - Second Great Awakening
Voormannen

Charles Finney

Lyman Beecher

Peter Cartwright

Leidde tot: Hervormingen gevangeniswezen

Afschaffing slavernij

Geheelonthoudersbeweging

Forse groei bij: Southern baptists

Methodists John Wesley (1703-1791)

1815-1865 - het Reveil

Zwitserse Reveil Alexandre Vinet (1797-1847)

Willem Bilderdijk (1756-1831)

Isaac Da Costa (1798-1860) 1823 - ’Bezwaren tegen de geest der eeuw’

Abraham Capadose (1795-1874)

Groen van Prinsterer (1801-1876)
’Ongeloof en revolutie’

Handhaving oude belijdenis
Willem de Clerq (1795-1844)

Wiselius

Kenmerken
Afkeer van:

Ontbreken van de boodschap van verzoening

Rationalisme

Verlichting

Gerichtheid op
Persoonlijk geloof

Gerichtheid op Christus

Positieve invloeden:

Evangelisatie

Zending onder Joden

Zondagscholen

Jeugdwerk

Onderwijs

Lectuurverspreiding
Maatschappelijk:

Otto Gerhard Heldring (1804-1876)
’vader’ van de Inwendige Zending

1855 - Vereniging tot heil des volks Jan de Liefde (1814-1869)
Zag niets in de Hervormde kerk

Raakte verbonden aan het baptisme

Politiek: Anti Revolutionair

Christelijk Historisch

Zending:
William Wilberforce

John Wesley Oprichter Methodisme

Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875) Scherpe kritiek op de Afscheiding

Wars van separatisme

Beïnvloedde

Miskotte

Noordmans

van Ruler

Afscheiding

Dirk Molenaar (1786-1865)

’Adres aan al mijn Hervormde geloofsgenoten’ Ophef bij officiële instanties

Gelijkgezind Hendrick de Cock (1801-1842)

Hervormd predikant te Ulrum

Opvolger van Petrus Hofstede de Groot 
(1802-1886)

Leerde:
Leerstuk van de verkiezing Contra de supra-naturalisten

gereformeerde leer, bijzonder de Dordtse 
leerregels

1833 - schorsing voor twee jaren
29/1/1834 - afgezet

13/10/1834 - ’Acte van Afscheiding of 
Wederkeering’Meerderheid van de gemeente ging mee

Medestanders, predikanten die ook uittraden:
Anthony Brummelkamp (1811-1888)

Simon van Velzen (1809-1896)

Albertus C. van Raalte (1811-1876)

H.P. Scholte (1805-1868)

Synode vraagt de kroon om op te treden

1836 - ’christelijk gereformeerde kerken onder 
het kruis’ vragen om erkenning

Afgewezen door de regering

Men vond ’gereformeerd’ in de naam erg 
belangrijk!

1834-1854 - Onderlinge twisten onder de 
afgescheidenen

Kerkorde
Liturgie

Tucht

H.P. Scholte (1805-1868) 1839 - erkenning als ’christelijk afgescheiden 
gemeente’

Meerdere gemeenten in NL erkend onder deze 
naam

Twee richtingen

Rechtzinnigen, niet onderwezen vanuit het 
supra-naturalisme

’Gereformeerde gemeenten onder het kruis’

of: ’kruisgemeenten’

Meer bevindelijk van aard

Aansluiting van ’eenlingen’
Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer 
(1808-1863

Ledeboerianen Oud Gereformeerde Gemeenten

Huibert Jacobus Buddingh (1810-1870) Vrij Evangelische Gemeenten
1840 - einde vervolging afgescheiden 
gemeenten

1842 - adres van ’zeven Haagsche heren’

Onder leiding van Groen van Prinsterer

Handhaving van de formulieren

Veroordeling van de Groningse theologie

Afwijzing van de onderwijswetgeving

Wijziging in de kerkelijke organisatie
1854 - stichting van een eigen theologische 
hogeschool in Kampen

1859 - hereniging

van afgescheidenen en kruisgemeenten

tot christelijk gereformeerde kerk

merkbare richtingen

breed gereformeerde stroming van de Cock

het onafhankelijke van Scholte

het bevindelijke van de kruisdominee’s

1869 - naamswijziging toegestaan tot ’Christelijk Gereformeerde Kerk’

Moderne en Ethische richting

±1850 - Moderne richting

Voormannen

Johannes Henricus Scholten (1811-1885) Leerlingen
Abraham Kuenen (1828-1891)

Conrad Busken Huet (1826-1886)
Allard Pierson (1831-1896)

Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892)

Gezichtspunten

Jezus ”niet meer dan een verheven leraar”

Godskennis via redelijk denken van de mens

Rede als getuigenis van de Heilige Geest

religie vindt voldoende grond in de innerlijke 
ervaring van het godsdienstige…

Voeding
Liberalisme

Historisch kritische houding t.a.v. de Bijbel

Streven
vestiging van een ’modern’ geloof dat rekening 
hield met nieuwe zekerheden ontleend aan 
wetenschappelijke ontdekkingen over:

ontstaan van het heelal

ontwikkeling van de mens

Resultaat

Toename in kerkverlating

Botsingen met meer behoudende kerkenraden

1870 - Oprichting van eigen richting: Nederlandse Protestanten Bond

Ethsiche richting

Contra Modernisme 1864 - oprichting Confessionele Vereniging

Voormannen

Nicolaas Beets (1814-1903)

Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882)

Jacobus Isaac Doedes (1817-1897)

Streven

bekering die zich uit in de gehele levenshouding

het zedelijke in plaats van het redelijke

Binden van het geweten aan de waarheid van 
Christus

Herstel van de kerk

Exponenten
Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-1874)

Johannes Hermanus Gunning (1829-1905)

Kerkherstel

Abraham Kuyper (1837-1920)

Leerling van Scholten

Overgegaan naar het Calvinisme

Bracht de ’kleine luyden’ in beweging

Streefde naar kerkherstel in gereformeerde zin, 
naar de Dordtse leerregels

Was in theologisch opzicht de opvolger van 
Groen

Sterk betrokken bij onderwijs Richtte de Vrije Universiteit op Motivatie: toenemende neutraliteit op het gebeid 
van ’godsdienstwetenschappen’

Richtte de ARP op Sterke afkeer tegen de Franse Revolutie

Fel tegenstander van de telkens ruimer wordende 
proponentsformule

Kernbegrip in de kerkleer was het verbond

Volgeling: Herman Bavinck (1854-1921)

1886 - Doleantie
Mede op basis van Kuypers werk

’dolerenden’ of ’treurenden’

16 december 1886 - oprichting van de: ’Nederduits Gereformeerde Kerk (dolerende)’

1892 - hereniging met de christelijk 
gereformeerde kerk van de afscheiding

Nieuwe naam: ’Gereformeerden Kerken in Nederland’

Een kleine groep uit de afscheiding ging niet mee 
en ging verder als:

’Christelijk gereformeerde kerk in Nederland’ 

Verzet tegen Kuypers ’veronderstelde 
wedergeboorte’

Opleidingen aan
Kampen

VU Amsterdam

1900-heden - Ontwikkelingen

Gereformeerde stromingen 1906 - nieuwe doleantie

Directe aanleiding was een toespraak van L.A. 
Bähler, positief over het Boeddhisme, op grond 
waarvan de synode hem niet onder tucht wilde 
stellen

Gereformeerde Bond

’gereformeerde bond tot vrijmaking der 
nederlandsch hervormde kerken’

Rechtervleugel uit de Hervormde Kerk

Oprichter: Hugo Visscher (1864-1947)

Aanhangers met name uit hen die zich verwant 
voelden met de Nadere Reformatie

Konden zich wel (gedeeltelijk) vinden bij Kuyper, 
maar wilden de Hervormde Kerk niet verlaten

Baseerden zich op de formulieren van enigheid
gereformeerde gemeenten onder het kruis of ook 
wel: ’Oud Gereformeerde Gemeenten’ Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948)

Bracht kruisgemeenten en Ledeboerianen samen 
als:

’Gereformeerde Gemeenten in Nederland en 
Noord-Amerika’

Enkele gemeenten gingen niet mee en vormden: ’Oud-gereformeerde Gemeenten in Nederland’

Sterk Ledeboeriaans

Johannes Geelkerken (1879-1960)

Afgezet na dispuut over het spreken van de slang 
in het paradijs

Synode te Assen (1926)

’Gereformeerde kerken in hersteld verband’ Stonden open voor nieuwere theologie

Invloed Karl Barth (1886-1968)

Dialectische Theologie Theodoor Lambertus Hajtema (1888-1972)

O. Oordmans (1871-1956)Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976)

J Koopmans (1905-1945)

Tegen Barth: Klaas Schilder (1890-1952)

1940-1945 - Maranathabeweging

Johannes de Heer (1866-1961)

Nadruk
Onderkennen van de tekenen van de tijden

Verwachting van een spoedige wederkomst

Verzuiling Maatschappelijk leven omgeven door 
organisaties

RK

Protestant

Liberaal

Socialistisch

Radio speelde belangrijke rol

1930 - Ontkerkelijking

Oecumene

1935 - oecumenische raad

1938 - voorbereiding ’Wereldraad van Kerken’ Willem Adolph Visser ’t Hoofd (1900-1985)

1946 - oecumenische raad van kerken

1942 - Wycliffe Bijbelvertalers

1944 - Vrijmaking

Schilder verzet zich tegen Kuypers 
’veronderstelde wedergeboorte’

Schilder wordt geschorst, maar verzet zich ook 
daartegen op basis van Artikel 31

Er treden ongeveer 100.000 gereformeerden uit ’Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’

1945 - generale synode van de Hervormde Kerk

voor het eerst sinds 1618/1619

A.A. Ruler (1908-1970)

Besluit:

links: de vrijzinnigen

Grote ’middenstroom’, de middenorthodoxie

rechts de Gereformeerde Bond bewaken van de belijdenis

Later ontstond nog vanuit de Bond: ’het gekrookte riet’

1951 - invoering van de nieuwe kerkorde in de 
Hervormde Kerk

Toenemende ruimte in de Gereformeerde Kerken 
in Nederland voor:

Theologie van Barth

Afscheid van het traditioneel christelijk 
gedachtengoed

Herman Wiersinga

Harry Kuitert

C.J. den Heijer

Verontrusten verzamelden zich in het ”Confessioneel Gereformeerd Beraad’

Voortgang oecumene

1966 - nota ’Samen op Weg’ (SOW)

1968 - oecumenische raad werd ’Raad van 
Kerken’

1973/1976 - synodes denken na over SOW 
proces

1986 - synodes verklaren zich ’in staat van 
hereniging’

Drie ’Golven’

Eerste Golf, Pinksteren in NL, 1900’s

1906-1909 - Azusa Street Revival
William J. Seymour & Charles Parham

Leven naar voorbeeld uit Handelingen, dan: Doop met 
de Heilige Geest, dan: spreken in tongen

Start van de Pinksterbeweging (7)

Kerkgenootschappen

Assemblies of God

Church of God in Christ

Church of the Foursquare Gospel

Organisatie: veelal congregationalistisch

Nederland

1907, Amsterdam, Gerrit Polman, aanvankelijk als 
beweging binnen bestaande kerken

1940 ongeveer 3000 pinksterchristenen

Na WO II: campagnes, hoogtepunt Thomas Lee Osborn in 1958, 
120.000 mensen op het Malieveld

Daarna in NL opgepakt via:

Johan Maasbach

Rechterhand: Jan Zijlstra

Vertaler van Osborne in 1958 ('Osborns echo')

8. Stromen van Kracht, Karel Hoekendijk

Zoon Ben Hoekendijk Schoonzoon van de Hijink's

Dochter Else Hoekendijk Getrouwd met Peter Vlug sr.
St. Opwekking

Zoon Peter Vlug jr.
St. Tiener Toekomst

9. Kracht van omhoog, Johannes Emmanuel 
vd Brink

Beukenstein conferenties

Roose

de Groot

vd Brink
Later: afwijkende radicaliserende koers:

„geestelijk Israël”

Evangelische variant vd vervangingsleer

Breuk in Pinkster Nederland

Hijink

Volle Evangelie Gemeente Driebergen Zeist

Sprekers, schrijvers:

Corrie ten Boom

Anne vd. Bijl

Sidney Wilson

tot 1960 geringe toename na WO II

tot 1980 Evangelicalisme als tegenbeweging tegen traditionele 
kerken

Evangelische leerstellingen (A. McGrath, 
1997)

Soeverein gezag van de Schrift

Majesteit van Jezus Christus

Macht van de Heilige Geest

Noodzaak van persoonlijke bekering

Prioriteit van evangelisatie

Belang en praktijk van christelijke gemeenschap

jaren '60, "tweede golf" of charismatische beweging (4)

Begonnen rond 1960 in de gevestigde 
protestante kerken, Dennis Bennet

later ook Internationaal in RK: David du Plessies

Doop in de Geest, gepaard gaand met spreken in tongen

Verschillende predikanten (bijvoorbeeld bij de Southern 
Baptists, werden gevraagd hun kerk te verlaten.

De Vineyard beweging komt hier oorspronkelijk uit voort
John Wimber

Toronto Airport Christian Fellowship

Door Wimber in 1995 uit het Vineyard verband 
verwijderd

Jaren '80': Derde Golf (C. Peter Wagner)

3. Toronto blessing

Begin jaren 90

Kenmerken

Sterke nadruk op (ervaringen met) de Heilige Geest

Vallen, schudden, lachen in de Geest

Dierengeluiden (kakelen, knorren in de Geest)

Grote openheid voor 'nieuwe dingen van de Geest', 
onder andere 'Soaken' (1) en 'vallen in de Geest' (zie 
Benny Hin).

Volgers in NL
Berea gemeenten

Partners In Harvest Ermelo, Montfoort, Mijdrecht, Den Haag, Rotterdam

David Pytches 1989 - New Wine Charismatische gebedsbedieningen

Ministry model Boek ”Come Holy Spirit - learning how to 
minister in power”

1995-2000 - Brownsville Revival, Pensecola

2008 - Lakeland Revival of Florida Healing Outpouring Todd Bentley

4. Woord van Geloof theologie

E.W.Kenyon (1868-1948)
Kenneth Hagin (1917-2003)

Kenneth Copeland.

apostel Johannes: "Geliefde broeder, ik hoop dat het u in 
alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. (3 
Johannes 1:2a)

'we hebben God niet in ons, maar we zijn God'

"Zeg het, doe het, ontvang het, vertel het."
'What I confess, I Possess'

Leer

Genezing

Onderdeel van Christus' verzoening

Daarom hier en nu beschikbaar voor alle gelovigen

Geloof, dan heb je geen medicijnen meer nodig

kleine goden
'Mensen zijn kleine uitvoeringen van God'

Uitwassen, niet bij alle aanhangers
Voorspoed Ook voorspoed hoort bij Christus' verzoening, 

Geloof en Belijden Positief belijden

Als je het zegt, gebeurt het ook
12. Benny Hinn "Vallen in de Geest"

11. Joseph Prince

Aanhangers in NL

6. Jong en Vrij gemeente Hellevoetsluis

Marcel Gaasenbeek

Onder invloed van Joseph Prince uit Singapore

Genadeleer

Gemeentestichtend via
GraceBase kringen

Nu ook in: Amersfoort Constantijn Geluk

Willem de VinkSliedrecht

Almelo

Haaglanden

Enschede10. TRIN

Oprichters

Mattheus vd Steen

T.J.H. Stouten

C.P. Helms

Firenights Sterke nadruk op ervaringen van de Heilige Geest

Later: ARCH Harderwijk Voorgangers:
Mattheus vd Steen

Lodewijk v WeerdenEurospirit conferenties

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_a_Lasco
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guido_de_Br%C3%A8s
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Datheen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Datheen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anabaptisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mennonieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsgezinden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amish
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Wtenbogaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Wtenbogaert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Gomarus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten#Ontstaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scherpe_Resolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synode_van_Dordrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Episcopius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bogerman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels#De_vijf_punten_van_het_calvinisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pilgrim_Fathers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Old_Order_Mennonites
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_Rovenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_Rovenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wyclif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lollards
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_Devotie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Imitatione_Christi
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Imitatione_Christi
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Imitatione_Christi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeders_van_het_Gemene_Leven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeders_van_het_Gemene_Leven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeders_van_het_Gemene_Leven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_van_Windesheim
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_a_Kempis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Navolging_van_Christus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wessel_Gansfort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wessel_Gansfort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brugman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Observanten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk#Het_christelijk_humanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hussieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Puritanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Owen_(theoloog)
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Bunyan
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_christenreis_naar_de_eeuwigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baptisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gasselternijveen#Baptisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Elias_Feisser
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nadere_reformatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Teellinck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Teellinck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Labadie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Labadie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Labadie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_van_Schurman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodocus_van_Lodenstein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodocus_van_Lodenstein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABtisme_(kerkgeschiedenis)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijkerkse_beroeringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Hofstede_(theoloog)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorus_van_der_Groe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Hofstede_de_Groot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Groen_van_Prinsterer
http://nl.wikipedia.org/wiki/First_Great_Awakening
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://nl.wikipedia.org/wiki/Second_Great_Awakening
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9veil
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Vinet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Bilderdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4c_da_Costa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Capadose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Capadose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Groen_van_Prinsterer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Clercq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Clercq
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottho_Gerhard_Heldring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Liefde_(predikant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Kohlbrugge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Kohlbrugge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Hofstede_de_Groot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Brummelkamp_sr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Albertus_van_Raalte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Scholte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Scholte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_Gerardus_Cornelis_Ledeboer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huibert_Jacobus_Budding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huibert_Jacobus_Budding
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Henricus_Scholten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conrad_Busken_Huet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allard_Pierson
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Willem_Opzoomer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Willem_Opzoomer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Beets
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Jacobus_van_Oosterzee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Isaac_Doedes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Chantepie_de_la_Saussaye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Chantepie_de_la_Saussaye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Chantepie_de_la_Saussaye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Chantepie_de_la_Saussaye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hermanus_Gunning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuyper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Bavinck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Visscher
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hendrik_Kersten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Geelkerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectische_theologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kornelis_Heiko_Miskotte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Koopmans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Schilder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Heer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Visser_'t_Hooft
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wycliffe_Bijbelvertalers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_van_Ruler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gekrookte_Riet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Azusa_Street_Revival
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksterbeweging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Polman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lee_Osborn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Maasbach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stromen_van_Kracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht_van_Omhoog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelisch_christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alister_McGrath
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charismatische_beweging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vineyardbeweging
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wimber
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lakeland_Revival
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woord_van_Geloof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Hagin
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Copeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_(apostel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_brief_van_Johannes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_brief_van_Johannes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Prince
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jong_en_Vrij_(kerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/TRIN_(organisatie)

