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Opkomst van de evangelische beweging 
in de reformatie

A.J.Dijkstra 

Het woord evangelisch komt uit het Grieks en 
betekent ‘goede boodschap’. De term evan-
gelische beweging is weliswaar een gang-
baar begrip binnen kerkelijk Nederland ge-
worden, maar de precieze omschrijving is 
lastiger. Het gaat om bewegingen, die hun 
wortels hebben in de Reformatie, zoals het 
Puritanisme, de Baptisten, de Pinksterbe-
weging, de Vergadering van Gelovigen, de 
Vrij Evangelischen en nog meer christelijke/
evangelische groepen. 

Bewegingen

Dat begon allemaal in de vroege 17e eeuw met een ver-
nieuwingsbeweging binnen het al bestaande Engelse 
protestantisme. Er heerste aldaar een klimaat van on-
vrede met de situatie in de Engelse staatskerk, omdat 
men vond dat deze, de Anglicaanse kerk, de Reformatie 
niet ver genoeg had doorgezet. De kerk zou nog te veel 
Roomse elementen bevatten; bovendien bepleitte men 
een striktere levenswijze en persoonlijker geloofsbele-
ving. De groep, al gauw aangeduid als Puritans, (geloofs)
puriteinen, waaruit ook de Baptisten voortkwamen, brak 
uiteindelijk met de staatskerk. Dat was destijds een ris-
kante onderneming en om aan vervolging te ontkomen, 
vluchtte de groep naar het redelijk tolerante, calvinisti-
sche Nederland (Amsterdam). In 1609 trokken de Puri-

tans naar Leiden, waar ze een Engelstalige gemeenschap 
vormden. 

Na zo’n 11 jaar vertrok een deel van hen als de meer 
bekende Pilgrim Fathers vanuit Delfshaven naar de Nieu-
we Wereld (om economische redenen, maar ook omdat 
ze de Nederlandse samenleving te libertijns vonden). De 
Baptisten bleven in Amsterdam, van waaruit in 1845 de 
eerste Nederlandse Baptistengemeente in Gasselternij-
veen (Groningen) ontstond. 

In 1906 ontstond in Los Angeles, Californië, een gees-
telijke opwekking (revival) binnen het christendom, die 
algemeen gezien wordt als het begin van de moderne 
Pinksterbeweging. Deze zogenoemde Azusa Street Re-
vival dankt zijn naam aan het gegeven, dat deze plaats-
vond in een (Methodisten)kerk aan die straat. De leider 
William Seymour leerde dat als men weer ging leven naar 
het voorbeeld van de eerste christenen, iemand de zo-
geheten doop met de Heilige Geest kon verwachten, die 
gepaard ging met glossolalie (aangeduid met ‘spreken 
in tongen’). De groep in Azusa Street was bovendien 
multiraciaal, hetgeen voor die tijd zeer bijzonder was. 
Aanvankelijk bedoeld als beweging binnen de bestaande 

Pilgrim Fathers
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kerken, werkte dat toch niet goed uit en na een aantal 
jaren ontstonden zelfstandige Pinkstergemeenten. 

In 1907 ontstond, wederom in Amsterdam, onder in-
vloed van de opwekking in Los Angeles de eerste Pink-
stergemeente in Nederland. 

Zonder andere groeperingen tekort te doen, zijn met 
name het Baptisme en de Pinksterbeweging in de loop 
der eeuwen uitgegroeid tot een wereldwijde gemeen-
schap (gemeenten). Deze expansie hangt samen met een 
passie voor zending en evangelisatie. 

Organisatie(s)

Organisatorisch zijn de evangelische kerken en gemeen-
ten congregationalistisch. Dat wil zeggen dat de plaat-
selijke gemeenten zelfstandig zijn. Ze hebben daar geen 
ambten of kerkelijke organisatie van buiten de eigen 
kring voor nodig; ze beslissen zelf of ze zich al dan niet 
bij een landelijke koepel aansluiten. De gemeente staat 
centraal, want het gaat om de gemeenschap der gelovi-
gen. Naar schatting is ongeveer de helft van de gemeen-
ten niet aangesloten bij een organisatie, maar geheel 
onafhankelijk. 

Van die koepelorganisaties noemen we een beperkt 
aantal, zoals de internationale Christian and Missionary 
Alliance (cama), de Verenigde Pinkster- en Evangeliege-
meenten (vpe), Rafaël Nederland, de Morgenstondbe-
weging (pgm), de Verenigde Evangelische Gemeenten 
Nederland (vegn), de Unie van Baptisten. Baptistenge-
meenten die niet zijn aangesloten bij de Baptisten Unie 
noemt men Vrije Baptistengemeenten, doch een aantal 
daarvan werkt inmiddels samen met de cama (de zoge-
heten abc-gemeenten). 

Onderlinge contacten tussen gemeenten van verschil-
lende koepels zijn in het algemeen goed. 

Naast de koepelorganisaties zijn er talrijke ondersteu-
nende (internationale) organisaties, die zich richten op 
een bepaald aspect van de evangelisch-christelijke ge-
loofsbeleving. Voorbeelden zijn onder meer Opwekking 
(nieuwe eigentijdse liederenbundel), Jeugd met een Op-
dracht (training voor geloof delen met anderen), Naviga-
tors (onder andere studenten netwerk), Evangelische Al-

liantie (samenwerkingsverband voor gemeenteopbouw 
en zending), Open Doors (op de bres voor vervolgde 
christenen), cmbc Nederland (Missionaire beweging voor 
zakenmensen en ondernemers). 

De komst van al deze organisaties heeft ‘kleur’ gege-
ven aan de evangelische beweging in Nederland.

Hoewel de evangelische beweging er aan begin van de 
vorige eeuw dus al wel was, begon de echte opkomst 
na de Tweede Wereldoorlog, mede gestimuleerd door 
de instroom van Indische Nederlanders. Ze ontwikkelde 
zich vooral in de jaren 1960 tot 1980. Onder meer de 
Evangelische Omroep speelde in de verspreiding van het 
evangelische gedachtegoed een belangrijke rol. 

De verhoudingen tussen de traditionele en de evange-
lische kerken waren in die beginperiode op z’n zachtst 
gezegd nogal gespannen, maar doordat er van beide zij-
den meer openheid is gekomen, zijn de verhoudingen de 
laatste jaren sterk verbeterd. De samenwerking in allerlei 
organisaties zorgde ervoor dat men elkaar beter leerde 
kennen en dat leidde ertoe dat men in het algemeen 
meer belang hecht aan onderlinge overeenkomsten dan 
wat van elkaar scheidt. 

Geloofsbeleving

Zonder in theologische details te treden, zijn er een aan-
tal kenmerken van de evangelische beweging te noemen. 
Er is geen aparte theologie, de algemeen aanvaarde 
protestants-christelijke leer geldt als het kader voor een 
meer eigen geloofsbeleving. 

In die geloofsbeleving: 
• Geldt de Schrift (Bijbel) als enige bron; men kent geen 

andere geloofsgrondslag. De Schrift is van God inge-
geven en geïnspireerd door de Heilige Geest. 

• Wordt het belang van een persoonlijk en levend geloof 
onderstreept. God vraagt van ons een persoonlijke 
bekering en een levende relatie met Hem. Bij die ge-
loofsbelevenis wordt met name in Pinkstergemeenten 
(maar ook in andere evangelische groepen) de nadruk 
gelegd op de gave en werking van de Heilige Geest. 
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• Wordt prioriteit gegeven aan evangelisatie. Dit niet 
alleen door woordelijk getuigenis, maar ook door de 
praktijk, welke moet getuigen van Gods liefde voor de 
andere mens. 

• Wordt de nadruk gelegd op de gemeenschap (ge-
meente). Het christelijk geloof is geen individueel 
gebeuren. De gemeenschap met andere christenen is 
van levensbelang. 

De evangelische beweging in Gouda. In de periode van 
de opkomst van de evangelische beweging zijn er ook 
in Gouda diverse gemeenschappen ontstaan. Hieronder 
worden de huidige benoemd en kort beschreven.

De Vrije Evangelische Gemeente Gou-
da. Deze gemeente is sedert 1933 ge-
vestigd als veg in Gouda en komt samen 
in de voormalige Joodse synagoge uit 
1827 aan de Turfmarkt.

De historie van dit gebouw gaat ech-
ter verder terug, tot de 17e eeuw, omdat hier de schuil-
kerk stond van een Doopsgezinde gemeente.

De veg is aangesloten bij de Bond van Vrije Evange-
lische Gemeenten in Nederland, welke tussen 1890 en 
1900 is ontstaan. Zij richtten zich vooral op de heersende 
armoede en de gemeente in Gouda werd daar ook mee 
geconfronteerd. Financieel was dat heel moeilijk en een 
bredere basis werd gevonden in het contact met stadse-
vangelisatie Jeruël te Rotterdam. In Gouda werd onder 
dezelfde naam de Evangelisatie Jeruël gesticht en veel 
werk werd in de achterbuurten verricht. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden veel 
contacten onderhouden met diverse veg’s en ontstond 
uitbreiding van activiteiten. Dit leidde uiteindelijk tot 
stichting van een veg in Gouda in 1932.

De Parousia gemeente houdt haar diensten in een de-
pendance van de scholengemeenschap De Goudse Waar-
den aan de Kanaalweg 31. De gemeente telt ongeveer 
vierhonderd leden en vaste bezoekers.

Zij noemen zich “een groep gelovigen uit Gouda en 
omstreken, die bij elkaar komen om elkaar te ontmoe-

ten, uit de Bijbel te lezen 
en om vervolgens het ge-
leerde in praktijk probe-
ren te brengen”. Zij wil-

len daarbij een gemeente zijn, die midden in de wereld 
staat en mensen wil helpen Jezus Christus te volgen.

Oorspronkelijk actief als cama-gemeente, is zij thans 
onderdeel van de landelijke groep Alliantie van Baptisten 
en cama (de zogeheten abc-gemeenten). 

Met het Griekse woord Parousia wordt de verwachting 
van de komst van Christus aangegeven. 

Rafaël Gouda. Het He-
breeuwse woord Rafaël 
betekent letterlijk ‘door 

God hersteld, genezen’. De Rafaëlgemeenschap Gouda 
bestaat uit een netwerk van huisgroepen, die de kracht 
van Gods liefde met woord en daad de wereld willen in 
brengen. Zij komen ’s zondags samen in een ruimte van 
de scholengemeenschap De Goudse Waarden.

De bijeenkomsten worden gekenschetst als een ba-
sisplaats, een veilige plek van herstel, van bemoediging, 
een plaats om te leren zonder veroordeling. 

De Vergadering van Gelovigen. Hoewel deze gemeen-
schap (Vergadering) niet meer in Gouda als zodanig bij-
eenkomt, zij toch iets over de aard en geschiedenis ver-
meld. Het in opdracht van de Goudse koopman Pieter 
de Raadt gebouwde (kerk)gebouw aan de Peperstraat 20 
was bestemd als vergaderlokaal voor de Vergadering der 
Gelovigen. Deze godsdienstige bijeenkomsten zijn ge-
baseerd op het bijbelboek Mattheüs 18, waarin een uit-
spraak van Jezus wordt vermeld: “Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” 
Er is geen structuur, geen vaste voorganger, iedere man-
nelijke gelovige kan het woord voeren. Na het overlijden 
van De Raadt verkocht zijn weduwe het lokaal, dat nu 
in gebruik is voor algemene vergaderdoeleinden. Thans 
hebben een aantal van de gelovigen een thuis gevonden 
in de gemeente De Levende Steen (zie hieronder). 
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De christengemeente De 
Levende Steen houdt haar 
samenkomsten in het ge-

bouw van de Livingstoneschool aan de Livingstonelaan 
60. De gemeente is relatief klein van omvang (ca. 60 per-
sonen), maar daardoor is er een informele sfeer met veel 
aandacht voor elkaar. Zij voelen zich door hun geloof in 
Christus verbonden met alle christenen. 

De Levende Steen heeft zijn historische wortels in 
de zogeheten Vergadering van gelovigen. Deze kwam 
sinds 1897 in Gouda bijeen aan de Peperstraat 20. Die 
gemeenschap is enkele jaren geleden opgeheven. Veel 
voormalige leden zijn nu lid van De Levende Steen , naast 
mensen uit andere geloofsrichtingen en mensen, die re-
cent tot geloof gekomen zijn. Kenmerkend voor deze ge-
meenschap was en is de actieve deelname van de leden 
aan de samenkomsten. Er is geen vaste voorganger of 
predikant; er zijn een aantal eigen sprekers met eens in 
de maand een gastspreker vanuit verschillende kerken, 
gemeentes. 

Het Evangelisch Centrum De 
Rivier is ontstaan in 2007, 
maar de voorgeschiedenis kan 
roerig genoemd worden. Men 

is begonnen als een zelfstandige gemeenschap, oor-
spronkelijk in een kleifabriek aan de Hollandse IJssel 
en daar is ook de naam van de gemeente geboren. De 
gemeente kon daar echter niet blijven en er volgde een 
jarenlange periode van verkassen van de ene locatie naar 
de andere in deze regio. In deze periode gebeurden er 
echter ook veel naar eigen zeggen ‘mooie dingen’.

Sedert 11 augustus 2013 is het Centrum in het bezit 
van een eigen gebouw, gelegen aan de Antwerpseweg 5, 
van waaruit alle activiteiten plaatsvinden.

The Blessing Gouda. Deze gemeente werd eind 1970 ge-
sticht door evangelist Johan Maasbach. Hij en zijn vrouw 
waren al sedert 1952 in Gouda actief met evangelisa-
tiewerk vanuit een klein gebouw, de Bethelkerk aan de 
Zeugstraat. Een doorbraak ontstond in 1958 na een gro-
te geestelijke opwekkingscampagne door de Amerikaan-

se evangelist T.L. Os-
borne in Den Haag. Er 
ontstonden meerdere 
z.g. Pinkster- en Volle 

Evangeliegemeenten en er werden allerlei activiteiten 
ondernomen. In 1979 werd de voormalig R.K. Sint Jozef-
kerk (later Gouwekerk genoemd) aan de Hoge Gouwe ge-
kocht voor een symbolisch bedrag van een gulden, maar 
met de verplichting tot onderhoud. De financiële lasten 
bleken, ondanks subsidie, uiteindelijk toch te zwaar voor 
de kleiner geworden gemeenschap en recentelijk is het 
gebouw verkocht. De zondagse samenkomsten vinden 
nu nog plaats in de Pastorie van het monumentale ge-
bouw, terwijl men op zoek is naar een andere locatie. 

De gemeente maakt deel uit van de Stichting Johan 
Maasbach Wereldzending te Den Haag, welke onder su-
pervisie van David Maasbach, de zoon van de inmiddels 
overleden Johan, staat. Deze organisatie richt zich ge-
heel op het uitdragen van het evangelie van Jezus Chris-
tus “in de kortst mogelijke tijd met de beste middelen, 
die ons ter beschikking staan” (TV, radio, films, campag-
nes, enz.).

Pinkstergemeente Morgen-
stond Gouda (pgmGouda). 

Als gevolg van bovengenoemde opwekkingscampagne 
van Osborne in Den Haag ontstonden ook de Pinkster-
gemeenten Morgenstond, waarvan de eerste werden 
gesticht door Peter Rothuizen. De naam Morgenstond 
komt van de gelijknamige wijk in Den Haag, waar de eer-
ste gemeente ontstond; hij duidt tevens op de verwach-
te wederkomst van Christus. 

Er was groei en er werden meerdere gemeenten ge-
sticht in en buiten Den Haag. De pgmGouda is gestart 
in 1981 vanuit een gemeente in Zoetermeer. De eerste 
plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouw-
school aan de Sportlaan met ongeveer 25 personen. 

Gaandeweg werd de ruimte te klein en werd het hui-
dige pand, een voormalige tegelfabriek, aan de Lage 
Gouwe 204 gekocht. Na een grondige verbouwing werd 
het gebouw, genaamd De Gouden Aar, in 1988 in gebruik 
genomen. De benaming verwijst naar de Bijbelse beteke-
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Al met Al

De omvang van de evangelische beweging in Nederland 
is niet exact aan te geven. Dat heeft te maken met een 
aantal factoren, zoals: de afbakening van het begrip 
evangelisch; de organisatiegraad van de evangelische ge-
meenten en de verhouding tussen evangelische gemeen-
ten en christenen. Met dat laatste wordt bedoeld dat er 
in de loop der tijd ook een evangelisch gezinde stroming 
zowel binnen de protestantse als rooms-katholieke kerk 
is ontstaan. 

Bij een enige jaren geleden gehouden onderzoek naar 
de grootte van de groep evangelische christenen, kwam 
men uit op een schatting die lag tussen de 500.000 en 
860.000. In Gouda zijn er – wederom naar schatting – 
zo’n elfhonderd christenen lid of vaste bezoeker van een 
evangelische/pinkstergemeente. 

Al met al lijkt de evangelische beweging na een onstui-
mige groei nu redelijk gestabiliseerd en is het een vaste 
factor binnen christelijk Nederland geworden. 

nis van rijke oogst, maar de gemeente wil ook als ‘Gou-
denaar’ te midden van de Goudse gemeenschap dienst-
baar zijn. 

De pgmGouda maakt deel uit van een samenwerkings-
verband van evangelische- en pinkstergemeentes, de 
zogeheten Morgenstondbeweging, maar met elk daarin 
een eigen identiteit en relatieve zelfstandigheid. De 
groep bestaat thans uit een 14-tal gemeentes met ver-
schillende benamingen. De basis is de Bijbel als onbe-
twiste waarheid. Er is wel een gezamenlijke opgestelde 
geloofsovertuiging, maar binnen dat kader vullen de ge-
meentes dat op hun eigen wijze in. “Eenheid in verschei-
denheid” is het overheersende thema. 

Levende Steen Ministries. Deze zich ministries noe-
mende gemeenschap is de jongste loot aan de stam van 
evangelische bewegingen in Gouda (niet te verwarren 
met de eerder beschreven christengemeente De Levende 
Steen). 

De groep is naar eigen zeggen een “ministry met lie-
den uit alle windstreken en waarbij Gods bovennatuur-
lijke kracht centraal staat in hun meetings.” Locaties 
worden aangeduid met campusses, die geleid worden 
door een Apostolisch Team met missionaire en pastorale 
opdracht. Zij worden aangesteld en staan onder leiding 
van apostel Edgar Holder en zijn vrouw pastor Irma van-
uit het Dome-kerkgebouw in Spijkenisse. 

De campus Gouda houdt zijn diensten in het Centrum 
Irishof aan de Middenmolenplein 229.


