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In het Nijkerk anno 1749 gaat het leven zijn
gewone gangetje. De meeste mensen werken
op het boerenland en verdienen hun boterham
met de opbrengsten van het land en de vee handel. Er heerst onrust.
De omstandigheden worden er niet beter op
nu her en der de veepest is uitgebrken, en
het instor ten van de tabaksindustrie vormt
een donkere wolk boven het Gelderse dorp
aan de rand van de Veluwe. Ondanks deze
tegenslagen lijken de mensen niet van zins
om God te zoeken. O ja, iedereen bezoekt
keurig zoals het hoor t de Nederlandse
Her vormde Kerk, maar het zondagse pak
verdwijnt na de kerkdienst in de kast om er
de volgende week weer te worden
uitgehaald.
Als de jonge dominee Gerardus Kuypers in
april 1749 zijn intrede doet als predikant van
de Her vormde Kerk in Nijkerk, lijkt het erop
dat hij een zware taak zal krijgen om de
kerkgangers te leiden in hun leven met God.
Toch leef t er hoop in zijn har t. Van over de
hele wereld komen berichten dat God bezig
is opwekking te brengen.
Als een golfbeweging gaan de opwekkingen
over de hele wereld. In Schotland en Enge land zijn diverse opwekkingen uitgebroken,
die geleid worden door John Wesley en
George Whitefield. In de Verenigde Staten
is de eerste “Great Awakening” uitgebroken,
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onder leiding van de wereldberoemde theoloog
Jonathan Edwards, en ook George Whitefield
is hierbij betrokken. De jonge kolonies aan de
oostkust van Amerika worden op machtige
wijze bezocht door de kracht van God.
De wereld staat in brand voor Jezus.
En als het aan Kuypers ligt, is Nederland nu
snel aan de beur t voor net zo’n bovennatuurlijk
bezoek van God.

OVERGAVE
Gerardus Kuypers, geboren
op 11 oktober 1722, wordt
opgevoed in een leven dat
is toegewijd aan God.
In 174 4 begint hij zijn
bediening als hulppredikant
in de Her vormde Gemeente
in Amsterdam.
Kuypers geniet van de Bijbel.
Dag en nacht zit hij in zijn studeerkamer
gebogen over Gods Woord. Hij ontdekt dat het
echte leven met God heel anders moet zijn,
dan datgene wat hij om zich heen ziet.
De preken van Kuypers zijn indringend en mee slepend en roepen de mensen op om zichzelf
te onderzoeken en te breken met de zonde.
Hierdoor vindt er een kleine geestelijke opleving
plaats in de kerk in Amsterdam.
In het dorpje Jutphaas krijgt Kuypers de
gelegenheid om zelf een gemeente te gaan
leiden. In de gesprekken die hij voer t met de
oude weduwe Mientje, wordt Gerardus voorbe reid op de taak die God voor hem heef t.
Hij besluit zich volledig over te geven aan God.
Het komt vaak voor dat Kuypers biddend en
worstelend tot diep in de nacht zijn preken
voorbereidt.
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NIEUWKERK
Als Kuypers in 1749 wordt beroepen naar
‘Nieuwkerk ’ is hij zich bewust van de afhanke lijkheid van de Heilige Geest en bidt hij vaak
voor een krachtige werking van Gods Geest
in de har ten van de Nijkerkers. Hij is bewogen
met de mensen, en ziet de geestelijke armoede
die er heerst, maar voelt zich machteloos
staan. Wanhopig blijf t hij bidden. Samen met
zijn collega Roldanus roept hij de mensen op
om een leven te leiden dat overeenstemt met
Gods bedoelingen, en langzaam maar zeker
begint de Geest van God de har ten van de
mensen te bewerken.
Aan het einde van de zomer van 1749 be ginnen steeds meer mensen zich zorgen te
maken over hun geestelijke toestand.
Elke samenkomst wordt bepaald door deze
vraag:
“Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding?”
Omdat het aantal bezoekers nu snel toeneemt,
besluit Kuypers iets te doen wat in de be staande kerkstructuur revolutionair is:
hij zet lekenpredikers (niet opgeleide
predikanten) in bij de huissamenkomsten, die
in aantal explosief groeien. Dit oogst veel
kritiek van zijn collega’s, omdat in die tijd de
dominee geacht werd al het werk te doen.
Deze heef t er immers voor gestudeerd. Ook
zijn collega, Dominee Roldanus, heef t kritiek
op dit besluit van Kuypers, maar omdat hij de
vruchten in de mensen ziet, smelt zijn kritiek
grotendeels.
Inmiddels zijn de huissamenkomsten het
gesprek van de dag geworden. Zelfs in de
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kroegen worden diensten gehouden.
Gerardus is verbijsterd als hij ziet dat de mensen
zo bezig zijn met hun redding en als hij ’s
avonds na een huissamenkomst thuiskomt,
ontdekt hij dat alle kamers van zijn huis tjokvol zitten met mensen die niet weten waar ze
met hun zonden heen moeten…

OPWEKKING
Het is 17 november 1749.
Dominee Kuypers preekt
die zondag over Psalm 72:16:
‘ I s er e en h a nd vol k or en op

spreekt over de werking van Gods Geest in het
mensenhar t, en als hij uit de Bijbel begint te
lezen, breekt een niet te stoppen gehuil uit.
Kunnen de mensen verlost worden van hun
torenhoge zonden? Als Kuypers aan het einde van
de dienst de zegen meedeelt aan de mensen,
valt een aantal van hen op de grond.
Mensen kunnen niet meer spreken vanwege hun
zondebesef. Er woedt een geestelijke strijd om
mensenzielen. Tot diep in de nacht gaat het
door en de mensen leren dat er verlossing en
vergeving is voor zondaren. De oogsttijd is nu
begonnen. Alles in Nijkerk staat op het punt
om totaal getransformeerd te worden.

he t l a nd , op de t op v a n de
b er gen , de v r uc ht d a a r v a n

DE T WEEDE PASTORIE

z a l r u i s en a l s de L ib a non ;

De pastorie werd de gehele week bevolkt door
gemeenteleden. Ze bezochten Kuypers op de
vreemdste tijden. De beroerden en verslagenen
van har t werden met hulp van derden naar
Kuypers’ huis gebracht of zij k wamen zelf.
Kuypers schreef aan zijn ouders dat zijn huis
over vol was na het houden van een preek over
Psalm 72:16. Meer dan 200 mensen k wamen
naar zijn huis. Acht dagen eerder waren het
nog 80 mensen.
De kamers waren vol en de mensen stonden
– volgens de beruchte brieven – op ladders
tegen de vensters. Kuypers werkte tot diep in
de nacht. Volgens Kuypers waren allen in nood
en vroegen om redding. Hij noemde het een
“geruis van Libanon”. De pastorie was tot een
openbaar huis geworden. Men wilde de pre dikant horen en spreken. Kuypers zegt dat de
mensen wilden dat er met hen gebeden werd.
Telkens klonk de roep om vergeving van zonden.

de s t e de l i n gen z u l len
blo eien a l s he t ge w a s op
a a r de ’
De kerk is vol. De mensen zijn overal vandaan
gekomen. De Nijkerkse beroeringen zijn be gonnen. Ter wijl Kuypers Gods Woord brengt,
lezend uit Psalm 72, beginnen overal mensen
te beven en te huilen. Verslagenheid als
gevolg van zondebesef alom. In de kerk
beginnen mensen te roepen om Gods genade.
Het gekerm en geroep is zo groot, dat
Kuypers zich bijna niet meer verstaanbaar kan
maken.
Tijdens de latere preekbespreking raakt
iedereen over tuigd van zonde. Sommigen
vallen plotseling op de grond, alsof ze zijn
bezweken onder een last die niet te dragen is.
Anderen vallen op hun knieën en huilen luid
om hun zonden. Er is een diepe honger naar
het levendmakende woord van God. Kuypers
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“Bid nu, help nu; ik sprak, ik bad, ik hielp.”
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GOD LIEFHEBBEN BOVEN ALLES
Nijkerk verander t. De kerk, die gekenmerkt
werd door religieuze orthodoxie, had voor de
‘Nijkerkse opwekking’ geen grip op de gemeen teleden.
Vandaar dat er een grote afstand was tussen
leer en leven.
Door de prediking en het pastoraat van Kuypers k wam er verandering in het leven van de
gemeente. De mensen zagen dat in dat het
oude leven niet goed was. Het was niet in
harmonie met Gods Woord. Kuypers wijst niet
op de uiterlijke, maar op innerlijke beroeringen.
Door oprechte bekering komen woorden en daden van waarachtig christendom aan het licht.
Bij velen is er een uit wendige bekering.
De gehele winter zijn de herbergen leeg.
Daarentegen is de kerk te klein.
Soms drommen meer dan 2.500 mensen
samen en het merendeel moet blijven staan.
In plaats van getier en gevloek, komen uit
vele huizen geluiden van psalmgezang en
gebed.
Kinderen zijn in een hoekje zacht aan het
bidden en overal krijgen mensen belangstelling om de Bijbel te bestuderen. Haat en nijd
hebben plaats gemaakt voor onderlinge liefde
en eendracht.
De opwekking bracht een keer ten goede
in het dagelijkse leven van de inwoners van
Nijkerk.
Het gehele sociale leven stond in het teken
van de ‘Nijkerkse opwekking’. Men had bijna
alleen oog voor het geestelijke leven. Alles
wat in strijd was met Gods Woord, werd
uitgebannen.
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Dagelijks werden er in Nijkerk samenkomsten
gehouden. Hierdoor ontstond een totaal an der leven. Er was geen drankmisbruik meer en
bijna geen haat en nijd. De liefde voor elkaar
in de gemeenschap kreeg de vorm van God
liefhebben boven alles en de naaste als zich zelf.

OPWEKKINGSVUUR
Vanuit het hele land komen mensen naar
Nijkerk. Het vuur verspreidt zich dan ook snel
naar de omliggende dorpen en steden.
Putten en Amersfoort kennen ook de verschijnselen van opwekking en dominee De Roy in
Aalten kan zich na een serie preken over de
wedergeboorte niet meer verstaanbaar maken
door het luide gehuil, dat huizen ver te horen
is. Ook in Aalten breekt een opwekking uit.
Kuypers is zelf niet blij met de heftige manifestaties die in de diensten plaatsvindt.
Liever had hij ze niet gehad, maar hij wil God
niet in de weg staan. “Ik wilde wel dat ik het
tumult kon verminderen, maar de bekering
van zielen heef t mijn volle aandacht”, zegt hij
in een reactie tegen zijn collega’s. Kuypers is
er namelijk van over tuigd dat het Gods werk
is. Wie anders zou mensen zo diep tot beke ring brengen?
Vanaf de kansel wordt echter vaak opgeroe pen tot kalmte, want Kuypers over tuiging is
dat als het Woord niet gebracht kan worden, het
tumult niet mag worden geaccepteerd. Een
zacht gezucht en gekreun is dan het enig
hoorbare geluid.
Als in de loop van 1750 de kerkenraad
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besluit om de manifestaties niet langer toe te
staan, beginnen de diensten weer rustig te
verlopen, hoewel er zo af en toe nog diepe
zuchten te horen zijn.
De opwekking wordt hierdoor echter niet
geremd.

KRITIEK
Zoals op elk werk van God, is er ook veel kritiek
op de gebeur tenissen in Nijkerk.
Als Kuypers in de eerste maand van de opwekking
een brief naar zijn vader schrijf t over de
gebeur tenissen, wordt deze brief door mensen
overgeschreven en gepubliceerd.
Hierdoor ontstaat er veel kritiek op de opwekking. Delegaties van professoren en dominees
bestempelen de manifestaties als duivelswerk.
De grootste criticus beweer t dat de troon van
satan is opgericht in Nijkerk. Kuypers verliest
enkele van zijn beste vrienden door zijn
betrokkenheid bij de opwekking.
Er zijn ook mensen die de gebeur tenissen in
Nijkerk proberen te kopiëren door ook te preken
over Psalm 72:16 of de manifestaties na te
bootsen. Dit lever t waanzinnige taferelen op in
een kerk in Hoogeveen, waar de politie eraan
te pas moet komen om de orde te herstellen.
Dit is natuurlijk olie op het vuur van de critici.
De commotie is groot, maar de mensen blijven
toestromen.
Het vuur van God brandt in het hart van
Nederland.
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GEDOOFD

WIE ZIJN WIJ?

In 1753 komt er echter een einde aan. Op last
van Stadhouder Willem IV voer t de synode een
verbod in op de ‘uitingen’ (manifestaties) in de
Kerk. Deze stap zorgt er voor dat het opwekkingsvuur niet langer om zich heen grijpt, maar
langzaamaan doof t.

Het Huis van Gebed is een initiatief van Stichting
Streams en Stichting Gloryministries. Streams is een
beweging van mensen die geraakt zijn door de liefde
van Jezus en dit handen en voeten willen geven in het
dagelijks leven. Vanuit het verlangen om mensen te
helpen bij het ontdekken van hun gaven en talenten
worden zeven locaties in Nijkerk beschikbaar gesteld
voor verschillende doeleinden.
Daarbij wil Streams ook een bedding zijn voor verschillende roepingen om samen in beweging te zijn.
Zo wordt ruimte gegeven aan bedieningen die God
heeft gegeven om iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar te
maken in de maatschappij.

BRONVERMELDING:
• G etrouw Verhaal en A p olo gie of Verdeediging der zaaken
- voorgevallen in de gemeente te nieuwkerk op de veluwe.
door G .Erardus Kuypers (Predikant aldaar.)
• Nieuwkerk , een lichtbaken op de Veluwe, drs J. Fekkes
• O pwekkingen in de geschiedenis , Theo Veldhuis

Gloryministries wil mensen dichter bij het Vaderhart
van God brengen. Op die plek worden mensen ‘heel’;
gevuld door Zijn Geest en bruikbaar voor Hem.
Gloryministries heeft als missie om mensen aan te

moedigen tot gebed en voorbede. Met dat doel voor
ogen worden in het Huis van Gebed samenkomsten
georganiseerd om voorbidders te mobiliseren en toe
te rusten. Meer info: www.gloryministries.nl.

BOUW JE MEE?
Wil je meebouwen aan het Huis van Gebed?
Dan ben je van harte welkom bij onze open gebedsamenkomsten of voorbede sessies.
Wil je als voorbidder met ons optrekken in ons
gebedsteam? Neem dan contact met ons op via:
mail: info@gloryministries.nl
Steun ons financieel via IBAN NL56INGB0005047280
t.n.v. Stichting Gloryministries o.v.v. Huis van Gebed
Of maak gebruik van het machtigingsformulier
(z.o.z.).
Omdat we ANBI zijn is je gift fiscaal aftrekbaar.

MACHTIGINGSKAART
PERSOONSGEGEVENS:
Dhr/Mw:
Adres:							Postcode en woonplaats:			Land:
IBAN:
Eenmalig € 			

Maandelijks overschrijving €

Plaats en datum:							Handtekening:
e-mail:							Telefoon nummer:
Ja, ik meld me aan voor de gebedsbrief.
Retourneren naar: Langestraat 7, 3861 BM Nijkerk of mail naar info@gloryministries.nl.

Stichting Gloryministries | Langestraat 7 | 3861 BM Nijkerk | Nederland | KvK: 34327286 | NL56INGB0005047280
Binnen 30 dagen kunt u deze machtiging ongedaan maken via uw bank. Hartelijk dank voor uw gift!

