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In 1911 kreeg de gereformeerde kerk van Epe ‘eindelijk’ weer een eigen predi-
kant. J.J. Bajema was in 1905 niet zonder moeilijkheden vertrokken, en daarna 
zou het zes jaar duren voordat er een opvolger kwam. Dat werd dr. J.G. Geelker-
ken, die in 1915 weer vertrok naar de gereformeerde kerk van Overtoom (in Am-
sterdam) en in 1926 landelijke bekendheid verwierf, omdat hij weigerde te gelo-
ven dat de slang in het paradijs ‘zintuiglijk waarneembaar had gesproken’.  
Bijna een jaar geleden verscheen zijn biografie, Heeft de slang gesproken? Het 
strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) (Amsterdam 2013). De auteur 
van deze biografie schetst hieronder een beeld van Geelkerken, met de nadruk 
op zijn Eper jaren.  
 

ACHTERGROND 
Jan Geelkerken was de veelbelovende zoon van de Utrechtse notaris N.G. Geelker-
ken, die overleed toen Jan twaalf jaar oud was. In verband met zijn schooloplei-
ding verhuisde de weduwe met haar drie kinderen naar Amsterdam, waar Jan het 
Gereformeerd Gymnasium bezocht. Dat was toentertijd een van de belangrijkste 
kweekscholen voor het toekomstig kader van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. Bekende gereformeerde families stuurden hun kinderen ernaartoe. Onder de 
eerste examinandi komen we de namen tegen van Esser, Woltjer, Rutgers, Hoede-
maker en Rullmann. Bekende namen voor wie geen vreemde in het gereformeerd 
Jeruzalem is. Ook enkele van Jans klasgenoten zouden, net als Jan, later landelijke 
bekendheid verwerven: Aart van Schelven, F.W. Grosheide en Jan Netelenbos. 
Kortom, Jan Geelkerken kwam gedurende zijn middelbareschooltijd in het hart 
van de gereformeerde wereld terecht en verkeerde in de ‘hoogste’ kringen: hij was 
kind aan huis bij de hoogleraren Rutgers en Geesink en bij de machtige dominee 
B. van Schelven. 
Jan was een probleemloze en goede leerling, zoals blijkt uit de administratie van 
de school. Na zijn eindexamen ging hij theologie studeren. Hij had al vroeg beslo-
ten dat hij predikant wilde worden, zo vertelt hij in een terugblik. Hij speelde 
graag domineetje, staande op een stoel, waarbij zijn zuster mocht optreden als col-
lectant. Het verhaal gaat dat Abraham Kuyper, rond 1900 op het toppunt van zijn 
macht en dé grote man van de Gereformeerde Kerken, graag had gezien dat Jan 
een andere studie zou kiezen dan theologie. Kuyper had theologen genoeg, maar 
goede juristen kon hij nog wel gebruiken. Maar Jan was overtuigd van zijn keuze 
en het werd dus theologie.  
Hij koos voor de VU, niet voor de School der Kerken in Kampen. Daarmee koos hij 
voor een van de twee vleugels in de Gereformeerde Kerken. De school in Kampen 
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was in 1854 opgericht door de Afgescheiden Kerken; de 
VU was in 1880 door Abraham Kuyper en zijn medestan-
ders opgericht. Mede omdat de theologische studenten 
van de VU geen predikant in de Hervormde Kerk konden 
worden, kwam het in 1886 tot een tweede kerkscheuring, 
de zogenaamde Doleantie. Beide groepen, afgescheidenen 
en dolerenden, gingen in 1892 samen verder als Gerefor-
meerde Kerken in Nederland. Toen Jan zich dus in 1899 
aan de VU inschreef, had dat iets van een statement, een 
keuze voor een van de partijen in de zojuist gefuseerde 
kerkgroep. 
Die keuze voor de VU lag voor de hand. Zijn vader was in 
1886 door de Utrechtse kerkenraad (van de hervormde 
gemeente) als ouderling afgezet, omdat hij te veel op de 
hand van A. Kuyper was, en natuurlijk ging de zoon, die 
zijn hele leven grote bewondering had voor zijn vader, 
naar de universiteit die door Kuyper was gesticht. Maar er speelde meer dan res-
pect voor en verbondenheid met de keuze van zijn vader. De sfeer in Kampen was 
bevindelijker, vromer, dan aan de VU; de beleving van het geloof werd er van 
groot belang geacht. Gechargeerd zou men kunnen zeggen dat de cijfers van het 
eindexamen er niet zoveel toe deden, als de aanstaande student maar echt bekeerd 
was. Aan de VU werd grote waarde gehecht aan een degelijke opleiding; men keek 
daar toen en later een beetje neer op het ‘schooltje’. Het zou nog lang duren, voor-
dat de VU de examens van Kampen zou erkennen, en op een bepaalde manier is er 
altijd een zekere tweestrijd blijven bestaan, samenhangend met de verschillende 
herkomst.  
Geelkerken kreeg aan de VU een gedegen opleiding en liep onder anderen college 
bij A. Kuyper en, toen deze in 1901 minister was geworden, bij H. Bavinck, overge-
komen uit Kampen. Bavinck werd, meer dan Kuyper, de leermeester met wie 
Geelkerken zich het meest verbonden is gaan voelen.  
Terwijl de meeste studenten na hun kandidaatsexamen de pastorie ingingen, be-
sloot Jan eerst zijn doctoraal examen te doen en te promoveren. Bovendien wilde 
hij trouwen. Al snel na zijn kandidaatsexamen huwde hij Ida Kardoes, dochter van 
een Hilversumse aannemer. Jan was welgesteld en kon zich enkele jaren studie 
zonder inkomsten uit arbeid makkelijk veroorloven. Promoveren dus. Bavinck 
wees hem op het thema van zijn proefschrift, de empirische godsdienstpsycholo-
gie: een nieuw vak, waarmee in Nederland zich nog haast niemand had bezigge-
houden. Onontgonnen terrein was het, en dat bood goede perspectieven voor een 
proefschrift van meer dan gewone betekenis. Dat werd het dan ook, want Jan 
Geelkerken had heel wat in zijn mars. Aan die vreugdevolle dag op 15 oktober 
1909 ging echter een bitter conflict met zijn promotor vooraf. Bavinck had namelijk 
voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen een voordracht gehouden over 
ditzelfde thema. Dit leidde tot grote woede bij Geelkerken, die Bavinck in feite van 
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plagiaat beschuldigde. Dat de promotie toch doorging, lag niet aan Geelkerken, 
maar aan de zachtaardigheid van Bavinck. De relatie met Bavinck was voor jaren 
verstoord.  
Daarmee stuiten we op een karaktertrek van Geelkerken waarmee ook anderen te 
maken zouden krijgen. Hij kon lastig zijn. Zeg maar: hij kon zich onmogelijk ge-
dragen. Vooral wanneer hij meende dat hem of bevriende anderen onrecht werd 
gedaan, kon hij scherp uit de hoek komen. Dat leverde hem in zijn leven talloze 
conflicten op. De meest conflictueuze jaren uit zijn leven waren de jaren 1920-1926, 
uitlopend op zijn afzetting. Daarna treedt deze kant van Geelkerken minder op de 
voorgrond. Alsof het een opluchting was dat hij uit die benauwde gereformeerde 
wereld was vertrokken, een bevrijding. En hij was natuurlijk ook wat ouder en 
wijzer geworden. Maar zover was het nog niet, toen hij in 1909 promoveerde. 
Na zijn promotie ging Jan op zoek naar een gemeente, het werd de kerk van Pur-
merend. Maar van een verhuizing naar Purmerend zou het niet komen. Voordat 
de verhuizing en de bevestiging kon plaatsvinden, werd bekend dat Jan ziek was 
en langdurig uit de roulatie zou zijn. Wij zouden vermoedelijk zeggen dat hij ern-
stig overspannen was; vrienden in die tijd noemden hem ‘zenuwziek’. In februari 
1910 vertrok hij, zonder vrouw en kind, naar een rustoord in Groesbeek. Pas in 
november keerde hij terug naar huis. Ondertussen werd hem door de behande-
lend geneesheer het beroep naar Purmerend verboden. Hij diende zich te beper-
ken tot een ‘gemakkelijke taak in een gezonde streek’, aldus het medisch attest. 
Dus geen beroep naar het zompige Hollandse veen. Daarmee was Jan weer vrij 
man.  
 

PREDIKANT TE EPE 
Reeds voordat hij weer thuis was, maakte Geelkerken in De Standaard bekend dat 
hij opnieuw beroepbaar was. Epe reageerde direct. Geelkerken had er wel oren 
naar en een datum voor een preekbeurt was snel gevonden. Geelkerken verzamel-
de ondertussen her en der inlichtingen over deze gemeente. Zijn vriend ds. T. Fer-
werda, wiens ouders in Harderwijk woonden, beschreef Epe als een prettige ge-
meente, ‘een voortreffelijke Veluwse plaats’. Hier en daar was er sprake van een 
minder gezonde mystiek, er was een geringe deelname 
aan het avondmaal en soms was er een wat orthodoxe 
vormelijkheid. Maar dat alles hoefde geen belemme-
ring te zijn om een eventueel beroep aan te nemen, zo 
vond Ferwerda; hij achtte zijn vriend in Epe uitstekend 
op zijn plaats. Ook ds. J. Gispen van Barneveld (die Jan 
van vroeger kende) kwam met inlichtingen, onder 
meer over een conflict dat zich tussen het hoofd der 
school H.H. Kerkhoven en ds. J.J. Bajema, van 1899 tot 
1905 predikant te Epe, had voorgedaan. 
Zondag 25 september 1911 preekte Geelkerken te Epe. 
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Nadat de gemeentevergadering ge-
hoord was en er geen bezwaren 
naar voren waren gebracht, werd 
het beroep uitgebracht. Het trakte-
ment bedroeg fl. 800 per jaar. Ver-
der had hij vrij wonen en zou de 
kerk zich voegen naar de gebruike-
lijke pensioenregelingen. Daarna 
volgde nog enige correspondentie 
over de door Geelkerken noodzake-
lijk geachte verbouwing van de pas-
torie. Op 11 oktober 1910 kon scriba 
G. Scholten Lzn. hem melden dat de 
kerkenraad besloten had de pastorie 
te verbouwen, zodra het beroep was 

aangenomen. Men had, om die verbouwing te financieren, een onderhandse le-
ning gesloten tegen 4% rente. De leden van de kerkenraad stonden daarvoor per-
soonlijk borg. Tegen zo veel welwillendheid kon Geelkerken niet op en hij nam het 
beroep aan. Daarbij werd onder meer afgesproken dat hij het eerste jaar maar een-
maal per zondag zou preken in verband met zijn gezondheid.  
Nadat hij op 5 februari bevestigd was, begon het ‘gewone’ predikantswerk, met 
zijn preken, zijn catechisaties, zijn huisbezoek en zijn vergaderingen. Bijna al Geel-
kerkens preken zijn bewaard gebleven, en van zijn preekbeurten hield hij een 
zorgvuldig register bij, inclusief de psalmen die werden gezongen. Ook zijn er al-
lerlei lijsten met namen van catechisanten, en de verslagen van de vergaderingen 
staan opgetekend in het notulenboek van de kerkenraad. Daaruit blijkt dat Geel-
kerken in de liturgie enkele wijzigingen wilde doorvoeren en dat de meeste daar-
van door de kerkenraad werden geaccepteerd. Deze hield echter vast aan het ge-
bruik dat de predikant de mededelingen voor zijn rekening nam. Geelkerken 
meende blijkbaar dat de mededelingen niet tot de dienst des Woords behoorden 
en daarom ook door een ouderling gedaan zouden kunnen worden. Maar dat 
kreeg hij er niet door. Wat wel lukte, was dat in de loop der jaren de verhuur van 
zitplaatsen werd afgeschaft (waardoor de ‘rijken’ de beste, de ‘armen’ de slechtste 
plaatsen hadden) en er kwam een uitleenbibliotheek om de kennis van de gemeen-
te te vergroten. Bij de huwelijksbevestiging werd voortaan een Bijbel aangeboden. 
Ook was er aandacht voor het huisbezoek, werd het kerkbezoek in de gaten ge-
houden en werd er gewaarschuwd tegen ‘lijdelijkheid’. Daarmee wordt gedoeld 
op een passieve, berustende en afwachtende manier van geloven. Je moet nog 
maar afwachten of je uitverkoren bent. Dit leidde er in het algemeen toe dat men-
sen niet aan het avondmaal gingen. Want stel je voor dat je het avondmaal on-
waardig was – je wilde niet het risico lopen met een ingebeelde hemel naar de hel 
te gaan. Maar van dat soort vroomheid moest Geelkerken niets hebben; het thema 
kwam in zijn preken regelmatig terug. Hij predikte Christus, maar niet als ‘object’, 
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niet als theologische waarheid die we zonder meer kunnen begrijpen met ons ver-
stand. Wil de prediking duidelijk worden, dan moet de hoorder daaraan deelheb-
ben; dan moet hij geraakt worden in het diepst van zijn existentie; dan moet hij 
aangesproken worden in de grond van zijn bestaan. Dat wil zeggen dat Geelker-
ken sterk aandrong op het komen tot Christus, op de ware verootmoediging; dat 
hij wees op de wijze waarop een mens zich het heil kon eigen maken; dat hij on-
derscheid maakte tussen onbekeerden, tragen van hart en ware gelovigen. 
Geelkerken waakte niet alleen over het zielenheil van zijn gemeenteleden, maar 
ook over hun politieke voorkeur. Zo verwijderde hij eens een pamflet uit de kerk, 
omdat daarin bezwaar werd gemaakt tegen de onrechtvaardige verhoudingen in 
Nederland, tegen de verschillen tussen armoede en rijkdom, tussen arbeiders en 
fabrikanten, tegen onderbetaling en rijke baronnen. Ook werd er reclame gemaakt 
voor de socialistische bladen Recht voor allen en Recht door zee. Als rechtgeaard lid 
van de Anti-Revolutionaire Partij wilde Geelkerken dat natuurlijk niet in zijn kerk-
je. Hij tekende op het pamflet aan: ‘Een aantal exemplaren door mij verwijderd uit 
voorportaal kerkgebouw.’ Maar als het moest, hield de kerkenraad zich ook bezig 
met minder verheven zaken. Toen Geelkerken enkele maanden in Epe woonde, 
bleek de beerput verplaatst te moeten worden. De stank was ondragelijk.  
Een andere kwestie was een botsing met het schoolhoofd H.H. Kerkhoven, die 
zich negatief over Geelkerken had uitgelaten, toen hem vanuit Vlissingen om in-
lichtingen werd gevraagd, waarschijnlijk in verband met een eventueel beroep. Hij 
had onder meer verteld dat Geelkerken niet goed antirevolutionair zou zijn, naar 
de CHU neigde en veel liberale bladen las. Dit kwam Geelkerken ter ore, die zich 
door Vlissingen uitvoerig liet informeren over de door Kerkhoven gemaakte op-
merkingen, en hij sprak vervolgens Kerkhoven aan. Deze zette een en ander recht 
bij de kerkenraad van Vlissingen en overhandigde aan Geelkerken een schriftelijke 
schuldbelijdenis. Opvallend is dat Geelkerken hier buiten zijn kerkenraad om han-
delde. Pas toen de zaak tot een einde was gebracht, stelde hij de kerkenraad van de 
kwestie in kennis. Hij achtte het ‘alleszins geraden met ’t oog op ’t gebeurde een 
open oog te houden op den betrokken persoon’. Daarmee was dit conflict uit de 
wereld. Kerkhoven was verpulverd onder het gelijk van Geelkerken. Het is een 
kenmerkende manier van doen. Als Geelkerken meende dat hem onrecht werd 
aangedaan, aarzelde hij geen moment. 
Ondertussen bleek het herstel van Geelkerken door te zetten, zodat hij na een jaar 
twee diensten per zondag kon leiden. Overigens was het kerkbezoek in die avond-
diensten van dien aard dat Geelkerken van de kerkenraad de vrijheid kreeg om de 
gemeente op dit verzuim te wijzen. In 1913 kwamen er de catechisaties op de le-
gerplaats bij Oldebroek bij; in 1914 verzorgde hij daar tevens een aantal kerkdien-
sten. Een welkome afwisseling in het soldatenleven, waarin de verveling de groot-
ste vijand was. Ook werd hij benoemd tot lid van het bestuur van de Vereniging 
Militair Tehuis in Oldebroek, en natuurlijk stond de pastorie open voor een al dan 
niet verdwaalde soldaat, zoals een van hen dankbaar meldde in De Nederlandsche 
Krijgsman. 
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OORLOG 
In 1914 nam de politieke spanning in 
Europa toe. Zozeer zelfs dat de Ne-
derlandse regering op vrijdag 31 juli 
1914 de mobilisatie afkondigde. Za-
terdag 1 augustus dienden alle mili-
tairen zich te melden bij hun kazerne. 
Het leidde zowel tot een run op de 
banken, waar mensen hun papiergeld 
zoveel mogelijk wilden wisselen te-
gen gouden en zilveren munten, als 
tot een run op de winkels om maar zo 
veel mogelijk voedsel te hamsteren 
voor het geval dat…  
De volgende dag, zondag 2 augustus 
1914, preekte Geelkerken in de Oos-
terkerk te Utrecht. Een van de kerk-
gangers was de latere ds. J.J. Buskes 
jr., toen 15 jaar oud. Hij beschreef la-
ter wat hij meemaakte. ‘De kerk was 
stampvol. Van de preek herinner ik 
me niets meer. Ik weet niet eens meer 
wie de dominee was. Ik weet alleen 
dit éne, dat de angst voelbaar in de 
kerk hing en dat er gebeden werd: O, 
God, spaar Nederland! De bedehui-
zen waren meer nog dan gewoonlijk bedelhuizen.’ Als tekst had Geelkerken geko-
zen 1 Petrus 5:7: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’  
Over deze zelfde tekst preekte hij ook op zondag 9 augustus in Epe, toen de oorlog 
inmiddels was uitgebroken. Het was een bemoedigende preek over een tekst die 
uitstekend aansloot bij de gebeurtenissen van de dag. Toch ging het Geelkerken 
niet alleen om de zorgen over ons vaderland of over ons buurland. Als christenen, 
zo hield hij zijn gehoor voor, hebben we nog een andere bekommernis. Wat ons 
overkomen is, achtte hij een oordeel Gods. Zelf wilde hij de schuldigen niet aan-
wijzen, hij wist niet wie de schuldigen waren. ‘God weet het. En Hij zal oordeelen.’ 
Maar God gebruikte dit alles als zijn gesel over onze zonden. Die bestonden vooral 
hieruit dat de lange tijd van vrede en voorspoed niet genoeg gewaardeerd was. 
Integendeel, er was sprake geweest van zedeloosheid, ongeloof, wetteloosheid. 
Geelkerken keek daarbij niet alleen naar Duitsland, maar hij riep tevens op tot zelf-
onderzoek. ‘Gij, hoofd voor hoofd, wie zijt gij geweest?’ Dat was de grootste be-
kommernis in deze dagen. Maar de tekst geeft ons de raad om die bekommernis 
aan God toe te vertrouwen. Het is een krachtige bemoediging. ‘Want Hij zorgt 
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voor U.’ Dat wilde zeggen: God regeert. Het was zijn plan, het diende zijn raad. 
‘Laat Hem besturen waken, ’t is wijsheid wat Hij doet’, zo citeerde hij een bekend 
gezang. Want er was niet alleen sprake van een oordeel, ook van ‘zonde-vergeven-
de liefde’. ‘O, welk een heil ligt daarin te midden van de nood der tijden.’ Hij ein-
digde met het citeren van het lied ‘Veilig in Jezus’ armen’, uit de bundel van Jo-
hannes de Heer. In latere preken kreeg Geelkerken steeds meer iets van een boete-
prediker.  
In het najaar van 1914 schreef Geelkerken een reeks artikelen in het regionale blad 
De Veluwe. Christelijk nieuws- en advertentieblad. Opmerkelijk is zijn oproep om kri-
tisch naar Duitsland te kijken. Veel Nederlanders waren in deze oorlog voor Duits-
land. Engeland stond er vooral bij de antirevolutionairen slecht op als gevolg van 
de Boerenoorlog. België, aldus Geelkerken, verdiende onze steun. Blijkbaar durfde 
hij in de krant meer te zeggen dan vanaf de kansel. Enkele weken later ging hij in 
op de vraag hoe christenen dienen aan te kijken tegen de verstoorde droom der 
pacifisten. Was hun beweging uit ‘den Booze’ of uit God? Een eenvoudig ant-
woord achtte hij niet mogelijk. Er was sprake van beginselen die een christen niet 
kon delen, en er werden beginselen miskend die voor een christen juist heel be-
langrijk waren. Tekenend achtte hij de plaats die het Christusbeeld in het Vredes-
paleis innam. Niet in het middelpunt, maar op een ondergeschikte plaats, ergens 

in het trapportaal. En tegenover al het 
optimisme van de vredesbeweging 
wees hij op het christelijk besef dat de 
wereldvrede pas zal komen na een 
grote crisis met de wederkomst van 
Christus. Hij achtte het de taak van de 
christenen om te blijven strijden tegen 
elke onrechtmatige oorlog en te zoe-
ken naar rechtmatige vrede. Waarom 
hij met deze journalistieke arbeid stop-
te, heb ik niet kunnen achterhalen.  
Met zijn preken voegde Geelkerken 
zich in het onder gereformeerde predi-
kanten gangbare patroon. Dat blijkt 
wel uit de prekenserie Menigerlei gena-
de en de officiële reactie van de gene-
rale synode van 1914 op het uitbreken 
van de oorlog. Er kwam meer besef 

van distantie tussen evangelie en cultuur, van verwereldlijking van de kerk en er 
kwam aandacht voor het einde der tijden. Niet alleen Geelkerken wees op de 
schuld der kerk, ook anderen deden dat. Maar de kern lag toch wel in het besef dat 
de moderne cultuur ‘van God los’ was. Dat blijkt ook uit de verklaring die de sy-
node van Den Haag in 1914 deed uitgaan, onder meer op verzoek van de kerk van 
Epe.  
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J.G. GEELKERKEN  

In het voorjaar van 1915 kreeg Geelkerken een beroep naar de kerk van Overtoom 
(in Amsterdam-Zuid), dat hij aannam. Op 9 mei nam hij afscheid. Hij werd opge-
volgd door zijn studievriend Piet Jukkenekke. Jan Geelkerken begon aan een 
nieuw en veelbewogen hoofdstuk uit zijn leven. In de geschiedenis van Epe staat 
hij bekend als een ‘predikant met een grote inzet in een tijd, dat de gemeente stevi-
ge leiding nodig had.’ Toen hij zijn opvolger bevestigde, liet hij op diens verzoek 
zijn toga thuis. Geelkerken heeft levenslang, anders dan vele gereformeerde colle-
gae, gepreekt in toga, met baret. Veel van zijn gereformeerde tijdgenoten vonden 
dat een hervormde gewoonte, waaraan een gereformeerd predikant niet mee 
moest doen. Geelkerken trok zich er niets van aan, behalve toen zijn vriend Jukke-
nekke hem vroeg om voor één keer daarvan af te zien. 
Was Epe een kleine, rustige gemeente in een gezonde streek, Overtoom was dat 
bepaald niet. Burgerlijk gesproken werd het in 1896 door Amsterdam opgeslokt, 
kerkelijk bleef het zelfstandig, ook al veranderde de naam van de gemeente in 
Amsterdam-Zuid. Van het oude plattelandskarakter was in 1915, toen Geelkerken 
kwam, niets meer over, het was helemaal deel van de grote stad geworden. Geel-
kerken kon er zijn hart ophalen. Hij heeft er aanvankelijk met veel plezier gewerkt. 
Problemen waren er met zijn collega A. van Dijken, maar die bleven de eerste jaren 
voor de buitenwereld onzichtbaar. Ze kwamen pas aan de oppervlakte toen Geel-
kerken zich meer en meer begon te profileren. Zo heeft hij jarenlang geijverd voor 
de invoering van een gezangenbundel in de Gereformeerde Kerken, iets waar zijn 
collega niet veel van moest hebben. Een keerpunt was het jaar 1920, toen de gene-
rale synode te Leeuwarden vergaderde. Daar werden de voorstellen van Geelker-
ken over de gezangen afgewezen; daar werd zijn poging om de Belijdenis meer up
-to-date te maken afgewezen; daar werd zijn vriend Jan Netelenbos definitief als 
predikant afgezet, ondanks het protest van Geelkerken.  
Toen de synode in het najaar van 1920 met een Getuigenis kwam waarin gewaar-
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schuwd werd tegen de verlokkingen van het moderne leven, reageerde Geelker-
ken met een vlammende preek. Zijns inziens kwam de synode niet verder dan het 
veroordelen van de boze buitenwereld, terwijl die juist geholpen moest worden. 
De kerk leek op de volgelingen van Jezus, die de verlamde jongeling niet konden 
genezen. Deze preek wekte een enorme beroering. Geelkerken had het gewaagd 
de synode aan te vallen. Vanaf dat moment was hij persona non grata in de Gere-
formeerde Kerken, het zwarte schaap van de gereformeerde familie. Het aantal 
conflicten waarmee hij te maken kreeg, binnen en buiten de eigen gemeente, nam 
toe en daarmee ook zijn strijdlust. Hij kreeg iets verbetens. In 1924 werden er in 
zijn eigen gemeente allerlei klachten tegen hem ingediend, die echter niet ontvan-
kelijk werden verklaard. De klagers wendden zich tot de classis. De bekendste 
klacht kwam van broeder H. Marinus, die meende gehoord te hebben hoe Geelker-
ken in een preek zijn twijfel uitsprak over de historiciteit van de sprekende slang 
en de zondeval van Eva, zoals dat in Genesis 3 beschreven staat. Wat in de Heilige 
Schrift vermeld staat, in dat oude verhaal over de val van de mens, moet als beeld 
worden beschouwd, zo gaf hij Geelkerkens woorden weer. Nogmaals, het was niet 
de enige klacht tegen Geelkerken, maar het werd wel de bekendste klacht.  
In dit alles bleef het overgrote deel van de kerkenraad zijn predikant steunen. 
Gaan we uit van 36 kerkenraadsleden (het aantal kon variëren), dan stonden daar-
van zo’n 30 al die jaren achter Geelkerken. Maar dat mocht niet baten. De classis 
hield zich lang en intensief bezig met de situatie in de kerk van Amsterdam-Zuid, 
en die was ingewikkeld. Er speelde veel meer dan alleen de kwestie van de spre-
kende slang. Zij besloot uiteindelijk een beroep te doen op de synode. In de eerste 
maanden van 1926 vergaderde deze te Assen en zij kwam tot de conclusie dat 
Geelkerken standpunten verkondigde die in de Gereformeerde Kerken niet kon-
den worden getolereerd. Het kwam tot een schorsing, maar toen Geelkerken zich 
daarvan niets aantrok, werd hij afgezet. Het overgrote deel van zijn kerkenraad 
steunde hem, evenals zo’n tweederde deel van de gemeente. Ook in het land kreeg 
Geelkerken steun, maar veel minder dan hij had gehoopt. Het kerkgenootschap 
dat naar aanleiding van deze kwestie ontstond, De Gereformeerde Kerken in Hersteld 
Verband, bleef klein en noodlijdend. Op het hoogtepunt telde het zo’n 7000 leden. 
In 1946 herenigde dit verband zich met de Nederlandse Hervormde Kerk. 
De eerste jaren na zijn vertrek stond Geelkerken nog regelmatig op het preekroos-
ter van de kerk van Epe, in 1918 bevestigde hij er bovendien het huwelijk van 
J. Vlaming en J.A. Eilander. De laatste keer dat hij voorging in Epe was op 8 juli 
1923, hij logeerde toen bij de familie F.M. Lankester. Vermoedelijk was hij daarna 
te omstreden om nog eens uit te nodigen. Dat was in ieder geval in 1925 zo, toen 
de broer van zijn vroegere scriba J.L. Scholten een eventuele preekbeurt van Geel-
kerken ter sprake bracht, maar de kerkenraad het verstandiger achtte eerst het oor-
deel van de synode af te wachten. Het zou er niet meer van komen. Scholten hield 
nog jarenlang contact met Geelkerken. Uit de verjaardagspost van 12 juni 1926 
blijkt dat Scholten als enige in de kerk van Epe de kerkenraad gemeld had zich 
niet aan de besluiten van Assen te kunnen conformeren, maar de gemeente als ge-
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heel bleef synodaal. ‘Uw opvolger alhier is hieraan niet geheel onschuldig.’ De ou-
derlingen die naar aanleiding van Scholtens brief op huisbezoek waren gekomen, 
hadden zijn bezwaren niet kunnen wegnemen, maar waren blij dat ze de kerken-
raad konden rapporteren dat hij de Bijbel nog voor Gods Woord hield. Omdat ze 
zich niet heel grondig in de kwestie hadden verdiept, had Scholten hun enige bro-
chures van Geelkerken ter hand gesteld. Jukkenekke had inmiddels een beroep 
naar Maarssen aangenomen, zo schreef hij Geelkerken, naar Scholten vermoedde 
omdat Jukkenekke Geelkerken wilde ontlopen. Hij was bang, zo had hij Scholten 
meer dan eens meegedeeld, dat Geelkerken na afloop van de synode weer 
‘zenuwziek’ zou worden en was ervan overtuigd dat hij dan naar Epe zou afreizen 
om op verhaal te komen en daar propaganda zou maken voor zijn standpunt. Dat 
alles wilde Jukkenekke ontlopen.  
Zover is het niet gekomen, en of Geelkerken ooit nog in Epe is geweest, durf ik 
niet te zeggen. Hij heeft er in ieder geval nooit meer gepreekt. Assen betekende 
niet alleen een breuk in de Gereformeerde Kerken, maar ook een breuk tussen Jan 
Geelkerken en zijn eerste gemeente. 

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden  
in januari en maart 1926 in de Zuiderkerk aan de Zuidersingel 31 te Assen  

(met dank aan Zuiderkerk Assen en Fotografie Gerrit Oosterveen) 
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NOOT 
*) De tekst van dit artikel is grotendeels ontleend aan de biografie van dr. J.G. Geelkerken 
(zie bij Bronnen hieronder).  
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die nog steeds een markant gegeven is aan de Beekstraat.  
Met dank aan het Streekarchief Epe-Hattem-Heerde. 


