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Site ds. Kok onder druk leeggehaald  

APELDOORN - Alle informatie over ds. R. Kok is gisteren van de website 
www.webklik.nl/dsrkok gehaald. Dat is gebeurd onder zware druk vanuit de Gereformeerde 
Gemeenten. Met de site wilde initiatiefnemer Hendrik Jan van der Heiden uit Apeldoorn 
geschriften toegankelijk maken van ds. Kok, die in 1950 is geschorst door de Gereformeerde 
Gemeenten.  

Ook verzamelde hij allerlei gegevens over Kok, zodat gemeenteleden hun eigen mening over de 
zogenaamde 'kwestie-Kok' konden vormen. De site trok in tien dagen zo'n negenhonderd bezoekers.  
 
De website was anoniem, maar door een bericht in het Nederlands Dagblad afgelopen zaterdag werd 
bekend dat Van der Heiden de site had opgezet. Hij pleitte in dat artikel voor eerherstel voor ds. Kok.  
 
Naar aanleiding van reacties op de publicatie zag Van der Heiden, zoon van een predikant van de 
Gereformeerde Gemeenten en zelf lid van de Gereformeerde Gemeente van Terwolde-De Vecht, zich 
genoodzaakt om de site helemaal leeg te maken. Er is nu alleen nog een preek van ds. Kok te lezen. 
Van der Heiden wil niets over de reacties kwijt. In het artikel in het Nederlands Dagblad gaf Van der 
Heiden aan dat hij besefte dat de Gereformeerde Gemeenten zijn website als polariserend konden 
interpreteren, maar ,,dat is dan voor hun rekening''.  
 
De kwestie-Kok is momenteel weer actueel doordat ds. M. Golverdingen, kerkhistoricus van de 
Gereformeerde Gemeenten, heeft gezegd dat de schorsingsprocedure in 1950 ,,heel gebrekkig en 
aanvechtbaar'' was. Hij zei dat drie weken geleden tijdens een jubileumbijeenkomst van het 
kerkgenootschap.  
 
Kok werd geschorst omdat hij stelde dat de beloften van het genadeverbond gelijk staan met de 
aanbieding van het evangelie. De synode vond echter dat deze beloften alleen voor de uitverkorenen 
zijn, terwijl het evangelie aan iedereen moest worden gebracht. 
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