
ZONDAG 12 OKTOBER 1834 
De daarop volgende zondag zou een liberaal - vrijzinnig predikant uit de classis preken. Deze wordt verzocht de 

morgendienst af te staan aan ds. Scholte. Dit wordt geweigerd. Na de morgendienst wordt de kerk door de 

politie gesloten en bewaakt. 

Toch leidt ds. Scholte die middag een dienst vanaf een boerenwagen op het weiland achter de pastorie. Hebreeën. 

10 : 19 -22 is zijn tekst. 

 

Het wordt ds. De Cock duidelijk dat hij niet langer mag zwijgen. 

Maandagavond 13 oktober 1834 roept hij de kerkenraad bijeen en deelt deze mee, dat hij zich gaat afscheiden van 

de Ned. Hervormde Kerk. De gehele kerkenraad volgt hem. Er wordt een Acte van Afscheiding of Wederkering 

opgemaakt en ondertekend. 

 

Het nieuwe kerkenraadsboek in Ulrum geeft het volgende verslag : 

“Dinsdagavond den veertienden october 1834 hebben wij, na biddend en knielend opzien tot de Heere, ons 

afgescheiden van den valsche kerk en in de mogendheden des Heeren het ambt aller geloovigen 

aangenomen, hetwelk Hij, de Heere, de Almachtige, de Eenige en Drie-eenige God  

bevestige! Met psalmgezang en dankzegging is de plechtigheid besloten”. 

 

De Afscheiding was een feit geworden 

 

Zodra de afscheiding in Ulrum bekend wordt in het land, volgden er in meer plaatsen groepen mensen, die “om den 

gewetenswil” de Ned. Hervormde Kerk verlaten. Verschillende predikanten worden geschorst of door de overheid 

op een niet mis te verstane manier tot de orde geroepen. 

 

Koning Willem I verklaart dat die „zoogenaamde Gereformeerde Kerken‟ zonder des Konings toestemming geen 

wettig bestaan hebben. Indien toestemming wordt verleend mogen de samenkomsten der Afgescheidenen door niet 

meer dan 20 personen bezocht worden. Als daarvan zou worden afgeweken, zou de gerechtelijke macht ingrijpen. 

Vele Afgescheidenen staan voor de rechtbank en worden tot geldboetes en gevangenisstraffen veroordeeld. 

Soldaten worden ingekwartierd bij hen, die als Afgescheidenen bekend staan. Het is wel duidelijk dat de overheid 

deze beweging op een hardhandige wijze de kop in wil drukken. Talrijk zijn de verhalen die aantonen, dat de 

Afgescheidenen het in de begin periode zwaar te verduren gehad hebben. 

Dit alles is gebeurd in Nederland, plm. 168 jaar geleden! 

Hoe was nu de toestand in de Alblasserwaard en met name in Sliedrecht ? 


