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4 Geloven en belijden | Ulbe van der Meer
 Bijbelstudie Wat is het vaak moeilijk om het voluit te zeggen, maar toch 

hoort belijden onlosmakelijk bij geloven. Je hoort bij Gods volk, je bent 
door Hem uitgekozen, je hóórt bij Hem. Zeg dat dan ook maar hardop!
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 Uitwerking De boodschap van Christus’ maaltijd is dat Hij de levende 

Heer is en mensenlevens redt. Hij bevéélt zelfs om Hem te gedenken 
totdat Hij komt. Het gaat uiteindelijk niet om de keuze voor Hem, maar 
om gehoor te geven aan zijn roepstem. 

12  Een levenslang leerproces | Frits Tromp
 Interview Spiegel je dagelijkse leven aan Jezus' opdrachten en uitspraken,  

maak die zo concreet mogelijk en weet je daarbij verbonden met Christus. 
Frits Tromp in gesprek met de auteur van de opnieuw uitgegeven Jezus-
trilogie Jos Douma.  

 16 De Westminster Confessie | Joke Heijs
 Het verleden actueel De Westminster Confessie en de Grote en 

Kleine Catechismus zijn belijdenisgeschriften die door verscheidene 
buitenlandse kerken aanvaard worden. Een stukje kerkgeschiedenis over 
het ontstaan van deze geloofsbelijdenis.
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 Alles in allen zult Gij voor ons zijn.
Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.

Allen die naar U uitzien met verlangen,
zult Gij verzadigen met brood en wijn.

 Gezang 125 vers 1 Geref. Kerkboek
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Belijden

E ens in je leven heb je die stap gezet, misschien al heel lang 
geleden. Toch weet je je het vast nog wel te herinneren. Was 

het een mijlpaal in je geloofsleven? Misschien wel. Misschien was 
het ook gewoon de afsluiting van jaren catechisatie. Tegenwoordig 
is het, veel meer dan vroeger, een heel feestelijke dag in de kerk. 
Met veel aandacht voor ieders persoonlijke geloofskeuze. Niet zo 
vreemd in onze individualistische maatschappij. 

Belijdenis doen van je geloof is zeker een mijlpaal om bij stil te 
staan. Jaren heb je onderwijs gehad in bijbelkennis. Van je ouders, 
op school, in de kerk. Je wordt volwassen en gaat zelf keuzes 
maken in je leven. Na jaren onderwijs word je de vraag gesteld 
of je in je leven verder wilt gaan met God en zijn gemeente. 
Het vanzelfsprekende, dat we van vroeger veel meer kennen, is 
verdwenen. Gelukkig maar, zul je misschien zeggen. Want je moet 
zelf de keuze maken. Maar kunnen we de stap ook te groot maken? 
Is het iets bijzonders dat je verder gaat op de weg waarop je al liep? 
Mag er nog iets vanzelfsprekends in zitten?

Ik herinner mij uit de tijd dat ik belijdeniscatechisatie volgde, dat 
iemand opmerkte: “Als je belijdenis doet denk je dat je iets afsluit, 
namelijk de catechisatie. Maar eigenlijk begint het dan pas.” Dat 
is een waar woord gebleken. Het is net als met je trouwdag. Een 
feestelijke dag waarop je de keuze voor elkaar, als man en vrouw, 
uitspreekt en bevestigt. Maar het is pas het begin van een leven 
lang trouw zijn aan elkaar, in goede en slechte tijden. Zo mag je, 
in een feestelijke eredienst, je “ja” tegen God uitspreken. Maar het 
is slechts het begin van een leven lang trouw zijn in je geloof en 
aan Gods gemeente. Gelukkig hoeven we aan Gods “ja” nooit te 
twijfelen. Zijn trouw aan ons is de basis voor onze trouw aan Hem.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

verder gaan 
met God en 

zijn gemeente
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BIjBelstudIe  | ulBe van der Meer

G eloven in Jezus is van levensbe-
lang. We lezen in Romeinen 10:9 

‘Als je mond belijdt dat Jezus HEER is 
en je hart gelooft dat God Hem uit de 
dood heeft opgewekt zul je worden ge-

red’. Geloof is geen liefhebberij. Niets 
minder dan je opstanding uit de dood 
hangt ermee samen.
Deze tekst maakt ook duidelijk dat ge-
loven en belijden bij elkaar horen: waar 

het hart vol van is loopt de mond van 
over. Maar geloven en belijden zijn niet 
hetzelfde. Belijden lijkt moeilijker. Het 
is uítkomen voor Jezus. ‘Zeggen dat je 
bij Mij hoort’, Matteüs 10:32 (BGT.) Je-
zus zegt daar ook: ‘Wie Mij belijden zal 
voor de mensen, die zal Ik ook belijden 
voor mijn Vader in de hemel. Maar wie 
Mij zal verloochenen, die zal ook Ik 
verloochenen voor mijn Vader.’ 

Koen kan schrikken van zo’n tekst. 
Toch helpt het om erop te letten dat 
het bij belijden niet om onze stoerheid 
gaat. Het gaat eerst om de eer van de 

Geloven en 
belijden 
Koen doet geen belijdenis. Wil hij stoppen met geloven? Nee. Wil hij 
niet meer naar de kerk? Ja, best wel. Wil hij dan soms geen Avondmaal 
vieren? Mmm… Weet je: Koen heeft er een hekel aan in de spotlight te 
staan. Hij kan er niet goed tegen als er ingezoomd wordt op zijn geloof. 
Dat maakt hem onzeker, zo stoer als hij is. En daarom ‘weigert’ hij 
‘belijdenis’ te doen. Hoe kunnen wij Koen helpen? Maar afwachten? 
Totdat hij zelf zover is? Kon Koen maar belijden als een kind! Of… had 
Koen maar belijdenis kunnen doen áls kind! Dan hadden we nu samen 
avondmaal gevierd.

Een schitterend voorbeeld van een belijdenis als antwoord op een 
vraag vind je in Jona 1. Jona heeft geen zin om over God te spreken. 
Uiteindelijk belandt hij slapend onder in het ruim van een schip. Het 
verhaal is bekend. Als het begint te stormen maken de zeelui Jona 
wakker. En dán, op de vraag ‘wie ben jij?’ doet Jona belijdenis: ‘Ik hoor 
bij het volk van Israël. De HEER van de hemel is mijn God. Hij is de 
God die de zee en het land heeft gemaakt’ (BGT). Hoezo was Jona eraan 
toe om te belijden?! Maar God krijgt zo wel de eer die Hem toekomt. 
Daar zorgt Hij zelf voor door zijn kind Jona te confronteren met een 
vraag. 
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Ik liet jongeren eens reageren op de 
stelling: Belijdenis – dat mag iedereen 
doen als hij/zij eraan toe is. Iedereen 
was het ermee eens. Ook de aanwe-
zige ouderling. Het klinkt ook ruim-
hartig, bijvoorbeeld naar Koen. Maar 
wat schiet hij daar uiteindelijk mee op? 
Wanneer is een mens daaraan toe? 
Waar het om gaat is dat Jezus er al 
lang aan toe is dat Híj beleden wordt! 
Ook door Koen. Want Jezus betekent 
zoveel voor Koen.

Antwoord 
Laten we de bijbel verder nazoeken 
op ‘belijdenissen’. Als ik dat doe kom 
ik tot de conclusie: belijdenis is bijna 
altijd het antwoord op een vraag. Het 
initiatief ligt niet bij mij. God lokt onze 
belijdenissen uit. Omdat Hij en Jezus 

het verdienen dat hun Namen worden 
vereerd. 

Iets wat erop lijkt lees je in Matteüs 
16. Daar is Petrus aan de beurt. Hij 
legt een enorme belijdenis af: ‘U 
(Jezus) bent de Messias, de zoon van 
de levende God’. Maar uit het vervolg 
blijkt duidelijk dat Gód zélf Petrus die 
woorden laat zeggen. Zelf was hij er 
nooit opgekomen. En het is Jezus die 
zorgt voor de belijdenis van Petrus 
door het stellen van die ene belangrijke 
vraag: Wie ben Ik?
Ik noem als laatste voorbeeld 1 Petrus 
3:15. Daar staat iets wat er veel op lijkt: 
‘Belijd van harte dat Christus de HEER 
is. Geef altijd antwoord als iemand je 
daarover iets vraagt’. 

HEER. Dat leren we uit de beroemde 
‘belijdenistekst’ van Filippenzen 2:9-11. 
Ook daar staat dat belijden inhoudt 
‘uitkomen-voor-Jezus’. Je doet het 
met je ‘tong’. Ik vat de tekst samen: 
God heeft Jezus hoog geëerd en hem 
de hoogste titel gegeven. Want voor 
Jezus moet elke knie buigen… en “elke 
‘tóng’ zal belijden: Jezus is HEER”. 
Het is belangrijk hier ons uitgangspunt 
te kiezen als we in de kerk over 
‘belijdenis’ praten. Hier merk je dat 
belijden uiteindelijk niet onze keus is. 
Wij zúllen Jezus belijden, staat er. En 
elke tong (‘in hemel of op aarde’) zál 
ervoor uitkomen dat Jezus de HEER 
is. Want onze HEER Jezus verdient die 
eer. En God zal ervoor zorgen dat alle 
mensen die eer aan Hem zullen geven. 
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Zijn mensen
God zelf zorgt ervoor dat er altijd 
mensen op aarde zijn die zijn Naam 
levend houden. Al vroeg in de geschie-
denis is duidelijk dat de wereld een 
verdrietige plek is geworden. Maar 
ook dan blijkt dat God zijn ‘belijdende 
mensen’ heeft: ‘In die tijd begonnen zij 
de naam van de HEER aan te roepen’ 
(Gen. 4:26). In de BGT staat: “Vanaf 
die tijd gaven de mensen God de 
naam HEER.” Om precies deze reden 
heeft God ooit Israël uitgekozen. Zodat 
via hen Zijn Naam eer zou krijgen (Ex. 
3:15.) De Israëlieten zijn ‘Zijn mensen’. 

God en volk horen bij elkaar. ‘Uw God 
is mijn God, en uw volk is mijn volk’, 
belijdt Ruth.
Petrus haalt in het Nieuwe Testa-
ment Hosea aan en schrijft dan aan 
de christenen: ‘Jullie zijn door God 
uitgekozen en horen bij Hem. Nu zijn 
jullie een heilig volk… Nu kunnen jullie 
aan iedereen vertellen over de grote 
wonderen van God.’

Samenvatting
Wat vinden we het vaak moeilijk om het voluit te zeggen, maar toch 
horen geloven en belijden bij elkaar. Het is God zelf die, als het ware, een 
belijdenis uitlokt. Als antwoord op een vraag. Zo zorgt Hijzelf dat zijn 
naam levend wordt gehouden op de aarde. Je hoort bij zijn volk, je bent 
door Hem uitgekozen, je hoort bij Hem. Toch!? Zeg dat dan ook hardop!

Liefdevolle uitnodiging
We letten er tenslotte op dat de vraag 
waarmee God onze belijdenis uitlokt 
de kleur krijgt van een liefdevolle uitno-
diging. We nemen daarvoor weer het 
voorbeeld van Petrus. 
Petrus beleed dat Jezus Gods Mes-
sias was. Maar korte tijd later verloo-
chende hij zijn HEER. Dat was voor de 
kruisiging: ‘ik weet niet wie die man 
is…’ In Johannes 21 wordt vervolgens 
beschreven hoe Jezus deze visser helpt 
om Hem weer te belijden. Dat gebeurt 
(alweer!) door het stellen van een 
vraag: ‘Petrus, hou je van mij?’ Drie 
keer. Misschien denken we dat Petrus 
hier diep door het stof moet. Dat hij 
door Jezus in de spotlight wordt gezet, 
voor schut voor de andere leerlingen. 
Maar als we Jezus kennen zien we 
het anders: Petrus krijgt spraakles. Zijn 
‘tong’ zit vast. Zijn geweten verlamt 
zijn tong. Maar Jezus helpt. Met die 

liefdevolle uitnodiging: ‘Simon, hou 
je van Mij?’ En zeg het nou nóg eens 
een keer… En nog één keer. Zo geneest 
deze man. Petrus krijgt de moed om te 
belijden terug. En hij mág het zeggen: 
‘Ja, HEER, U weet dat ik U liefheb.’

Belijdenis is een simpel antwoord op 
een simpele vraag. Als we Koen willen 
helpen zullen we als kerk moeten 
leren om hem een simpele vraag te 
stellen. Een vraag met de kleur van 
een uitnodiging. En we moeten erover 
nadenken welk antwoord we nu van 
Koen verlangen.

Ds. U. v.d. Meer is predikant te Tiel
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Opdracht
n	 	Ga in je geloofsgemeenschap de positie van de kinderen onder de loep 

nemen en kijk of er positieve veranderingen doorgevoerd kunnen worden.
n	 	Richt je aandacht eens wat meer op de jongvolwassenen die nog geen 

daadwerkelijke keuze hebben gemaakt, en probeer hen bij te staan in het 
proces naar geestelijke volwassenheid.

 
Stellingen
n	 	God eist van ons: voeg je bij mijn gemeente. Zie NGB artikel 28.
n	 	De viering van het heilig Avondmaal is vooral ter ere van Jezus Christus.
n	 	Wat de doop is bij de Evangelische gemeenten is de Openbare 

Geloofsbelijdenis bij ons. 
n	 	Avondmaal vieren tot je (v)oordeel!

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Is er een bijzondere rol weggelegd 
voor kinderen in Gods gemeente? 
Zie ook Psalm 8:3. In het formulier 
voor openbare geloofsbelijdenis, 
vraag 2, wordt de nadruk gelegd op 
zonde, schuld en Gods toorn. Is dit 
terecht? Heb jij als geloofs-senior 
daar de vruchten van geplukt of is 
het op een deceptie uitgelopen?

n	 	Kun je de uitnodiging die wij 
ontvangen voorafgaand aan het 
heilig Avondmaal vergelijken met 
de uitnodiging zoals die beschreven 
staat in Matteüs 22:1-14?

n	 	Vergelijk Jozua 4:1-10 en  
1 Korintiërs 11:23-34. Benoem 
de overeenkomsten, verschillen 
en voorwaarden tot gedenken/
herinneren. Kijk ook naar de positie 
van de kinderen of het ontbreken 
daarvan.

n	 	Verandert je lidmaatschap van de 
kerk, door deel te nemen aan het 
Avondmaal? Word je dan méér 
lid? En hoe staat het dan met je 
verantwoordelijkheden ten opzichte 
van je geloofsgenoten door die 
deelname? Zie ook Jozua 7:1.

n	 	Waarom spreken we van heilig 
Avondmaal? 

n	 	Is het niét doen van 
geloofsbelijdenis een nee zeggen 
tegen God? En maak je die keuze 
elke dag; ja/nee God? 

n	 	Hoe blij ben jij met een belijdenis?

n	 	Is ware bekering een voorwaarde 
om belijdenis te mogen doen? Zie 
zondag 33 H.C.

n	 	Impliceert een ja voor Jezus een ja 
op leed en ellende? Zie Johannes 
21:15-17 en 1 Petrus 2:18-25.

n	 	Wat trok jou over de streep om 
belijdenis te doen? Of was het voor 
jou een uitgemaakte zaak?

n	 	Zijn er in je geloofsgemeenschap 
jongeren die aarzelen om voor hun 
geloof uit te komen? Waarom zou 
dat zo zijn? Ga je wel eens met 
hen in gesprek over dit onderwerp? 
En worden ze gestimuleerd om 
belijdenis te doen? 

n	 	Lees Jona 1:9 en Johannes 21:15-18, 
wat vind je van deze ‘gedwongen’ 
belijdenissen en bespreek 
de gevolgen voor henzelf, de 
omstanders en voor ons.

 
n	 	Ben je verplicht tot de 

Avondmaalgang, na een openbare 
geloofsbelijdenis?
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uItwerkIng  |  Ulbe van der Meer

I k hoor jongeren vaak uitleggen: wat 
de doop is bij de Evangelischen, dat 

is de belijdenis bij ons. Aan alles merk 
je dat zo de nadruk ligt op de ‘eigen 
keuze’ van de christen.
Er is ook een andere benadering mo-
gelijk: ook de viering van de Maaltijd is 
vooral ter ere van Christus.
In Filippenzen 2 lazen we (zie Bij-

belstudie) dat de belijdenis ‘Jezus is 
HEER’ ooit door ‘elke tong’ zal worden 
uitgesproken. Jezus verdient die eer. Op 
dezelfde manier kun je zeggen dat ook 
de Maaltijd door de christenen ge-
vierd wordt ter ere van Jezus Christus. 
Want juist aan de tafel wordt duidelijk 
gemaakt dat Jezus leeft. Hij maakt zijn 
volgelingen sterk met het voedsel uit 

de hemel. Hij vormt ze tot zijn eigen 
‘lichaam’ (1 Kor.10:16,17). Zo is de kerk 
getuige van Christus op aarde nu Hijzelf 
vanuit de hemel regeert. Vorig jaar – na 
de aanslagen in Parijs – werden veel 
hoge gebouwen in Europa rood, wit en 
blauw verlicht. Dat was een boodschap 
voor de wereld. Op precies dezelfde 
manier heft de kerk brood en wijn 

De Openbare Belijdenis van het Geloof wordt in de gereformeerde kerk benaderd als 
een belangrijke stap. Iemand maakt een overgang van ‘dooplid’ naar ‘belijdend lid.’ 
In de praktijk gaan we ervan uit dat je ‘redelijk volwassen’ moet zijn om het te doen. 
We vieren een groot feest in de kerk als het zover is. De Openbare Geloofsbelijdenis 
wordt zo nogal een ‘ding’. 

Belijden 
aan tafel 
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aan de Maaltijd omhoog. Er gaat een 
boodschap vanuit naar de wereld. Een 
belijdenis: Jezus is de levende HEER en 
Hij redt mensenlevens.
Vandaar dat Jezus een bevél gegeven 
heeft voor die viering: ‘Doe dit om Mij 
te gedenken.’ Zo wordt duidelijk ge-
maakt dat Hij heerst totdat Hij komt.

Als je het zo benadert verschuift bij de 
Maaltijd het accent van de eigen keuze 
naar ‘de roeping van Christus’. En net 
als bij het belijden is het ook nu weer 
de liefdevolle uitnodiging van de HEER 
die (jonge) mensen over de streep 
trekt.
Denk eens aan al die verhalen die Jezus 
vertelde over maaltijden. Het duidelijkst 
is Lucas 14 waar ‘de heer’ de opdracht 

mooie: ‘Christus Jezus is in de wereld 
gekomen om zondaren te redden’. 
Natuurlijk valt er veel meer over de 
Drie-Ene God te zeggen. We geloven 
nog veel meer over Hem en we kunnen 
Hem om nog veel meer daden prijzen. 
Maar moet dat allemaal beleden wor-
den voor de Maaltijd?
Laten we eens bekijken wat wij wel niet 
van onze jongeren vragen volgens het 
‘Formulier voor de Openbare geloofs-
belijdenis’. Daar staat bijvoorbeeld 
dat ze ‘de geboden van de Heer vaak 
hebben overtreden. In gedachten, 
met woorden en daden’. Het zal waar 
wezen! Maar komt een Christen daar 
in de loop van zijn leven niet vaak 
pas achter? In de vroege kerk spraken 
volwassenen de 12 artikelen uit voor ze 
werden gedoopt. Daarin staat een-
voudig: ‘Ik geloof de vergeving van de 
zonden’.
We kunnen er eens over nadenken of 
onze benadering in de loop van de tijd 
niet een enorm stuk zelfkennis ge-
vraagd heeft van de jongeren. Dit drijft 
als vanzelf de leeftijd van de openbare 
belijdenis omhoog. Terwijl Christus 
hen naar de tafel uitnodigt. Hij verlangt 
naar dat moment.

Als een kind
Het is een heel oude gewoonte om 
de gelovige christenen voor elke 
viering van de Maaltijd duidelijk uit 
te nodigen. Die goede gewoonte doet 
denken aan de Heer Jezus. Eén van zijn 
beroemdste uitnodigingen horen we 
Hem uitspreken in Matteüs 11:28,29 

Belijden 
aan tafel 

Er is in de gereformeerde kerken een relatie tussen het Avondmaal en 
de Openbare Belijdenis van het geloof. In de Kerkorde lezen we: Tot 
het avondmaal in de gemeente worden toegelaten zij die belijdenis van 
hun geloof hebben afgelegd naar de gereformeerde leer en die godvrezend 
leven. (C41.1) Doopleden ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding 
op hun openbare geloofsbelijdenis. (C41.2) Voor de toelating tot de open-
bare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en instemming van 
de gemeente nodig.(C41.3)
Eerst ‘belijdenis’, daarna de maaltijd. Laten we nadenken over de 
vraag wat dit in de praktijk van onze jongeren betekent. Hoe loopt de 
weg van Koen naar de Maaltijd van de HEER?

geeft de armen en de bedelaars van de 
straten te halen om zijn feest mee te 
vieren. ‘Want Mijn huis moet vol zijn’, 
zegt Hij dan (vers 23.) En vergeet niet 
al die keren dat Jezus zelf maaltijden 
organiseerde: voor duizenden mensen 
tegelijk. Al deze voorbeelden maken 
duidelijk dat wij niet moeten afwachten 
tot jongeren er voor zichzelf aan toe 
zijn om de Maaltijd te vieren. In de kerk 
mogen we hen voor die viering uitnodi-
gen. De HEER verlangt naar hen. Hoe 
kunnen we hen dat laten merken?

‘naar de gereformeerde leer’
In het Nieuwe Testament horen we 
een enkele keer mensen of gemeenten 
belijdenissen uitspreken. In de kerk 
van Rome was dat zoiets als ‘Jezus is 
HEER, en God heeft Hem uit de dood 
opgewekt’ (Rom. 10:9) In 1 Korintiërs 
12:3 is het nog korter: ‘Jezus is HEER’. 
Het valt op hoe kort die belijdenissen 
zijn. In 1 Timoteüs 1:15 staat ook een 
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‘Kom allemaal bij Mij, als je moe bent 
en onder lasten gaat gebukt. Dan zal 
Ik jullie rust geven’. Wie krijgen deze 
uitnodiging van Jezus? Hij heeft het 
zelf gezegd. Vlak voor deze uitnodiging 
dankt Hij zijn Vader: ‘Ik loof U Vader, 
Heer van hemel en aarde! U hebt deze 
dingen voor wijzen en verstandingen 
verborgen gehouden, maar ze aan 
eenvoudige mensen onthuld’ (vers 25). 
Letterlijk staat er ‘aan kindertjes.’

Dit soort woorden van Christus kunnen 
ons helpen werk te maken van het 
betrekken van kinderen bij de viering. 
Daarin liggen enorme kansen. Want 
kinderen zijn nieuwsgierig. Zij nemen 

de waarheid aan zonder bezwaren 
of twijfels. Daar moeten wij niet 
sceptisch over doen. Zo van: wacht 
maar tot ze wat ouder zijn, dan 
zullen we wel merken hoe zwak hun 
geloof is. En dan zullen we nog wel 
eens zien of ze belijdenis kunnen 
doen. Nee, de Bijbel gaat ons voor in 
het waarderen van het geloof en de 
belijdenis van een kind. 

Petrus is de man die als geen ander 
weet hoe machtig de belijdenis is van 
Jezus’ naam. Maar tegelijk wist hij hoe 
zwak zijn eigen geloof was. Juist deze 
apostel moest van Jezus leren Zijn kerk 
toe te spreken als een herder (Joh.21:15 
e.v.) In zijn eerste brief aan de ver-
strooide christelijke kerken doet hij dat 
(1 Pet. 1:9,10). Hij feliciteert de kerken 
met hun roeping om Jezus te belijden: 
‘God heeft jullie uit de duisternis ge-
roepen om te leven in zijn schitterende 
licht. Nu kunnen jullie iedereen vertel-
len over de grote wonderen van God. 
Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu 
zijn jullie het volk van God’. 
Laten we Koen helpen. Dat kan door 
hem van jongs af aan te laten ervaren 
dat hij bij dat volk hoort. Juist als dat 
volk met de HEER aan tafel gaat.

Ds. U. v.d. Meer is predikant te Tiel

De kindertijd is juist een goede mogelijkheid om het verlangen naar 
de Maaltijd aan te wakkeren. Misschien is dat de manier om jonge-
ren hun moeilijke tijd van onzekerheid en twijfel te laten doorkomen. 
Zij moeten in die periode van hun leven niet alleen staan. Maar zich 
helemaal opgenomen voelen in de gemeente. Juist aan de Maaltijd 
mogen ze merken dat ze erbij horen. Hoe kunnen we kinderen daar 
zo goed mogelijk bij betrekken? De belijdenis van Jezus en zijn Vader 
is geen individuele zaak. God organiseert een volk dat zijn naam 
belijdt. Daar hoort ook Koen vanaf zijn doop bij.

Samenvatting
Nu Christus vanuit de hemel regeert is de kerk zijn getuige op aarde. 
Zijn maaltijd maakt zijn volgelingen sterk, daar gaat een boodschap 
vanuit naar de wereld: Jezus is de levende HEER en Hij redt 
mensenlevens. Christus beveelt om Hem te gedenken totdat Hij komt. 
Zie je het accent van de ‘eigen keuze’ naar de ‘roeping van Christus’ 
verschuiven? Laat heel Gods volk van jongs af aan zich bij dit proces 
betrokken weten. 
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Het kind dat pas belijdenis deed

'k Heb zo verlangd dit mee te mogen maken
het brood te eten dat zijn lichaam is,

de wijn te drinken – bloed voor ons vergoten,
maar 't is zo anders nu het zo ver is!

'k Ben te gespannen om goed na te denken.
Niet dat ik bang ben, maar 'k ben ook niet blij.

Die schaal met brood is zwaar, hoor, in je handen!
Ik kijk maar voor me – iedereen let op mij.

Die beker, zou die zwaar zijn? En hoe moet je
die vastpakken? En als ik me verslik?

Ik ben, vrees ik, niet diep genoeg bewogen...
Zijn anderen net zo beverig als ik?

Als ik weer in de bank zit straks, besef ik
beter het hoog geheim van brood en wijn.
En toch is het fijn zo aan te mogen zitten 
en deel van Christus' bruid te mogen zijn.

Ewout Gosker
Uit: ‘Avondmaalgangers’

De Vuurbaak



Een levenslang 
leerproces
Jos Douma (1968) is getrouwd met Joke en heeft vier zonen. Hij is sinds 2013 predikant 
van de Plantagekerk in Zwolle. Daarvoor stond hij in Beverwijk en Krommenie (1998-2003) 
en Haarlem (tussen 2003 en 2013). In 2000 promoveerde Douma op zijn proefschrift 'Veni 
Creator Spiritus. ‘De meditatie en het preekproces.’
Ook is Douma auteur van onder andere de Jezus-trilogie ‘Jezus ontdekken’, ‘Jezus aanbidden’ 
en ‘Jezus uitstralen’, die in 2015 opnieuw zijn uitgegeven. De ‘facelift’ was nodig, omdat onder 
meer de geciteerde Bijbelteksten uit de vertaling van 1951 kwamen. 
Voor meer informatie, zie de website van Jos Douma: www.josdouma.nl

Zonder het woord zelf te gebruiken in zijn 
boeken, gaat het in deze drie werken wel 
degelijk over discipelschap. Een stoomcursus 
over leerling zijn van Jezus wil de theoloog 
niet geven, want volgens hem is discipel zijn 
een levenslange oefening.

“D iscipelschap is het proces van 
het dagelijks leven met Jezus,” 

zegt Jos Douma, predikant van Zwolle-
Centrum in een korte definitie van deze 
term. De lange versie luidt: ‘discipel-
schap is het leerproces waarbij kinde-
ren van God, geïnspireerd door Gods 
Woord en geleid door Gods Geest in 
gehoorzaamheid aan Gods geboden, 
groeien in Christus’ gelijkvormigheid en 
ook anderen uitnodigen om Christus te 

volgen in het dagelijks leven’. Met deze 
langere omschrijving wil ik aansluiten 
bij onze gereformeerde traditie. Bij 
discipelschap, een nieuw woord in onze 
kring, horen de geboden van God er 
volledig bij.”  
 
Concretisering
Douma wijst hierbij op het zendings-
bevel uit Matteüs 28, wat volgens hem 
eerder een discipelopdracht is. Jezus 

geeft hier de opdracht om de wereld 
‘te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie heb opgedragen’. 
“Daar zitten die geboden bij, want 
Jezus heeft die niet afgeschaft maar 
juist meer betekenis gegeven door ze te 
vervullen.”
Het gaat bij discipelschap om het in je 
dagelijkse leven spiegelen aan Jezus' 
opdrachten en uitspraken en om die 
zo concreet mogelijk in je leven te 
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Een levenslang 
leerproces

Bij Pasen gaat het om de opgestane HEER: Hij is er weer! Het leven is 
gekomen! Of zoals zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus zegt: 
‘Ook wij worden door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven’. 
Douma: “Ik preekte een keer met Pasen over het thema: ‘De HEER is 
waarlijk opgestaan. Wie volgt?’ Dát is waar het hier om gaat. Dat we 
Jezus volgen door óók op te staan”.

maken. Daarom is het van belang om 
met Christus verbonden te zijn. In de 
concretisering van Jezus’ voorbeeld 
gaat het om de vrucht van de Geest, 
zoals Paulus die beschrijft in Galaten 5 
(“Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijk-
heid en goedheid, geloof, zachtmoedig-
heid en zelfbeheersing”).

Leerling zijn
Toch waarschuwt de Zwolse predi-
kant voor een vorm van ‘christelijk 
activisme’: “Discipelschap neigt naar 

vooral het doen, terwijl dat een deel van 
het verhaal is. Natuurlijk gebruikt de 
Geest de discipline, maar het gaat net 
zo goed om de innerlijke heiliging van 
je leven door de Geest. Discipel zijn is 

zowel werken als rusten, actief zijn en 
op adem komen.
Kortom: het gaat hierbij om het goede 
leven. Dit is iets wat je ten deel valt, 
iets wat je uit genade ontvangt. Het 
goede leven is niet iets wat je zelf voor 
elkaar kunt krijgen. De gereformeerde 
traditie legt doorgaans veel nadruk 
op de rechtvaardiging uit de genade, 
terwijl het bij discipelschap meer gaat 
om de heiliging van je leven. Deze 
spanning kun je alleen uithouden als je 
bij Christus blijft,” legt Douma uit.
“Discipelschap gaat over het ‘leerling 
zijn’. Dat is waar het om gaat bij 
het volgen van Jezus”, zegt Douma. 
“Beide woorden zijn weergaven van 
de werkelijkheid, ze geven allebei een 
aspect weer van hetzelfde thema. Maar 
leerling zijn geeft volgens mij beter 
aan waar het om draait: je zit, als kind 
van God, in een leerproces dat nooit 
is afgerond. Dit is geen deprimerend 
verhaal, zo zit het leven in elkaar.”

Discipelschap gaat 
over het ‘leerling zijn’ 
een leerproces dat 
nooit is afgerond
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Wie volgt
Discipelschap heeft alles te maken met 
Pasen en Pinksteren, zegt Douma. “We 
moeten ons als discipelen laten leiden 
door de Geest. Welke verandering 
komt in ons leven tot stand door de 
opstanding van Jezus en de uitstorting 
van de Geest?”
Pasen komt binnen ons bereik door het 
Pinksterfeest. “Pinksteren is het hart 
van discipelschap, hier klopt het hart 
in het werk van de Geest. Het thema 
van gelijkvormigheid aan Christus heeft 
alles met het werk van de heilige Geest 
te maken,” vertelt Douma.
Die gelijkvormigheid aan Christus is 
een levenslang leerproces. “Het gaat 
dan om de cognitieve zaken die we 
leren met ons hoofd, maar net zo goed 
om de ervaring in ons leven, waarin we 
ons spiegelen aan Jezus. Een initiatief 
als de 4e Musketier is bijvoorbeeld zo 
sterk omdat je daar ook op een andere, 

veel meer praktische en op ervaring 
gerichte manier leert om leerling 
van Christus te zijn. Kerkdiensten en 
catechisaties zijn vaak vooral gericht op 
ons verstand.” Zo gaat het ook bij de 
catechisatielessen van Douma: tijdens 
deze lessen wil hij het leerproces vooral 
via onderlinge relaties laten gebeuren. 

“Belijdeniscatechisanten kunnen 
elkaar erg goed inspireren tot goede 
lessen, waar ze soms meer aan kunnen 
hebben dan iets verstandelijks. Daarbij 
herken je christenen vooral aan hun 
praktijken en niet zozeer aan hun set 
overtuigingen.”

Drie facetten
Juist hierin wil de Jezus-trilogie van 
Douma ondersteunen. De boeken 
helpen mensen om Jezus centraal te 
stellen in hun leven. “'Jezus Ontdekken' 
was mijn eerste boek na mijn 
proefschrift. Ik had het gevoel dat mijn 
nieuwe accent in mijn geloofsbeleving 
eruit moest. Dat diende als basis 
voor de trilogie.” Het gaat bij deze 
drie boeken om de drieslag Hoofd-
Hart-Handen, vertelt Douma. “Jezus 
ontdekken is ‘hoofd’: het begint met 
Jezus leren kennen. Dan volgt ‘hart’ 
met Jezus aanbidden, want dat gebeurt 
in je hart. En Jezus uitstralen is echt 
iets voor je ‘handen’, wat mensen van 
je kunnen zien. Maar met alle drie de 
facetten ben je een leven lang bezig. 
Met mijn ‘Jezus-boeken’ wil ik je graag 
ondersteunen in dat leerproces.”

weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

In gemeenteschets 8 Het heilig avondmaal, geschreven 
door ds. L.E. Leeftink, komt de betekenis van het 
Avondmaal aan de orde: het gedenken, verkondigen 
en verwachten van Christus. Het sacrament van 
het Avondmaal is erop gericht het geloof in Hem te 
versterken. Niet alleen dat van de gebruikers, maar van 

alle aanwezigen inclusief de jongeren in de kerk. Ook 
komt ter sprake hoe je je voorbereid op het Avondmaal: 
hoe sta je tegenover Jezus Christus, besef je dat je Hem 
nodig hebt en ben je bereid voor Hem te leven? Zo zal 
het Avondmaal een echt feestmaal zijn!
www.steunpuntbijbelstudie.nl

leerproces vooral via 
onderlinge relaties 
laten gebeuren
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Truus van der Laan-Barnhard 
uit Veenendaal is huisvrouw 
en moeder van vier volwassen 
kinderen en oma van zes 
kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

Op zoek

truus

Mijn zus was haar OV jaarkaart kwijt. Ze doorzocht haar hele huis, maar het ding 
was nergens te vinden. Uiteindelijk ging ze gefrustreerd naar bed en pakte het 
boek, dat ze vóór het slapen gaan las. Wat viel daar uit? Ach, u raadt het al.

’s Morgens belde ze mij voor een 
praatje. ‘Weet je in welk boek hij lag?’ 
vroeg ze. Ik ken haar. Ze leest voor het 
slapen altijd een studieboek over een 
bijbels onderwerp. Ik zei voor de grap: 
‘Dat moet een boek over Paulus zijn. 
Zoek een logische verstopplek voor een 
vervoerskaart en je komt automatisch uit 
bij de reizende apostel.’ Ze was even stil 
en vertelde tot mijn grote verbazing dat 
het klopte. We concludeerden dat Paulus 
en humor best kunnen samengaan.

We praatten wat door over haar studie-
gewoonte. Ze was ermee begonnen toen 
ze, lang geleden, belijdenis had gedaan. 
Het beviel haar prima. Ze had in al die 
jaren een schat aan kennis opgedaan. 
Bijkomend voordeel was, dat ze van 
sommige boeken enorm slaperig werd. 
Je gunt iedereen met slapeloosheid zo’n 
studieboek. 

We haalden herinneringen op aan onze 
jeugd. We kerkten, de jaren vijftig/zestig, 
in een Haags gymlokaal. Wij wisten niet 
beter, of bij een degelijke Gereformeerde 

kerk hoorden ringen aan het plafond, 
klimrekken aan de wand en hingen 
geuren van oververhitte gympakjes en 
zweetsokken. We verveelden ons dus 
nooit in de kerk. ’s Zomers gingen de 
grote deuren open. Je hoorde dan het ge-
luid van de voetbalwedstrijd op het veld 
achter het gymlokaal. Soms, na een punt 
van de dominee, klonk er onverwacht 
gejoel van buiten. Een doelpunt! De 
kerkdienst veranderde daardoor in iets 
vrolijks, het werd een blijde viering. De 
teksten over hardlopers en wedstrijden 
werden meteen beeldend ingevuld.

Al kijkend en luisterend leerden we 
God kennen. Aan een kindermoment 
of kidstraining deden ze toen nog niet. 
We kregen catechismusles uit oersaaie 
boekjes en vulden knarsend ons geheu-
gen met teksten. We ontdekten, ondanks 
die ouderwetse methodes, de schat die 
verborgen was. Want de creativiteit van 
de heilige Geest is zo groot. Daar kan 
geen menselijke saaiheid tegenop. Het 
geloof is een formidabel wonder.
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De Anglicaanse kerk begon met 
koning Hendrik VIII. Hij wilde in 

1534 een zoon om hem op te volgen 
maar hij kreeg alleen maar dochters. 
Hij werd verliefd op een andere 
vrouw. Hoewel de paus hem geen 
toestemming wilde geven voor een 
nieuw huwelijk, hertrouwde hij toch. 
Hij benoemde zichzelf tot ‘het enige 
soevereine hoofd op aarde van de 
Kerk van Engeland’. Priesters mochten 
alleen hem gehoorzamen, kloosters 
werden gesloten en hun bezittingen 
verkocht, verder bleef de kerk katholiek 

als tevoren, alleen kende ze geen band 
met Rome en de paus meer.

Groeperingen
De opvolgers van Hendrik VIII waren 
afwisselend uitgesproken Anglicaans of 
juist Reformatiegezind. De ideeën van 
de grote Reformatoren zoals Calvijn 
bereikten ook Engeland. In tijden van 
vervolging vluchtten Reformatiegezin-
den naar Engeland en omgekeerd ge-
beurde dat ook. De discussie ging over 
allerlei aspecten van kerk zijn: moesten 
er priesters of ouderlingen zijn, al of 

geen kerkelijke gewaden; de manier 
van Avondmaal vieren en de liturgie. 
Er ontstonden allerlei groeperingen 
binnen de kerk: grofweg episcopalen 
en presbyterianen ofwel puriteinen. 
De eersten wilden een regering onder 
bisschoppen en hechtten veel waarde 
aan de liturgie, de laatsten wilden een 
kerk met predikanten en ouderlingen, 
classes, synoden en bijbeluitleg. Puritei-
nen waren uitgesproken gereformeerd 
in leer en leven. Ook ontstonden er 
gemeenten buiten de Anglicaanse kerk, 
de independenten. Men had contac-

De Westminster Confessie
Onze eigen geloofsbelijdenissen kennen we wel. Minder bekend is een Engels 
belijdenisgeschrift, de Westminster Confessie, met daarbij horende Grote en 
Kleine Catechismus. Veel buitenlandse kerken erkennen haar. Met de Nederlandse 
geloofsbelijdenis heeft ze veel standpunten gemeen, de geschiedenis ervan is 
anders. Hierbij een beetje Engelse kerkgeschiedenis in heel grote lijnen.

Westminster Abbey
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ten met de Schotse kerk, die in de 
zestiende eeuw haar eigen reformator 
kende (de calvinist John Knox ) en veel 
te lijden had van de Engelse koningen. 
Veel parlementsleden waren puritein. 
Koning Jacobus vaardigde het Book of 
Sports uit: mannen moesten op zon-
dagmiddag maar aan sport doen om 
geschikt te zijn voor het leger, als hij 
hen opriep.

Adviesraad
De verschillen werden door koning 
Karel I op de spits gedreven. Hij wilde 
zelfstandig belasting heffen, een leger 
oproepen buiten het parlement om, en 
niet toegeven aan hun eis van hervor-
ming binnen de staatskerk. De kerk 
was zijn zaak! In 1641 had de koning zo 
dringend geld nodig dat hij na 13 jaar 
het parlement bijeenriep. 

Dat besloot ook een adviesraad van 
geestelijken te bevragen over een 
kerkregering in overeenstemming met 
Gods woord, om de vrede in de kerk 
te bevorderen. Een echte synode die 
zelfstandig kon beslissen was het niet. 
Twee jaar later kon men beginnen met 
meer dan 150 leden, maar lang niet 
iedereen kwam en deed mee. In 1649 

De Nederlandse geloofsbelijdenis van 1561 en de Heidelbergse 
Catechismus van 1563 zijn geschreven als samenvatting van de echte 
gereformeerde leer. Beide zijn de neerslag van reeksen geloofsbelijdenissen 
in de vroege 16e eeuw. Geen mis, geen priesterwijding, celibaat, aflaat, 
biecht, processies en vasten meer… Maar wat dan wel? Men schreef het 
op, ging er belijdenis van doen. De Dordtse Leerregels van 1641 zijn het 
resultaat van een strijd over verkiezing en verwerping in een spannende 
politieke tijd. 
De Westminster Confessie en de Grote en Kleine Catechismus hebben 
altijd hun waarde behouden en zijn in het buitenland, door verscheidene 
kerken waarmee onze deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken contact 
houden, aanvaard.

na 1163 bijeenkomsten kwam het eind. 
De synode vergaderde in Westminster, 
toentertijd een buitenwijk van Londen, 
in de Jeruzalem Chamber, die verwarmd 
kon worden. De besluiten werden door 
het parlement goedgekeurd en in 1690 
nog eens bevestigd.

Vrijheid 
De geloofsbelijdenis is het belangrijkste 
van de documenten, die gingen over 
liturgie, kerkorde en pastoraat. Vier 
jaar besteedde men aan herziening van 
een bestaand leerstuk, de 39 Artikelen. 
De komst van Schotse afgevaardigden 
(pas na een paar jaar) leidde tot een 
nieuwe opzet, een belijdenisgeschrift 
(confessie). De belijdenis sloot aan bij 
wat geleerd werd in reformatiekerken in 
Duitsland, Zwitserland, Nederland en 
Frankrijk. 
De Westminster Confessie bestaat uit 
33 artikelen. In grote lijnen volgen de 
onderwerpen de Nederlandse Geloofs-
belijdenis en de Dordtse Leeregels. 
Minder over de kerk en meer over de 
zondag. Nieuw voor ons zijn artikelen 
over de christelijke vrijheid en de vrij-
heid van het geweten (art. 20), over 
de dienst des Heeren en de sabbatdag 
(art. 21), over huwelijk en echtscheiding 

(art.24) en over de staat van de mens 
na de dood (art. 32).

Burgeroorlog
Uiteindelijk leidde de stijfkoppigheid 
van Karel I tot een burgeroorlog die 
eindigde met zijn onthoofding in 1649. 

Zijn tegenstander was de puritein 
Oliver Cromwell die met zijn leger van 
burgers en boeren de ridders van de 
koning versloeg. Iedere soldaat had een 
boekje van 16 pagina’s met bemoe-
digende bijbelteksten en er was een 
strenge discipline. Ook hier een strijd 
om vrijheid van godsdienst.

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle 

De synode vergaderde 
in Westminster in de 
Jeruzalem Chamber, die 
verwarmd kon worden.

Iedere soldaat had een 
boekje van 16 pagina’s 
met bemoedigende 
Bijbelteksten
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Duiven

Mozaïek in het Mausoleum van Galla Placidia, Ravenna, 416 

In dit beeld van rustig drinkende duiven associaties met belijdenis doen. Je kijkt persoonlijk terug op 
je doop. Water is niet meer je doopwater waar je doorheen bent gegaan. Het is je bron geworden, 

waaruit je kunt drinken van het levende water zoals Christus zichzelf noemt. 

Een afbeelding van een mozaïek uit een Mausoleum bij een kerk uit de vroeg christelijke tijd. Waar 
het kerkgebouw, als toevluchtsoord, en de afbeeldingen daarin de verbinding met het goddelijke 
weerspiegelen. Van dit mozaïek neem ik je mee naar onze tijd. De techniek van het mozaïek doet me 
denken aan dit schilderij van Elisabeth de Vaal. 

Ze kunnen zo onrustig zijn, fladderend en een hoop kabaal. Dat 
een geest zo onrustig kan zijn. Bij de doop van Jezus komt een duif 
ongeveer uit de lucht vallen. Plotseling is hij daar. En een stem met 
weinig woorden voor zo’n belangrijke en rijke boodschap: “Jij alleen 
bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot”. 
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Elizabeth de Vaal, 2006, “de oudste zoon”

Je ziet een zegenende hand boven een deel van een gezicht. Ook is een gedeelte van een witte 
manchet zichtbaar. Het geheel krijgt daardoor iets officieels. Dat past voor mij ook goed bij belijde-

nis doen. Het doen van belijdenis is een belangrijke en rijke gebeurtenis in je leven. Een publieke daad. 
Waarbij je gezegend wordt door de mensen om je heen. Dat kan voelen als een duif die op je hoofd 
neerdaalt.

Steeds opnieuw start De Vaal vanuit de fascinatie voor bepaalde, 
meestal herkenbare en vanzelfsprekende beelden van dingen 
om ons heen. Dit wordt door haar net zolang gekneed tot het 
een vorm bereikt die naar haar gevoel goed is. Daarbij haalt zij 
de vorm uit de oorspronkelijke context en geeft er een nieuwe 
en persoonlijke betekenis aan. De kunstwerken van De Vaal zijn 
origineel, een samenvoeging van elementen die nooit eerder, of 
niet op die manier, een samenhang vormden. 
Info: www.elisabethdevaal.nl 

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend 
kunstenaar Master of Education in Arts

God, uw liefde is 
een kostbaar geschenk.
Alle mensen zijn veilig bij u. 
U geeft ze te eten,
U geeft ze te drinken,
meer dan genoeg. 
U maakt ze gelukkig.
Van u komt het leven
van u komt het licht.
Psalm 36: 6-10
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het over kort na de oorlog, de opbouw-
periode was net aangebroken.
De dames pakten hun werk voortvarend 
aan. Een half jaar later, 19 juni 1946, 
werd de eerste Bondsdag gehouden. 
Als locatie werd de Noorderkerk in En-
schede gekozen, waar onder meer me-
vrouw M. van Bekkum en de Groningse 
predikant P.K. Keizer een toespraak 
hielden. Kijk ook hier naar de kosten 
om bij deze dag aanwezig te zijn: voor 
een toegangskaart werd een kwartje (25 
cent) neergelegd, deelname aan de kof-
fietafel kostte maar liefst 50 cent.
Zoals vaker gebeurt, waren in dit geval 
de vrouwen die een voortrekkersrol 
vervulden. Twee weken nadat de vrou-
wenbond was opgericht, kwamen de 
mannen bijeen. In Amersfoort werd 14 
februari 1946 de mannenbond opge-
richt, die drie maanden later hun eerste 
jaarvergadering hielden. Bij die jaarver-

PlatIna | Frits Tromp

N atuurlijk werden ook de statuten 
en huishoudelijke reglementen 

voor deze vrouwenbond opgesteld. 
Mejuffrouw L. de Hoog werd als 
eerst presidente gekozen; de overige 
acht bestuursleden verdeelden de 
portefeuilles onderling. Hiermee 
kwam het bestuur op een aantal van 
9 vrouwen uit, een oneven aantal. Dat 
zal ongetwijfeld zo zijn gekozen, om 
bij een eventuele stemming niet in een 
gelijke stand te eindigen.

En dan de contributie. Artikel 7 van de 
statuten bepaalde in 1946 dat de aange-
sloten verenigingen per lid het fenome-
nale bedrag van 50 cent betaalden. In 
guldens, wel te verstaan. We hebben 

Jacko Holtland | al wat adeMt

Het was een bijzondere dag, die 30e januari 1946. 
In het Beursgebouw van Rotterdam kwamen bijna 
vierhonderd vrouwen uit het hele land bijeen om 
in te stemmen met de oprichting van een nieuwe 
Bijbelstudiebond. Kosten noch moeiten werden 
gespaard door de afgevaardigden van de dertig lokale 
vrouwenverenigingen; de Groningse afvaardiging had 
een reis van welgeteld acht uren afgelegd om naar de 
havenstad af te reizen.

Zoals vaker, waren 
het vrouwen die 
een voortrekkersrol 
vervulden

gadering werd dominee R.H. Bremmer 
tot voorzitter gekozen.

Er werd een gezamenlijk blad uitgege-
ven maar vijf nummers later was de 
spreekwoordelijke liefde over, nadat 
de vrouwenbond het besluit nam om 
een eigen blad te starten. Dit besluit 
was genomen na enkele reacties van 
vrouwenverenigingen. Het resulteerde 
in hun eigen blad Rondom Het Woord.
Ruim veertig jaar later leidde de 
wederzijdse liefde tot de ‘vereniging 
van 1992’: de mannen- en vrouwenbla-
den vormden het gezamenlijke blad 
WegWijs, dat dit jaar dus 24 jaar bestaat 
onder deze titel. In 1998 fuseerden ook 
de afzonderlijke bonden tot één Bijbel-
studiebond. Mogelijk namen ook hierin 
de vrouwen hun leidersrol.

Rondom het Woord

Dit is het tweede artikel in WegWijs70. Uiteraard mag u meedenken met 
de volgende onderwerpen. In het volgende nummer van WegWijs wil ik het 
accent graag leggen op de Mannenbond. Bent u lid geweest van de mannen-
bond en wilt u daarover vertellen? Dan wil ik graag met u in contact komen! 
U kunt me bereiken via mijn mailadres f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

Een afzonderlijke vrouwen- en 
mannenbond dus, in de eerste 
jaren na de oorlog. Desondanks 
gaven beide bonden een geza-
menlijk blad uit, om te besparen 
op mankracht én kosten. De 
titel was eenvoudig: Maandblad.
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de ‘vereniging van 1992’

Arkeneeltje
Arkene
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PlatIna | Frits Tromp

D e Dode Zee zou de plaats kunnen 
zijn waar voorheen Sodom 

en Gomorra lagen. Steden waar de 
godloosheid zo diep was geworteld dat 
God het niet meer wilde aanzien. Hij 
verwoestte het gebied. De vrouw van 
Lot in zoutpilaar staat er nog steeds. 
Tenminste, één van de zoutpilaren heet 
zo. De Dode Zee is de diepste plek op 
het continent. Als dit de plek is waar 
Gods toorn heeft gewoed, dan is het 
flink raak geweest. Tot op vandaag is 
het een dode zee. Een getuigenis.

Maar kijk, wat er gebeurt. De profeet 
Ezechiël ziet een klein beetje water 
lopen uit de tempel in Jeruzalem. Het 
stroompje water loopt richting Dode 
Zee. Wonderlijk, het stroompje wordt 

Jacko Holtland | al wat adeMt

Water
Houd je van vissen met een hengel, dan zoek je natuurlijk een goede visstek. Sommige 
mensen zijn zo fanatiek dat ze naar het buitenland gaan om te vissen. Naar Frankrijk voor 
forel, of Scandinavië voor zalm. Naar Israël gaat men niet gauw om te vissen. Zeker niet 
naar de Dode Zee. Want zoals de naam al zegt, daar is het nogal doods. Er zwemt geen 
enkele vis. Het is sowieso lastig zwemmen daar. Drijven gaat goed.

steeds breder. En dieper… het stroomt 
in de Dode Zee; het ‘dode’ water wordt 
gezond. 
Het barst weer van de vis. Ezechiël ziet 
vissers in een rij langs de kant staan. 
‘Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vis-
sers staan…’ (47:10)

Water en Geest zijn in de bijbel een 
meer voorkomende combinatie. Denk 
maar aan Johannes 3:5 ‘alleen als 
iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het koninkrijk van God 
binnengaan’ en Johannes 7: 38 ‘rivieren 
van levend water zullen stromen uit het 
hart van wie in Mij gelooft’, zegt Jezus. 

‘Hiermee doelde Hij op de Geest’ 
(vs 39).
Het water uit de tempel verandert dood 
in leven. Een hart van steen wordt een 
warm hart voor God. Als de Geest in 
je is. Het is de Geest die Here is en 
levend maakt. 
Dus, als je belijdenis doet voel je dan 
als een vis in dat water. 

Ds. J. Holtland is predikant 
te Veenendaal-Oost

Rondom het Woord

Als een vis in het water

‘Overal waar de rivier stroomt 
komt leven’ (Ez. 47:1-12)

21



22

Tonnis Groenveld, Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Zinvol leven

Boeken

Christopher J.H. Wright, De Bijbelse Missie. Gods opdracht voor zijn kinderen.
De Vuurbaak, Barneveld, 2011, ISBN 9789055604555, 312 pag., € 24,95

Wright schreef eerder het boek 
God’s Mission, een dikke pil over 

Gods bedoeling, Gods plan met de 
wereld. “Het is het verhaal van God die 
vanuit zijn soevereine liefde zijn plan 
uitvoert en de zondige wereld van deze 
gevallen schepping overbrengt naar de 
verloste wereld van zijn nieuwe schep-
ping.” Niet dat dat plan na de zondeval 
begint: het begint met de schepping 
en eindigt met een nieuwe schepping. 
Ik heb vorig najaar het boek dankbaar 
gebruikt toen ik me voorbereidde om 
in Kenia twee cursussen te geven: een 
over rentmeesterschap (beheer van de 
schepping, van geld, enz.) en de ander 
over zending. Het komt allemaal ruim 
aan bod, en dat geeft ook de breedte 
aan van missie: het hele leven. (Ove-
rigens heb ik geen les over zending 
gegeven; een half uur voor die tijd werd 
me verzocht om op die plaats ook 
les te geven over rentmeesterschap. 
Geen probleem! Tja, en zo geven we 
verschillend invulling aan onze missie: 
westerlingen zijn goed in organisatie, 
Afrikanen in improvisatie.)

Wat heeft je leven voor zin? Wat geeft je leven zin? Antwoord: 
Gods missie. Huh, missie? Hoe bedoel je? Daarover gaat het 
boek De bijbelse missie met als ondertitel Gods opdracht voor 
zijn kinderen. Het is geschreven door Christopher Wright (niet 
te verwarren met Tom Wright), een Britse oudtestamenticus 
met ruime zendingservaring in India. Wat bedoelt hij met 
missie? Missie kan twee betekenissen hebben: zending, de 
letterlijke betekenis van missie; tegenwoordig wordt het vaker 
gebruikt in de betekenis: doel. Elke zichzelf respecterende 
onderneming of organisatie heeft een ‘missie’ waarin hij zijn 
doelstelling formuleert. De titel van dit boek gaat over de 
tweede betekenis.

God’s Mission is niet vertaald, maar zijn 
pendant The Mission of God's People 
nu wel. Dat gaat over onze missie. Kort 
gezegd: over hoe God ons inschakelt 
om tot zijn doel te komen: dat we Hem 
aanbidden. Ons kleine leven is opgeno-
men in het grote verhaal van God. Ons 
hele leven. Holistische missie, zoals 
Wright het noemt. En dat betekent dat 
het een veelomvattend boek is met on-
derwerpen als: zorgen voor de schep-
ping, een zegen voor de volken, verlost, 
de weg van God volgen, aantrekkelijk 
zijn en anderen winnen voor God, 
loven en aanbidden.

Het boek heeft een respectabele om-
vang (zo'n 300 bladzijden), maar is 

zeer de moeite waard. Het bestaat uit 
15 hoofdstukken van zo'n 20 bladzijden 
elk. In veel hoofdstukken behandelt 
Wright twee bijbelgedeeltes uitgebreid, 
een uit het Oude, een uit het Nieuwe 
Testament. Mooi is hoe hij laat zien dat 
O.T. en N.T. met elkaar verweven zijn. 
Ik denk dat het boek voor een vereni-
ging goed te behandelen is (als je het 
aandurft: in 15x!). De veelzijdigheid zal 
verrijkend werken. En doordat Wright 
geregeld teruggrijpt op een eerder 
hoofdstuk houd je de draad van het 
geheel vast. Een goed hulpmiddel op 
de weg met God om tot het einddoel te 
komen: aanbidding van God.(TG)



Onder redactie van Johan Bakker verscheen dit boek: 
een aantal persoonlijke verhalen over geloof en kerk, 

geschreven door vijftien mensen die betrokken zijn bij de 
kerk en daar hun mening 
over willen geven. Doordat 
er zoveel schrijvers in dit 
boek aan het woord komen 
is het een veelzijdig geheel 
geworden. Wat er aan de orde 
komt: hoe wordt er na kerktijd 
over de kerk gesproken, 
kerkmuziek, het vieren van de 
zondag, omgang met elkaar, 
twijfel, regels in de kerk, 
liefde, genade, eenzaamheid, 
gemeente zijn, enzovoort.
Alle auteurs laten hun eigen 
geluid horen. Logisch dat 
het ene verhaal je meer aanspreekt dan het andere. Maar 
het is fijn dat mensen hun ervaringen en gevoelens op 
papier zetten en dat we door deze te lezen kunnen leren en 
nadenken over hoe we zelf staan in het geloof.
Een kampvuur doet denken aan licht in het donker, warmte, 
gezelligheid en verhalen. Deze dingen zouden we ook in de 
kerk moeten vinden: warmte, ons thuis voelen, ons verhaal 
kwijt kunnen. Hier moeten we allen aan willen werken. De 
rode draad in het boek is wel dat we er samen achter moeten 
staan, ons samen in moeten zetten om het kerkzijn tot bloei 
te laten komen.(TSW)

Of je nu 15, 30 of 60 bent, bepaalde vragen blijven je 
levenslang bezighouden: wie ben ik eigenlijk, wie is 

God voor mij? Ja, ik geloof, een kernachtige cursus over 
geloofszaken kan helpen.
In deel A benoemt van Dusseldorp de profielschets van 
een leerling van Jezus Christus. Waarom zou je jezelf een 
leerling van Hem willen noemen? Waarom is Hij voor 
jou belangrijk en welke consequenties heeft dat voor je 
leven? Gaandeweg komen begrippen als bemiddeling, 
rechtvaardiging, verzoening, bevrijding en aanneming 
ter sprake. De paragrafen over hoe Christus zijn werk als 
Koning en Verlosser gedaan heeft en op welke manier 
je als leerling daar deel aan krijgt, lopen uit op Doop en 
Avondmaal.

Zoals in deel A gaat de au-
teur heel soepel van het ene 
naar het andere onderwerp 
de catechismus door. In de 
paragrafen in deel B over 
wie God is, zijn Woord, 
macht, trouw en eeuwigheid 
kom je stapsgewijs uit op 
de vraag wie jij als mens 
bent als evenbeeld van 
Hem.
Deel C Door de Geest leven 
legt de nadruk op heel prak-

tische dingen: hoe maak je je dit alles eigen, wat straal 
je uit in de wereld en in de kerkelijke gemeente. Hoe-
wel eigen vragen steeds voorrang hebben, zijn er ook 
opdrachten en vragen, een leesrooster en enkele delen 
uit de Heidelbergse Catechismus om je verder te helpen. 
Tenslotte een eindopdracht en de tekst van formulieren 
voor openbare geloofsbelijdenis in de GKv en CGK.
Een fijn, overzichtelijk cursusboek voor belijdenis-
catechese, dat je ook daarna goed 
kunt blijven gebruiken.(RSB)
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Ja, ik geloof Kampvuur
Tonnis Groenveld, Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Kees van Dusseldorp, Ja, ik geloof, Cursus voor 
belijdeniscatechese, Boekencentrum, Zoetermeer, 
2015, ISBN 9789023970170, 96 pag., € 11,50

Johan Bakker, Kampvuur, persoonlijke verhalen over 
geloof en kerk, 2015, De Vuurbaak, Barneveld, ISBN 
9789055605118, 127 pag., € 14,95
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Het boekje geeft gelegenheid bewuster 
toe te leven naar het Avondmaal en dit 
sacrament te overdenken. De teksten, 

thema’s, vragen en of opdrachten die 
per dag worden aangereikt zijn divers. 
Het is mooi om een hulpmiddel te 
hebben om geestelijk toe te leven naar 
de viering. Nadeel is dat je dit boekje 
daarna weer een periode weglegt. De 
vraag is of je alert genoeg bent om het 
weer op tijd ter hand te nemen. Een 
pluspunt vind ik dat de artikelen van 
ds. Verboom prima voorstudiemateriaal 
zijn voor een bijbelstudieavond. Een 
minpunt vind ik dat het erg gericht is 
op de praktijk van 4 x per jaar Avond-
maal. (CSV)

Huib Noordzij | en zó voort
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Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Boeken

Rien van den Berg, Eline van Vreeswijs, ds. W. Verboom, Jan Kees Nentjes, 
Bertine van de Weg, Kom, eet en drink, Boekencentrum, Zoetermeer, 2015, 
ISBN 9023924975, 112 pag., € 10,00

‘Kom, eet en drink’ is een dag-
boekje gericht op de voorberei-

ding en nabetrachting van het heilig 
Avondmaal. Het bevat vier dagboekse-
ries van veertien dagen, om in de week 
voor en een week na de viering te lezen, 
en als afsluiting of opmaat naar de 
volgende viering staan artikelen over de 
oorsprong en betekenis van het Avond-
maal. Uitgaande van vier vieringen per 
jaar in de meer traditionelere kerken, 
zou je zo een jaar met dit boekje aan de 
slag gaan. De achtergrondartikelen zijn 
verzorgd door professor dr. Wim Ver-
boom. De eindredactie was in handen 
van Caroline Burger. 

Kom, eet en drink

www enzo

de4emusketier.nl 
Een website waar een man de ultieme mix tussen 
fysieke inspanning en geestelijke inhoud kan vinden, 
zo meldt de site. Onder diverse knoppen vinden we de 
karakterweekenden, events, muskathlon en the message. 
In een karakterweekend wordt de fysieke uitdaging 
gecombineerd met de boodschap dat er hoop is 

omdat God liefde is. Hoop voor je gezin, hoop voor 
de kerk en hoop voor het gevecht tegen onrecht. Een 
inspiratiebron en uitdaging. Door spreekbeurten, 
het uitgeven van boeken, het magazine MUSK en 
multimedia willen ze de huidige generatie mannen 
bereiken.



hadden laten dopen. Belangstellenden 
werden door uitvoerig onderwijs heel 
geleidelijk tot de kerk (dienst) gebracht. 
Om een eventueel ander misverstand 
te voorkomen: we hebben het hier 
over heidenen die zich bekeerden tot 
het christendom en dus pas gedoopt 
werden na bewuste geloofsbelijdenis. 
Dit had dus niets van doen met 
minachting van de kinderdoop. 

Onkunde 
Tijdens de Middeleeuwen is de 
geloofsbelijdenis uit het zicht van de 
kerk geraakt. Sterker nog, de inhoud 
van het christelijk geloof ging verloren. 
Ondanks verschillende synode- en 
conciliebesluiten was het catechetisch 
onderwijs aan het kerkvolk verdwenen. 
Dat kwam door een onvoorstelbare 
theologische onkunde van veel 
geestelijken aan wie dat onderwijs was 
opgedragen. Wanneer een voorganger 
zelf niet meer warmloopt voor inhoud 
van het christelijk geloof of zelfs 
onkundig is, kan hij de waardevolle 

H et klopt dat in de begintijd op 
de belijdenis ‘Jezus is Heer’ 

de dood kon volgen. Dat gebeurde 
zelfs om minder. De bekentenis ‘ik 
ben christen’ was volgens Romeins 
recht voldoende bewijs om zonder 
nader onderzoek de doodstraf te 
kunnen opleggen. Overigens is het 
een misverstand dat christenen in 
de eerste eeuwen altijd en overal 
heftig werden vervolgd. Dat gebeurde 
weliswaar geregeld, maar het 
verschilde per tijd en regio. Er waren 
ook christenen die gedurende lange 
tijd geen geloofsvervolging hebben 
gekend. 

Misverstand
Maar het is ons nu vooral te doen om 
een andere misvatting. Want het is 
pertinent niet waar dat een christen 
destijds niet méér hoefde te geloven 
dan dat Jezus Heer is, om lid te mogen 
worden van een gemeente. Integendeel, 
de Oude Kerk uit de eerste eeuwen 
kende bepaald geen laagdrempeligheid. 
De christelijke kerk eiste volkomen 
toewijding van haar leden. 
Kerkdiensten, en zeker die waarin 
het avondmaal werd gevierd, waren 
uitsluitend toegankelijk voor de leden 
die zich na catechetisch onderwijs 

Huib Noordzij | en zó voort

Godsdienstonderwijs
“Geloven is in de gereformeerde kerk ingewikkeld gemaakt, met al die belijdenissen. 
Je moet heel veel weten van de leer om geloofsbelijdenis te mogen doen. Je kennis 
van de catechismus wordt getoetst door een kerkenraad. Het vroege christendom 
kende nog het eenvoudige geloven. Als je toen beleed ‘Jezus is Heer’, was dat al 
genoeg. Daarvoor werd je zelfs voor de leeuwen gegooid.” Opmerkingen van deze 
strekking hoor je wel eens om je heen. Wat is daar eigenlijk van waar? 

boodschap niet meer overdragen aan 
anderen. 

Leerboekjes
De reformatoren hebben deze geeste-
lijke leegte als de belangrijkste oorzaak 
gezien van de lamlendige situatie van 
de kerk in de zestiende eeuw. Niet 
alleen diende de Bijbel in de volkstaal 
beschikbaar te komen, het Woord 
moest ook gaan spreken tot het volk. 
En daarom was het preken geblazen. 
En de oude catechese werd weer inge-
voerd. In de reformatiecentra van Eu-
ropa (Wittenberg, Zürich, Straatsburg, 
Genève, Heidelberg en de vluchtelin-
genkerken in Londen) verschenen leer-
boekjes voor jong en oud, voor kleine 
en grote kinderen. Let wel: functionele 
geloofskennis, die niet alleen gericht 
is op ‘veel (theoretisch) weten’, maar 
ook op Gods liefde in Christus voor 
schuldige mensen en op vernieuwing 
van het leven. En met dit laatste erbij 
zijn, naar ik hoop, alle onjuistheden uit 
de inleiding weerlegd. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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het Woord moest 
ook gaan spreken 
tot het volk
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Algemene Ledenvergadering Bijbelstudiebond vindt plaats op dinsdag 14 juni 2016. 
De leden ontvangen in maart/april een uitnodiging per brief.
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Uitgaven van de Bijbelstudiebond
Bijbel
Deuteronomium D.S. Dreschler 11,90
Naar een nieuwe tempel (Ezra) C. van den Berg  8,90
Ester (+ audio) D. Grutter 10,90
Job (+ audio) H. Bondt 11,90
Psalmen D. Grutter 10,90
Geniet van het leven! (Prediker) H. vd Berg en W.A. vd Jagt  7,90
Jeremia, profeet tegen wil en dank (+audio) D. Dreschler 10,90
Daniel, profeet voor vriend en vijand D. Griffioen  9,50
Amos (+ audio) P. Niemeijer  9,90
Handelingen l M. van Veelen 10,90
Handelingen ll M. van Veelen 11,90
Onwijs rijk (1 Kor.) G.Gunnink  9,50
Efeze A.H. Driest  9,50
Filippenzen R.P. Heij  8,90
Kolossenzen (+ audio) A.H. Driest  9,90
Drie brieven van Johannes J.W. Roosenbrand  7,90
Openbaring 1 (1-11) E.J. Hempenius  9,50
God laat zich kennen A.J. van Zuijlekom  7,90
Uitgesproken! E. Brink  8,90

Bijbelstudie uitgaven in 
boekvorm, verkrijgbaar bij 
de boekhandel. Kijk voor een 
korte omschrijving op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Gemeenteschetsen
 1 Heb ik God lief?
 2 Mensen met toekomst
 3 Gevouwen handen
 4 Jouw probleem: mijn probleem
 5 Leiden en laten leiden
 6 Gods huis … open huis
 7 Hoe gewoon is de doop?
 8 Het Heilig Avondmaal
 9 Engelen en demonen
 10 Gaaf!
 11 TOLLE LEGE
 12 Je mag er zijn!
 13 Zondagsheiliging

 14 Groeien in Christus 
 15 Als één lid lijdt …
 16 Heer, U bent mijn leven 
 17 Schuldig en toch vrijgesproken!
 18 Het feest van de eredienst
 19 Voor Hem 
 20 Oneindige missie
 21 Liefdedienst m/v
 22 Apart en toch samen?
 23 Samen op weg naar Vader
 24 Seksualiteit in liefde en trouw
 25 God en onze euro’s
 26  Liefde leven, liefde geven …  

-over opvoeden

 
Gemeenteschetsen, gratis 
te downloaden via 
www.steunpuntbijbelstudie.nl
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Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
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www.steunpuntbijbelstudie.nl.
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Spreuken
Wat is wijsheid?

Spreuken, het resultaat van observatie 
en ervaring

Elke spreuk lijkt wel een gelijkenis

Spreuken zijn plaatjes bij 
de wet

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 13-5-2016

Thema’s volgende nummers
juli/augustus   De heilige oorlog om de hoek
september/oktober  1 volk 12 stammen



Mijn lippen hebben uitgesproken 
wat uw mond ons voorschreef.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Psalm 119:13,14


