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geen extra gezag naast de bijbel. Toch is het niet zo gemakkelijk om het 
zonder een belijdenis te doen. Belijdenissen staan niet voor niets in de bijbel. 
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evenbeeld. Ons antwoord mogen we geven door de kracht van de Geest.
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belijdenis voor volwassen dopelingen was. In de belijdenis worden wel 
dingen uit de bijbel samengevat, maar op de manier van een gelovig 
antwoord. Een belijdenis helpt je om nog beter naar de bijbel te luisteren.
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 Interview Bram Beute gelooft dat God via de bijbel iets tegen ons te zeggen 

heeft. Zo spreekt in de verhalen uit Rechters het geloof en vertrouwen dat 
God uiteindelijk de touwtjes in handen heeft. Beute gelooft dat hij in de 
bijbel de stem van God hoort. Geloven is een overgave aan Hem. God is 
altijd groter dan je denkt. Hij kiest de underdog, de mislukte mens.

16 De Nederlandse Geloofsbelijdenis | Huib Noordzij
 En zó voort De Nederlandse Geloofsbelijdenis werd in 1571 op de eerste 

nationale synode als kerkelijke belijdenis aanvaard. Velen waren al bekend 
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Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven 

waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid 

van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd
1 Timoteüs 6: 12
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(Be)lijden doe je samen

H et voorwoord voor deze WegWijs had ik al geschreven... en dan komt het coronavirus 
opzetten! Ook wij in Nederland worden hier door getroffen. Kerkdiensten gaan 

niet door, vergaderingen worden afgelast, het sociale leven ligt voor een groot deel stil, 
thuisonderwijs wordt gegeven… heel verdrietig, angstig en ingrijpend! En ook onze 
Bijbelstudiedag stellen we tot nader bericht uit.

Maar zo’n ingrijpend gebeuren geeft ook mooie dingen. Mensen worden zich meer  
bewust van de ander, er komt saamhorigheid opzetten, er wordt naar elkaar omgekeken! 
Maar durven en willen we ook met elkaar Hem aanroepen, onze Vader prijzen? Durven we 
met elkaar om wijsheid en geloof te vragen? Hem, de enige Heer belijden? 

“Belijden doe je samen”, zo stelt professor Barend Kamphuis in deze WegWijs.
“Dat doe je bijvoorbeeld als je in het openbaar belijdenis aflegt van je geloof.  
Maar hoe persoonlijk ook, je doet het nooit in je eentje.”

Belijden is een belangrijk begrip uit de Bijbel zelf. Het is iets waar een gelovige persoonlijk 
en waar gelovigen samen als gemeente van Christus toe geroepen worden. Samen spreek 
je uit wat je gelooft, je komt er eerlijk voor uit!

In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt voor belijden een woord gebruikt dat 
letterlijk betekent: hetzelfde zeggen. Daarbij heeft belijden ook vaak de kleur van lofprijzing. 
Belijden is beamen wat de Here zegt en er openlijk voor uitkomen. Zo wil je Hem groot 
maken en Hem de lof en de erkenning geven die Hem toekomt. 

Maar wordt hier nog steeds zo over gedacht binnen onze kerk, binnen onze gemeente? 
Wat bieden die oude teksten ons nog? Vinden we samen belijden nog wel zo belangrijk?  
En belijdenis afleggen van je geloof, is dat zo langzamerhand niet wat achterhaald? 

Of is dit een onderwerp waar wij als christenen geen kritiek op mogen hebben, een 
zogenaamd “heilig huisje”? Of een onderwerp waar je anders over mag denken?

In deze Wegwijs worden we door middel van diverse artikelen rond dit thema mee-
genomen; vanuit Gods Woord en vanuit de praktijk denken we met elkaar na over de 
diverse invalshoeken van “belijden van je geloof”. Een prachtig en zinvol onderwerp  
om hierover van gedachten te wisselen!

Ik wens u veel wijsheid en gezondheid toe. God, onze enige Heer, heeft alle macht  
over de Hemel en de aarde. Gods zegen gewenst. Laten we voor - en met elkaar  
bidden en belijden.

Trudy van der Boom-Los, één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond

Laten we 
voor - en met 

elkaar bidden 
en belijden
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BIjBelstudIe | Barend Kamphuis

Belijdenis -  
van levensbelang
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Waarom moeten dominees, 
ouderlingen en diakenen in 

de kerk hun handtekening daaronder 
zetten? We geloven toch in het ‘Sola 
Scriptura’ – alleen de bijbel! Hebben we 
dan toch nog iets nodig naast de bijbel?

Sola Scriptura
Ja precies: alleen de bijbel is Gods 
Woord. Alleen de bijbel heeft gezag in de 
kerk. Menselijke woorden kunnen daar 
niets aan toevoegen en er ook niets van 
afdoen. Dat geldt dus ook voor onze 
belijdenissen. Ze hebben geen extra 
gezag naast de bijbel.
Toch is daar nog niet alles mee gezegd. 
Vergeet niet: zelfs ‘Sola Scriptura’ is al 
een belijdenis. Nergens in de bijbel staat 
‘Alleen de bijbel!’ Als je zegt: ‘Alleen de 
bijbel heeft het voor het zeggen in de 
kerk’, dan spreek je een belijdenis uit. 
Kennelijk is het nog niet zo makkelijk om 

het zonder een belijdenis te doen. Eerlijk 
gezegd, het is onmogelijk. De bijbel 
dringt ons ertoe ons geloof te belijden.

Belijdenis in de bijbel
Niet voor niets staan er dan ook 
belijdenissen in de bijbel. Op een 
gegeven ogenblik lopen de mensen weg 
bij Jezus. Ze kunnen zijn woorden niet 
meer verdragen. Jezus vraagt dan aan 
zijn twaalf leerlingen: ‘Willen jullie soms 
ook weggaan?’ Simon Petrus antwoordt: 
‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? 
U spreekt woorden die eeuwig leven 
geven en wij geloven en weten dat u de 
Heilige van God bent’ (Joh.6: 67-69). Dat 
is echt een belijdenis. Petrus zegt in zijn 
eigen woorden wat ze geloven over Jezus.
We kennen nog een belijdenis van Petrus. 
Jezus vraagt op een gegeven ogenblik 
aan zijn leerlingen wie Hij volgens de 
mensen is. De mensen blijken hem een 

Belijdenis -  
van levensbelang

soort profeet te vinden. Maar dan vraagt 
Jezus door: ‘Wie ben ik volgens jullie?’ 
En Petrus zegt: ‘U bent de Messias, de 
Zoon van de levende God’. Jezus zegt 
dan: ‘Dat heeft de Vader in de hemel je 
geopenbaard!’ (Matt. 16: 13-17). Toch is 
het echt een belijdenis. Petrus brengt 
zelfstandig hun geloof onder woorden.

God neemt ons serieus
Ik denk dat je daarmee de kern te 
pakken hebt. God neemt ons serieus. 
Hij spreekt tot ons, door Jezus.  
Hij spreekt ook tot ons in de bijbel. 
Maar Hij vraagt ook om ons antwoord. 
Ons eigen antwoord op het goddelijke 
Woord. Hij heeft ons immers geschapen 
als zijn evenbeeld (Gen. 1: 26-27). Onze 
God is een God die spreekt. Mensen 
zijn zijn evenbeeld als zij ook spreken. 
Spreken is geen echoën.  
Je bent evenbeeld van God als je serieus 
ingaat op zijn Woord. Je bent Gods 
beeld als je Hem antwoord geeft. Vanaf 
onze schepping ging het God er al om 
dat we zijn Naam zouden belijden, in 
onze eigen woorden. Zo serieus neemt 
God ons. Hij vraagt om onze reactie.

Dat is nou typisch het werk van de 
heilige Geest. Hij leert ons het goede 
antwoord te geven op Gods woord. 

Als je Jezus belijdt, 
dan hoor je bij Hem.

‘Belijdenissen, wat heb je daar nou aan? Saai, lang, moeilijk – wie leest 
dat nou? Bovendien is er eindeloos veel ruzie over gemaakt. We kunnen 
ze beter afschaffen!’ Het is niet moeilijk om zulke geluiden te horen. 
Waarom hebben we nog altijd belijdenissen? 
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Hetzelfde zeggen
Het Griekse woord dat kan worden vertaald met ‘belijden’ betekent 
letterlijk: ‘hetzelfde zeggen’. Dat is wat je doet als je je geloof belijdt. 
Je zegt hetzelfde als dat wat je van God hebt geleerd. Dat betekent niet 
dat je als een papegaai napraat. Let maar weer op Petrus. Hij zei dingen 
die Jezus hem niet letterlijk had voorgezegd. Maar hij gaf wel antwoord 
aan Jezus. Hij hoorde van zijn meester woorden die eeuwig leven geven. 
Daarvan legde hij belijdenis af. Hij ontdekte dat Jezus de beloofde Mes-
sias was. Namens zijn vrienden beleed hij dat toen. ‘Hetzelfde zeggen’ 
betekent dan dus: gelovig antwoord geven. Heel mooi is dat dat zomaar 
kan uitlopen op een lofzegging. ‘Elke tong zal belijden: “Jezus Christus is 
Heer” tot eer van God de Vader’ (Filip. 2: 11).



Hij schakelt ons helemaal in, met 
ons ver stand, met ons gevoel, met 
onze taal. We zijn geen dieren die 
door Gods Geest worden afgericht. 
We zijn geen computers die worden 
geprogrammeerd. Wij zijn Gods beeld. 
We mogen God ons eigen antwoord 
geven door de kracht van de Geest.  
Dat bedoelde Jezus met ‘De Vader in de 
hemel heeft het je geopenbaard’. Vervuld 
van de Geest van God kon Petrus Jezus 
belijden als de Messias.

Belijden is ook tegenspraak
Veel belijdenissen zijn ontstaan 
in een situatie van strijd. Denk 
bijvoorbeeld aan de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis: strijd met de 
Roomsen en met de Wederdopers. 
Of de Dordtse Leerregels: strijd met 
de Remonstranten. De strijd was vaak 
bitter en er vielen grote woorden. Onze 
belijdenissen zijn erdoor getekend.

Toch is het heel bijbels dat belijden 
vaak een vorm van tegenspreken is. 
Denk maar weer aan die belijdenissen 
van Petrus. Mensen lopen bij Jezus 
weg. Maar Petrus belijdt Hem: alleen 
Jezus heeft woorden die eeuwig leven 
geven. Mensen hebben allerlei ideeën 
over Jezus als een soort profeet. Maar 
Petrus belijdt Hem als veel meer dan 
zomaar een profeet. Bij een belijdenis 
ontkom je vaak niet aan tegenspraak.

Aangrijpend komt dat ook naar voren in 
Matteüs 10. Jezus zendt daar zijn twaalf 
apostelen uit naar de mensen. Hij 

voorspelt hen dat ze zware tegenstand 
zullen ontmoeten: ‘De mensen zullen 
jullie voor het gerecht brengen en 
geselen in hun synagogen. Jullie zullen 
getuigenis moeten afleggen voor 
gouverneurs, koningen en heidenen’. 
Dwars tegen al die vijandschap in 
zullen ze de naam van Jezus blijven 
belijden door de kracht van de Geest 
van God. Zelfs hun eigen familie zal 
zich van hen afkeren en hen laten 
terechtstellen. Iedereen zal hen haten 
(Matteüs 10: 16-23). Belijders worden 
getuigen. Getuigen worden martelaren. 
Niet voor niets is ons woord ‘martelaar’ 
afgeleid van het Griekse woord voor 
‘getuige’.

Veel belijders zijn inderdaad martelaren 
geworden. Ze hadden de moed om 
tegen te spreken en het werd hun 
niet in dank afgenomen. Denk maar 
aan de schrijver van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, Guido de Brès. 
In 1561 publiceert hij die belijdenis. 
In 1567 vindt hij de dood door 
ophanging, 45 jaar oud. Zover kan de 
roeping gaan om te belijden!

Van levensbelang
Nog één punt wil ik aanhalen 
uit Matteüs 10. Jezus roept zijn 

leerlingen op om niet bang te zijn 
voor de mensen. God zorgt voor hen. 
Ze mogen onbevreesd getuigen over 
Jezus. En dan zegt Jezus iets wat 
heel indringend is: ‘Iedereen die mij 
zal erkennen voor de mensen, zal 
ook ik erkennen bij mijn Vader in de 
hemel. Maar wie mij verloochent bij 
de mensen, zal ook ik verloochenen 
bij mijn Vader in de hemel’ (Matt. 10: 
32-33). Het woord dat vertaald is met 
‘erkennen’ kun je net zo goed vertalen 
met ‘belijden’.  ‘Verloochenen’ is het 
tegenovergestelde van ‘belijden’. 
Denk aan de verloochening van Petrus. 
Petrus is bang en durft niet te belijden 
dat hij bij Jezus hoort. Het punt 
dat Jezus maakt, is dat belijden van 
levensbelang is. Als je Jezus belijdt, dan 
hoor je bij Hem. Dat zal Hij dan tegen 
zijn Vader zeggen: die hoort bij Mij!

Gelukkig is er vergeving bij Jezus. 
Petrus vond na zijn verloochening 
vergeving en werd een belijder. 
Laten we bidden om de kracht om 
Jezus te belijden!

Dr. B. Kamphuis is emeritus predikant en 
hoogleraar theologie en woont in Kampen

Bij een belijdenis 
ontkom je vaak niet 
aan tegenspraak

Samenvatting
Het is onmogelijk om het zonder belijdenis te doen. De bijbel dringt 
ons ertoe ons geloof te belijden. Er staan belijdenissen in de bijbel 
zoals die van Petrus in Joh. 6. Het Griekse woord voor belijden betekent 
letterlijk “hetzelfde zeggen”. God spreekt tot ons door Jezus en ook in 
de bijbel. Hij vraagt ook om ons antwoord. Je bent evenbeeld van God 
als je serieus ingaat op zijn Woord. De heilige Geest leert ons het goede 
antwoord te geven. Hij schakelt ons helemaal in. Maar bij een belijdenis 
ontkom je vaak niet aan tegenspraak. Jezus zegt tegen zijn leerlingen 
dat ze onbevreesd mogen getuigen over hem.
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hoofd hart handen | Ria Kuijper

Hoofd Hart Handen

• In deze teksten vind je een paar 
Oud- en Nieuwtestamentische 
geloofsbelijdenissen: 
Deuteronomium 6:4;  Exodus 4:6 
(vergelijk Psalm 86, 5, 15,;  Joël 2:1;  
Jona 4:2) 
Romeinen 8:34; 10:9; 1 Korintiërs 
15:3-5; Kolossenzen 1:15-20; 1 Timo-
teüs 3:16 
Wat wordt in deze teksten beleden, 
en waarom was juist dit zo belang-
rijk voor de toenmalige gelovigen? 
Wat betekent het voor ons?

• Wat wordt er in de Bijbel over de 
heilige Geest beleden?

• Belijden is ook tegenspraak, schrijft 
Barend Kamphuis. Onderzoek eens 
met welke dwalingen de vroege 
kerk werd geconfronteerd en hoe 
de Apostolische Geloofsbelijdenis 
deze dwalingen tegenspreekt. 

• Spelen de belijdenisgeschriften een rol 
op de bijeenkomsten van jullie kring 
of vereniging? Zou je dat liever anders 
zien of niet? Wat zou de waarde van de 
verschillende belijdenisgeschriften voor 
jou of voor de kerk kunnen zijn? 

• Barend Kamphuis legt uit wat belijden 
is: hetzelfde zeggen, antwoord geven, 
tegenspreken, getuigen, erkennen, 
samenvatten. Kun je zelf nog andere 
woorden bedenken? Welke omschrij-
ving spreekt je het meeste aan? 
Waarom?

• Zijn de verschillende belijdenisgeschrif-
ten achterin het kerkboek vooral ge-
schreven met het oog op een bepaalde 
tijd of blijven ze actueel? Zou je in deze 
tijd iets hebben aan een nieuw belijde-
nisgeschrift? Wat zou daarin dan aan 
de orde moeten komen? 

• Ruth 1:16-17; Matteus 8:8-9; Marcus 
9:24; Johannes 9: 25, 33, 35-38; 1 Korin-
tiërs 15:3-10. Hier lezen we een aantal 
persoonlijke geloofsbelijdenissen. Mis-
schien weet je er nog wel meer te vin-
den. Wat wordt hier precies beleden en 
waarom? Probeer eens in een of twee 
zinnen te verwoorden wat jij gelooft. 

• Heb je weleens aan een niet-gelovige 
verteld wat je gelooft? Hoe was dat? 

•  Onder het kopje Hoofd staan een 
aantal teksten met bijbelse belijdenis-
sen. Misschien kun je er zelf ook een 
paar vinden. Zou je aan de hand van 
die teksten, of een aantal daarvan zelf 
een belijdenis kunnen samenstellen?

• Barend Kamphuis verwijst naar de 
gezamenlijke belijdenis die op de na-
tionale synode in Dordrecht (2009) 
werd uitgesproken. Je kunt de tekst 
vinden op www.nationalesynode.nl/
credotekst.  
 Lees deze belijdenis eens of luister en 
kijk naar de credotekst in beeld. Wat 
spreekt je aan in deze tekst? Zijn er 
ook dingen die je mist of anders zou 
willen verwoorden?

•  Je zou kunnen overwegen om als 
kring of vereniging de Gewone Cate-
chismus (Pleizier, Huijgens, Te Velde) 
te bespreken. In Wegwijs nr. 1 (2020) 
staat een recensie.

•  Is belijden iets dat je alleen met 
woorden doet, of ken je mensen die 
op andere manieren belijden? Op 
welke manier belijd jij je geloof?

CITATEN 
Geloof kan niet onderwezen, niet geleerd 
worden; het is de genade van God. Een 
geloof belijden is één ding; geloof verwe-
zenlijken is iets anders.
Inayat Khan

Wie niet bereid is voor zijn geloof 
te sterven, is het niet waard het te 
belijden.
Benito Mussolini

Aan alles twijfelen, of alles geloven, zijn 
twee even gemakkelijke oplossingen, 
die beide van nadenken ontslaan.
Henri Poincaré
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uItwerkIng | Barend Kamphuis

Met twee woorden

God spreekt zijn woord tot ieder van ons persoonlijk. We kunnen 

daar dan ook heel persoonlijk antwoord op geven. Dat doe 

je bijvoorbeeld als je openbare belijdenis aflegt van je geloof. 

Maar hoe persoonlijk ook, je doet het nooit in je eentje. Je doet 

geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. 
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J e stemt in met de belijdenis van 
de kerk. Ook dat zie je in de bijbel. 

Petrus zegt heel persoonlijk wat hij van 
Jezus gelooft. Maar hij doet dat ook 
namens de andere leerlingen. Daarom 
spreekt hij ook in de wij-vorm: wij 
geloven en weten dat u de Heilige van 
God bent’ (Joh. 6: 69). En in Matteüs 
16 antwoordt hij met zijn belijdenis op 
de vraag die Jezus aan hen samen stelt: 
‘Wie ben ik volgens jullie? (vers 15).

Belijden doe je samen
Dat is kenmerkend voor een 
belijdenis: die brengt mensen samen. 
Daarom zijn er zoveel gezamenlijke 
belijdenisgeschriften. Veel zijn 
zelfs in de wij-vorm geschreven. 
De geloofsbelijdenis van Nicea 
begint met ‘Wij geloven in één God’. 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis 
begint precies zo: ‘Wij geloven allen 
met het hart en belijden met de 
mond, dat er één God is’. Er zijn 
ook meer persoonlijke belijdenissen. 
De Apostolische Geloofsbelijdenis 
was oorspronkelijk een belijdenis van 
volwassen dopelingen. Natuurlijk 
is die in de ik-vorm geschreven. 
In de Heidelbergse Catechismus 
leert een catechisant zijn geloof te 
belijden. Ook daar die persoonlijke 
taal: ‘Mijn enige troost is dat ik het 
eigendom ben van Jezus Christus’. 
Maar hoe persoonlijk ook, het zijn 
toch gezamenlijke belijdenissen, die 
door miljoenen mensen in de mond 
genomen zijn.

Samenvatting van de bijbel?
Sommige mensen zeggen: de belijdenis 
is een samenvatting van de bijbel. 
De bijbel is zo dik, 66 boeken bij elkaar. 
Bovendien is de bijbel soms moeilijk 
te begrijpen. Er staan stukken in die 

bijna onleesbaar zijn, geslachtsregisters 
bijvoorbeeld. Dan is het handig om 
een samenvatting te hebben. Daarvoor 
kunnen we de belijdenis gebruiken.
Klopt dat? Van een studieboek kun je 
een samenvatting maken. Als je dat 
gedaan hebt, kun je je studieboek 
wegleggen. Je gaat de samenvatting zo 
goed mogelijk leren. Maar de bedoeling 
van de belijdenis is niet dat je de bijbel 
kunt wegleggen. De belijdenis wil je 
juist de bijbel laten lezen. Bovendien: de 
bijbel is Gods Woord. De belijdenis is 
mensenwoord. Dat is juist het mooie van 
de belijdenis. God neemt ons serieus. 
Hij vraagt om ons eigen antwoord.
Er worden in de belijdenis wel dingen 
uit de bijbel samengevat. Maar op de 
manier van een gelovig antwoord. Toen 
Petrus zei: ‘U heeft woorden die eeuwig 
leven geven’, vatte hij de woorden van 
Jezus samen. Maar hij deed dat bij wijze 
van antwoord. Petrus’ woord geeft geen 
eeuwig leven, alleen het woord van 
Jezus. Petrus woord helpt je om nog 
beter naar Jezus te luisteren. Zo helpt de 
belijdenis je om nog beter naar de bijbel 
te luisteren.

Kritisch of kritiekloos?
Mag je kritiek hebben op de belijdenis? 
We hebben ons toch in de kerk aan de 
belijdenis verbonden. Ambtsdragers 
moeten er zelfs hun handtekening 
onder zetten. Dan kun je toch niet meer 
zeggen dat je het niet met de belijdenis 
eens bent.

Betekent dat dan dat je kritiekloos 
met de belijdenis moet omgaan? Nee, 
dat kan ook niet. Want daarmee zou 
je in strijd komen met de belijdenis 
zelf. In artikel 7 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis staat dat er een groot 
verschil is tussen de bijbel en alles wat 
door mensen is geschreven: ‘Men mag 
ook geen geschriften van mensen, hoe 
heilig de schrijvers ook geweest zijn, 
op één lijn stellen met de goddelijke 
Schriften … Want alle mensen zijn uit 
zichzelf leugenaars (Ps. 116:11)’. Het is 
duidelijk dat onze belijdenissen door 
mensen zijn geschreven. Je mag ze dus 
nooit gelijkstellen met de bijbel.
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Belijdenisgeschriften
In de Gereformeerde Kerken kennen we twee soorten belijdenis geschriften: 
Drie ‘Oecumenische Belijdenisgeschriften’ en die drie ‘Formulieren 
van Eenheid’. De eerste drie stammen uit de tijd van de oude kerk: 
Geloofsbelijdenis van Nicea (uit de jaren 325 en 381), de Apostolische 
Geloofs belijdenis (de grond vorm stamt al uit ongeveer het jaar 150, de 
huidige vorm uit ongeveer 800) en de Geloofbelijdenis van Athanasius  
(uit ongeveer 450). Er zijn in de loop van de tijden nog veel meer belijdenis-
geschriften geschreven. Veel Engelstalige Calvinisten hebben de Westminster 
Standards (1646). Ook later zijn er nog belijdenissen geschreven.  
Denk aan Belijdenis van Barmen (1934) tegen de Nazi-ideologie in Duitsland. 
De Nationale Synode in Nederland begon in 2009 ook met een gezamenlijke 
belijdenis: Credo.



met die sterke woorden over de hel blijft 
staan: de dood van Christus aan het kruis 
heeft een oneindige kracht en waarde. 
Dat moet ondubbelzinnig vast staan.

Moeilijk maar mooi
Je moet dus altijd met twee woorden 
spreken over de belijdenis. Dat maakt 
het natuurlijk wel lastig. Je zult 
altijd discussies hebben over dat 
onbekrompen en ondubbelzinnig. De 
een zegt: ‘Ik heb gewoon onbekrompen 
kritiek op de belijdenis, dat mag toch’. 
De ander zegt: ‘Nee, je laat de belijdenis 
los. Je bindt je er niet ondubbelzinnig 
aan’. De breuk tussen Vrijgemaakt en 
Nederlands Gereformeerd in 1967 en 
volgende jaren draaide om die discussie. 
Gelukkig hebben we elkaar toch weer 
gevonden. Want we willen allemaal 
een onbekrompen en ondubbelzinnige 
binding aan de belijdenis.

Lastig blijft het. Maar mooi is het 
ook. Wat is het prachtig om de naam 
van onze lieve Heer Jezus te mogen 
belijden. We doen het in menselijke 
zwakheid. Maar toch belooft Hij dat Hij 

dan onze naam wil belijden voor zijn 
Vader in de hemel. Iets mooiers kun je 
je niet voorstellen!

Literatuur en internet
Mees te Velde (red.), Confessies. 
Gereformeerde Geloofsverantwoording 
in zestiende-eeuws Europa, Heerenveen: 
Groen 2009

Frank van der Pol (red.), Geloofstaal 
trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, Utrecht: Kok 2012

Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te 
Velde, Gewone Catechismus. Christelijk 
geloof in honderd vragen en antwoorden, 
Utrecht: KokBoekencentrum 2019

https://www.nationalesynode.nl/
credotekst/ 
https://www.gkv.nl/organisatie/bestuur-
en-organisatie/belijdenissen/ 

Dr. B. Kamphuis is emeritus predikant en 
hoogleraar theologie en woont in Kampen

Onbekrompen en 
ondubbelzinnig
Iemand die veel over deze vragen heeft 
nagedacht was de beroemde geleerde 
Guillaume Groen van Prinsterer. 
Hij leefde van 1801-1876. Hij was 
overtuigd van de waarheid van de 
gereformeerde belijdenis. Hij streed 
ervoor dat zijn Hervormde Kerk aan 
die belijdenis vast zou houden. Maar 
hij wist dat de belijdenis ook zijn 
beperkingen had. Mensen hadden de 
belijdenis geschreven en dus zaten er 
menselijke zwakheden in. Ze hadden de 
belijdenis ook geschreven in een heel 
bepaalde tijd en onder heel bepaalde 
omstandigheden. De sporen daarvan 
kom je dus overal tegen in de belijdenis.

Groen van Prinsterer pleitte er daarom 
voor om met twee woorden te spreken 
over de binding aan de belijdenis: 
onbekrompen en ondubbelzinnig. 
Onbekrompen: dat betekent dat je niet 
aan iedere komma, letter of uitdrukking 
van de belijdenis bent gebonden. Je 
mag je best afvragen of het niet beter 
gezegd had kunnen worden. Ik geef een 
voorbeeld: Moet je nou echt zeggen 
dat de Remonstranten de ketterij van 
Pelagius weer opdiepen uit de hel 
(Dordtse Leerregels 2, Veroordeling van 
de dwalingen 3)? Waarschuw vooral tegen 
dwalingen, maar laat het oordeel van de 
hel aan God over. Ga dus onbekrompen 
om met dit menselijk geschrift.

Maar de binding aan de belijdenis moet 
ook ondubbelzinnig zijn. Je hebt echt 
niet de vrijheid om de inhoud van de 
belijdenis over boord te zetten. Het punt 
dat de Dordtse Leerregels willen maken 

Samenvatting
Je kunt heel persoonlijk antwoord geven op Gods woord, bijvoorbeeld 
als je openbare geloofsbelijdenis aflegt. Maar je doet dat wel in het 
midden van de gemeente. Een belijdenis brengt mensen samen. Veel 
belijdenisgeschriften zijn in de wij-vorm geschreven. De belijdenis is 
geen samenvatting van de bijbel. De belijdenis wil je juist de bijbel laten 
lezen. En God vraagt dan om ons eigen antwoord. Groen van Prinsterer 
wilde dat men met twee woorden ging spreken over de binding aan de 
belijdenis: onbekrompen en ondubbelzinnig. Misschien had het iets be-
ter gezegd kunnen worden. Maar je hebt niet de vrijheid om de inhoud 
van de belijdenis overboord te zetten.
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’t Is maandag en het is april, 

de lucht is kerngezond

met ijsblokken bestapeld aan

de blauwe horizon,

de wind draagt fonklend zonlicht koel

als hoge berglucht mee

er wappert helder wasgoed wit

als uitgestoken sneeuw.

’t Is maandag en het is april,

Uw kruis stond opgericht,

ik mag met heel de wereld mee

staan blinken in een witte zee 

van zuiverheid en licht.

Nel Veerman | Uit: Stenen in een meer |  

Boekencentrum Zoetermeer

Na Pasen



Ruimte voor de 
verrassingen van alle dag

IntervIew | Frits Tromp

De interviewer van dienst heeft in 2005 belijdenis gedaan – bij ds. Bram Beute. 
Dat belijden geen eenmalige gebeurtenis is maar een voortdurende beweging, 
toont de vrijgemaakt-gereformeerde predikant onder meer met zijn twee boeken 
over twijfel en de verrassende bijbelteksten over het gewone leven.
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Bram Beute (*1972) is dominee in Kampen-Zuid (sinds 2015). Daarvoor was hij 
predikant in Sneek-Koudum (2001), Houten (2006, uitgezonden naar Congo) 
en Nunspeet (2010). Hij is getrouwd met Idelette Beute-Boersma en vader 
van Wilmar, Matthijs en Daan. Beute schreef de boeken Ik Geloof, Geloof Ik 
(2015) en De omgekeerde wereld van God (2019). Het boek Ik Geloof, Geloof 
Ik is besproken in de WegWijs van maart/april 2019, De omgekeerde wereld is 
gerecenseerd in de WegWijs van november / december 2019.

“Ik geloof dat God via de Bijbel 
iets tegen ons te zeggen heeft. 

God keert voortdurend de dingen om. 
We moeten daar onze ogen voor open 
houden.”
Aan het woord is Bram Beute, 
predikant van de gereformeerde 
kerk (vrijgemaakt) in Kampen-Zuid. 
“Wat zegt bijvoorbeeld Genesis 1 
over het corona-virus? Hoe kijken 
we naar de vluchtelingenkampen in 
Griekenland? Hebben we oog voor 
mensen in verzorgingshuizen? Zien 
we niemand over het hoofd?”
Als voorganger studeert Beute hard op 
de Bijbel – nog steeds. “De opmerking 
dat je het wel een keer weet, is niet 
waar. Ik lees een tekst net zo lang tot 
het schuurt of dat iets moois zich 
opdient. Lastige teksten leggen we 
vaak aan de kant. Maar de verhalen 
geven vaak juist perspectief.”
 
Rechters
Beute haalt het boek Rechters aan als 
voorbeeld. “Het is een boek waar ik 
weinig over heb gepreekt. Er staan veel 
gewelddadige verhalen in Rechters, 

bestemd voor lezers van 16 of 18 jaar 
en ouder. Toch zijn die verhalen wel de 
realiteit. Misschien niet bij ons, maar 
wel aan de grenzen van Europa en 
buiten ons continent. In de verhalen 
uit Rechters spreekt het geloof en 
vertrouwen dat volken wel tekeer 
kunnen gaan, maar dat uiteindelijk 
God de touwtjes in handen heeft en 
recht zal spreken.”

Tegelijk is Rechters ook een boek met 
humor, legt de Kamper voorganger 
uit aan de hand van het verhaal van 
de linkshandige rechter Ehud, die de 
belasting afdraagt aan koning Eglon 
van Moab. “Het was een vadsige 
koning die zich volvrat. Ehud steekt 

zijn wapen in Eglons buik, waardoor 
de ingewanden naar buiten komen. 
Ehud vlucht via een raam, terwijl de 
bedienden van de koning bij de deur 
wachten. De geur van de ingewanden 
komt naar buiten, maar de bedienden 
denken: ‘De koning zit te schijten’. 
Het is voor ons misschien geen 
dijenkletser, maar voor de lezers van 
toen die zich identificeerden met de 
mensen die onderdrukt werden, was 
het ongetwijfeld een hilarisch verhaal.. 
Dat maakt Rechters zo humoristisch: 
het biedt een hoop.”
Spreken over God komt van beneden, 
zegt Beute. “Dat kan ook niet anders. 
Toch geloof ik dat ik in de Bijbel de 
stem van God hoor. God blijft een 
geheim; geloven is overgave aan Hem. 
Het boek ‘Ik geloof, geloof ik’ is een 
persoonlijke afrekening met het geloof 
dat we God in onze broekzak hebben 
en volgens onze eigen logica kunnen 
vatten.”

Bijbelse spiritualiteit
“De verrekening met dit geloof is 
overigens geen opmaat tot ongeloof. 
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Geloof moet je 
gegeven worden



“Geloof moet je gegeven worden. 
Het is herkenbaar in de bijbelse 
spiritualiteit. Je ziet het bij onder 
andere Jeremia, die God zelf als een 
opgedroogde beek ziet. Of neem Job. 
En Jezus, met Zijn uitspraak over 
waarom God Hem heeft verlaten.”
Het gevolg is dat Beute het besef heeft 
dat God altijd groter is dan je denkt. 
“Dat maakt je ontvankelijk. Je kunt 
met vertrouwen de tekst lezen. Je kunt 
systemen omver gooien, maar God 
niet. Als je je eigen logica laat varen, 
merk je dat God verrassend is en nog 
steeds iets te zeggen heeft.”
De omgekeerde wereld van God 

is verrassend voor ons dagelijks 
leven, zegt Beute. “Goden buiten het 
christendom en het jodendom kiezen 
altijd voor de sterken, voor mensen 
die op hen lijken en bij hen passen. 
Mensen aanbidden deze goden met 
het idee dat dit hun leven verbetert, 
dat het iets oplevert. Wat dan weer 
tot gevolg heeft dat deze mensen zich 
voor deze goden uitsloven. De God 
van de Bijbel is totaal anders: Die kiest 
de underdog, de mislukte mens.”

Verrassingen
De Bijbel is het verhaal van God door 
mensen opgeschreven. “Sommige 

verhalen accentueren het punt dat ze 
willen maken,” zegt Beute. “Genesis 
1 is geen kroniek van de schepping, 
maar een polemiek tegen de 
kosmologie, een satire op wie de zon, 
maan en sterren als goden aanbidt. 
God heeft geen zon, maan en sterren 
nodig om het licht te laten worden. 
Dat is wat we geloven vanuit de Bijbel: 
God is veel meer dan wat wij zelf 
kunnen verzinnen en beredeneren. 
Dat belijden geeft ruimte en die 
ruimte geeft verrassingen voor ons 
leven van alle dag.”
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Je kunt systemen omver gooien, maar God niet

Binnen de gereformeerde kerken bestaan de zes 
belijdenisgeschriften: de Twaalf Artikelen of Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de 
Geloofsbelijdenis van Athanasius,  de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis,  de Heidelbergse Catechismus 
en de Dordtse Leerregels . “Misschien hebben deze 
belijdenissen wel een te grote status binnen onze kerken 
gekregen, alsof we God via strakke redeneringen kunnen 
navolgen,” zegt Beute desgevraagd op een vraag van 
de interviewer. Tegelijk geeft Beute een nuance aan. 
“Deze documenten zijn rijke theologische documenten 

die veel te zeggen hebben. De opstellers van deze 
belijdenissen hebben goed nagedacht over de betekenis 
van het geloof. De Heidelbergse Catechismus is nog 
steeds relevant voor de kerk van nu.” De belijdenissen 
zijn opgesteld in een eigen context, waardoor de 
accenten verschillen van de huidige tijd. “Wat helder 
naar voren komt in deze stukken, is dat het geloof niet 
bij mij begonnen is. Geloof is van generatie op generatie 
overgedragen en daar heb ik veel aan te danken,” zegt 
de Kamper predikant.

BelIjdenIssen



John Hiatt speelde daar integraal zijn 
album Slow Turning, dat in dat jaar 

dertig jaar bestond. Behalve de twaalf 
nummers van dat album, speelde de 
zanger ook hits als Have A Little Faith 
In Me en Riding With The King. John 
Robert Hiatt wordt in augustus 68 
jaar. Nog niet zo heel erg oud, maar 
de groeven staan in zijn gezicht en in 
zijn leven gegrift. De zanger werd tot 
twee keer toe gered van de drank. Zijn 
successen zijn wisselend, maar sinds 
de eeuwwisseling levert de Amerikaan 
elk even jaar een mooi album af. Have 
A Little Faith In Me is misschien wel 
Hiatt’s bekendste nummer. Avond aan 
avond speelt hij het nummer, waarbij hij 
zijn gitaar voor één nummer inwisselt 
voor een piano. Heb een beetje 
vertrouwen in mij. 

Een paar jaar geleden was ik bij 
een literaire theatershow van Nico 
Dijkshoorn en Leon Verdonschot. 
Ze lazen om en om verhalen voor uit 
hun eigen oeuvre, afgewisseld met 
optredens van Dijkshoorns band The 
Hank Five. Een van de verhalen die 
Verdonschot vertelde, ging over een 
dag met Keith Bakker. Bakker is een 
Amerikaans-Nederlandse ex-verslaafde. 
Vanuit zijn ervaring heeft hij anderen 
geholpen in het afkicken. Verdonschot 
schreef een boek over Bakker en was 
een middag mee met hem op pad, 
in een afkickkliniek in Groningen. 

Daar zaten kinderen, die van hun 
verslaving wilden afkomen.
De Amerikaanse singer-songwriter 
en gitarist John Hiatt was er ook. 

’s Avonds zou hij optreden in een 
concertzaal. Hij had een paar uur vrij en 
bezocht de kliniek. Nadat Hiatt wat had 
gespeeld en ervaringen waren gedeeld, 
vroeg een meisje of hij de man was 
van Have A Little Faith In Me. Want dat 
nummer kende dit meisje. Haar moeder 
zat ’s ochtends aan de keukentafel, 
met een fles alcoholische drank voor 
zich. Als ze weer gedronken had, zong 
ze Have A Little Faith In Me. Nadat 
Verdonschot dit verhaal met het publiek 
had gedeeld, speelde The Hanks Five 
het nummer van Hiatt.

John Hiatt. Elk even jaar 
komt hij met een prima 
nieuw album aanzetten. 
In 2018 was het album The 
Eclipse Sessions, dat hij met zijn 
begeleidingsband heeft opgenomen 
tijdens de zonsverduistering van 

John Hiatt

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

In de zomer van 2018 stond de Amerikaanse singer-songwriter John Hiatt  
in De Oosterpoort in Groningen. 

augustus 2017 - de aan zijn zus Susie 
Wagner opgedragen plaat bleef een 
jaar liggen om aan de albumcyclus te 
blijven voldoen.
Een plaat waarin zonde, terugval, 
verlossing en dankbaarheid strijden 
om voorrang. Het mooiste komt dat 
naar voren in het laatste nummer van 
het album: Robber’s Highway. Met 
de ondergaande zon op de snelweg 
vol dieven, gesitueerd bij velden van 
katoen en klei: Come and get me, 
Jesus, I don’t know, come and get me 
cause I can’t go (Kom en haal me, 
Jezus, ik weet het niet, kom en haal 
me want ik kan niet meer).
Het album lag al klaar toen John 
Hiatt die zomer van 2018 optrad 
in Groningen. De 
groeven in 
zijn gezicht 
waren goed 
te zien. Hij 
weet waar hij 
het over heeft. 
Kom me maar 
halen, Jezus.
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verlossing en 
dankbaarheid strijden 
om voorrang



Aanvankelijk aarzelden sommige 
synodeleden hiermee in te 

stemmen. Niet zozeer vanwege de 
inhoud van de geloofsbelijdenis. 
Maar waarom kreeg de confessie 
deze kerkelijke status, vastgelegd in 
een kerkorde? Gevreesd werd voor 
een papieren paus, die de Schrift gaat 
overheersen. Deze angst kon worden 
weggenomen. Maar waarom heeft de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis van 
meet af aan kerkelijk gezag genoten? 

Een korte voorgeschiedenis. De 
geloofsbelijdenis is opgesteld in 
een chaotische tijd, zowel kerkelijk, 
sociaaleconomisch en staatkundig. 
In Duitsland was de monnik Luther 
ten strijde getrokken tegen de 
wantoestanden binnen de kerk van 
Rome. In zijn stellingen van 1517 
keerde hij zich vooral tegen de 
aflaathandel. Genade in ruil voor geld. 
In de Nederlanden waren gelovigen 
ook bekend met deze kerkelijke 
commercie. Maar anders dan in 

Duitsland vormde die handel hier 
niet de kern van de weerstand tegen 
Rome. Die lag hier meer op het terrein 
van de sacramenten. Vooral de mis 
was hier mikpunt van spot. Niet voor 
niets worden de eerste protestantse 
sympathisanten in ons land aangeduid 
als ‘sacramentariërs’. Daarnaast kreeg 
de rooms geworden kerk kritiek vanuit 
humanistische kringen, al bleven 
velen verbonden met de moederkerk 
(denk aan Erasmus). Er bestond ook 
nog ‘de radicale reformatie’. Daarmee 
worden de wederdopers bedoeld. Een 
enigszins verwarrende naam. Want 
het ging aanvankelijk om diverse 
sektes, die onderling behoorlijk konden 
verschillen, maar één ding gemeen 
hadden: ze waren tegen de kinderdoop. 
Vandaar die verzamelnaam. Ook 
leefde hier een sterke sympathie 
voor de vrijgeesten, mensen van het 
‘inwendige’ woord. Niet wat de Schrift 
zegt is waar, maar wat rechtstreeks in 
mijzelf als waarheid geopenbaard wordt 
is betrouwbaar. En natuurlijk waren er 

de aanhangers van de rooms-katholieke 
kerk. Als reactie op de kerkhervorming 
kwam er een tegenbeweging op gang, 
ook bekend als de rooms-katholieke 
contrareformatie. In enkele decennia 
stak dit allemaal de kop op. Keizer 
Karel V beschouwde zich als verdediger 
van de kerk van Rome. Opstand 
tegen de kerk, was dus meteen ook 
opstand tegen zijn vorstelijk gezag. De 
inquisitie werd ingevoerd om boeken 
en mensen die ontrouw waren aan 
de moederkerk op te sporen. Velen 
vluchten naar veiliger landen of streken. 
Daarmee werd de samenleving en 
de economie ontwricht. In deze even 
warrige als gevaarlijke tijd groeide het 
gereformeerd-protestantisme op.   

De eerste gereformeerde protestanten 
waren geen staatsgevaarlijke 
revolutionairen, hoewel ze daarvan 
verdacht werden. Guido de 
Brès, predikant in de Zuidelijke 
Nederlanden, schreef mede daarom 
een geloofsbelijdenis. Die werd in 

De eerste nationale synode van de Nederlandse kerken (Emden 1571) besloot 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis te aanvaarden als kerkelijke belijdenis. 
Om eenheid in de geloofsleer te bevestigen, diende een ieder deze belijdenis 
te ondertekenen. Tegelijk besloot de synode de Heidelbergse Catechismus als 
leerboek te gebruiken. Met deze besluitvorming was het confessionele karakter 
van de gereformeerde kerken bepaald. 

Belijdenis
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de nacht van 1 op 2 november 1561 - 
samen met een brief aan de overheid 
- in een pakketje over de muur gegooid 
van het kasteel in Doornik (Tournai). 
Vanaf die tijd werden de protestantse 
hervormingsgezinden‘gereformeerden’ 
genoemd. De Brès had deze belijdenis 
al in 1559 gereed, maar heeft die eerst 
aan collega’s voorgelegd. Hoewel tot 
op heden harde bewijzen ontbreken, is 
het niet uitgesloten dat deze confessie 
al kerkelijk was aanvaard, voordat die in 
november 1561 publiek werd gemaakt. 
Vast staat dat dit document in 1563 
kerkelijk gezag genoot in de Zuidelijke 
Nederlanden.  

Wanneer de eerste nationale synode 
van de gereformeerde kerken in 1571 
samenkomt, zijn veel deelnemers 
bekend met deze belijdenis. En ook met 
de Heidelbergse Catechismus. Terwijl - 
zoals gezegd - allerlei wind van leer over 
de Nederlanden waaide, beleden de 
geformeerde protestanten de theologie 
van het Woord. Geloven wat de Schrift 

ons leert. Met haar besluitvorming koos 
de jonge gereformeerde kerk positie; 
de kerk als bewaarder en verkondiger 
van Gods Woord zoals in hoofdlijnen 
samengevat in deze geloofsbelijdenis 
en catechismus. 

Tegenstanders van deze binding 
aan de belijdenis hebben er telkens 
op gehamerd dat we aan de Bijbel 
genoeg hebben. Nu wil het geval dat 
de geloofsbelijdenis (art. 7) dit zelf 
ook nadrukkelijk stelt. Dus vanwaar 
die moeite om deze confessie te 

ondertekenen? Die weerstand had 
vaak een diepere laag. Het vroom 
klinkende argument van opponenten 
tegen confessionele binding - dat 
we aan de Bijbel genoeg hebben 
- verbloemde vaak inhoudelijke 
bezwaren tegen de belijdenis. 
Daarvan zijn genoeg voorbeelden 
bekend uit de kerkgeschiedenis.

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont 
in Barneveld
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en verkondiger van 
Gods Woord



verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

Artus Quellinus, De apostel Petrus, 1658-1659, 

terracotta, Rijksmuseum Amsterdam

Dit terracotta beeldje, bestreken 
met een grijze afwerkingssaus, is 
maar 48 cm hoog. Het is prachtig 
gedetailleerd. De beeldhouwer 
Artus Quellinus maakte het als 
voorstudie voor een veel groter 
marmeren beeld dat moest dienen 
als grafmonument in de Sint 
Andrieskerk in Antwerpen. Een 
tweede model, grover afgewerkt 
en groter, bevindt zich in het 
Museum voor Schone Kunsten 
in Brussel. Opvallend is dat bij 
het Amsterdamse model de 
sleutels ontbreken, een van de in 
de kunstgeschiedenis bekende 
'attributen' van Petrus. 
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Belijden -  
In leven en sterven?

meteen aan de kraaiende haan die bij 
hem staat. We zien hier de man die vol 
vuur had beleden dat Jezus de messias 
is, de Zoon van de levende God, 
maar die op een spannend moment 
niet meer voor deze belijdenis durfde 
uit te komen. Toen huilde hij bitter. 
Maar we zien ook de man die van zijn 
Meester had gehoord dat hij gebracht 
zou worden waar hij niet naartoe 
wilde. Die wist dat het belijden van 
Jezus' naam voor hem onherroepelijk 
tot de dood zou leiden. Volgens de 
overlevering is Petrus gekruisigd met 
het hoofd naar beneden omdat hij 
zichzelf niet waardig zou achten om 
op dezelfde manier te sterven als 
zijn Heiland. We weten niet hoe het 
gegaan is. Wel weten we dat hij tot 
de dood zijn Meester bleef belijden. 
Vastberaden vouwt hij hier zijn 
handen om het omgekeerde kruis. Zijn 
gezicht, verdrietig, met diepliggende 
oogkassen en invallende wangen, 
straalt ondanks alles vertrouwen uit.

Het zien van dit beeldje kan ons 
aanzetten tot het overdenken van de 
weg die God met Petrus ging.
Volgen wij Petrus, ook  als het belijden 
van Jezus' naam kan betekenen 

A ls gereformeerden zijn we het 
niet gewend – beelden in de 

kerk. De reformatoren namen er heel 
bewust afscheid van. Er waren immers 
veel verkeerde praktijken, zoals het 
vereren van heiligen en het aanroepen 
van hun naam in de verwachting 
van een wonder. Maar hebben we 
met het badwater niet ook het kind 
weggegooid?  

Want we zingen wel samen over 'de 
heiligen die ons zijn voorgegaan', 
maar hebben zij ons ook iets te 
zeggen? Betekent de herinnering aan 
hen, aan het werk dat Christus in hen 
deed, iets voor ons geloof?
Een van de heiligen die  – nog steeds 
– vereerd worden, is de apostel Petrus. 
Heel bekend is het beeld in de naar 
hem genoemde St. Pieter in Rome. 
Als een kerkvorst zit hij op zijn troon, 
de sleutels van het hemelrijk in zijn 
handen. Zijn rechtervoet is afgesleten 
door kussen en strelingen van 
miljoenen gelovigen. 
Een heel ander beeld(je) is te zien 
in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Het is Petrus ten voeten uit, letterlijk 
en figuurlijk. Wij, die zijn levensverhaal 
kennen uit de bijbel, herkennen hem 

dat  wij gebracht worden waar we 
niet naartoe willen? Geloven we dat 
Christus voor ons dezelfde is als Hij 
voor Petrus was, in leven en sterven? 

Ida Slump-Schoonhoven
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“Die van de aarde 
vrijgekocht
nu rusten van 
hun werken,
zij spreken en 
getuigen nog
om ons geloof 
te sterken.”



Bovenstaand gesprek vond in de 
vroege kerk plaats als iemand 

het heidendom achter zich liet en 
gedoopt werd. De doopvragen volgen 
de drievoudige opbouw van Matteüs 
28:19 en in elke doopvraag komt weer 
een drievoud voor: God, Vader, de 
Almachtige; Christus, Zoon en Heer; 
Geest, Kerk en opstanding. 

Later kreeg deze samenvatting van het 
geloof ook een vaste plaats in de 
liturgie. De catechumenen spraken 
deze woorden in de eredienst uit. 
Ze lieten horen wat ze geleerd hadden 
en maakten zich de inhoud eigen. 
Gaandeweg ontwikkelde zich uit deze 
samenvatting een uitgebreidere 
geloofsbelijdenis voor de hele 
gemeente. De woorden konden per 
gemeente verschillen. 

Zo’n voorloper van wat zich later zou 
ontwikkelen tot de Apostolische 
geloofsbelijdenis is te vinden in een 
tekst van een van de kerkvaders 
(Ireneüs van Lyon), daterend uit  
± 170:

Credo

Wij geloven:
in één God en Vader Almachtig, die 
hemel en aarde maakte, en de zee en al 
wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van 
God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de maagd tot 
ons behoud;
en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
en in Zijn dood en opstanding;
en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
en in Zijn wederkomst uit de hemel in 
de heerlijkheid van de Vader om alle 
dingen onder één Hoofd te vergaderen 
en over allen een rechtvaardig oordeel 
uit te spreken;
en in de Heilige Geest
en dat Christus zal komen van de hemel 
om alle vlees op te wekken, en de 
goddelozen en onrechtvaardigen te 
verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen 
onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid 
te geven.

De eerste vermelding van de term 
“Apostolische geloofsbelijdenis” is te 
vinden in een brief uit het jaar 390. 
Men wilde ermee aangeven dat deze 
belijdenis het geloof  verwoordde 

zoals dat door de apostelen werd 
verkondigd. De vroegste tekst waarin 
het Apostolicum voorkomt zoals wij 
dat kennen, stamt uit de achtste eeuw.

Lange tijd dacht men dat de 
Apostolische geloofsbelijdenis in 
Jeruzalem was samengesteld: elk van 
de twaalf apostelen zou een artikel van 
de belijdenis hebben ingebracht. 
Petrus begon met: “Ik geloof in God de 
Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en de aarde.” Het artikel “ten 
derde dage wederom opgestaan van de 
doden” stond op naam van (de 
‘ongelovige’) Thomas. Mattias, die de 
plaats van Judas Iskariot innam, beleed 
“en een eeuwig leven.” Door deze 
legende kreeg de Apostolische 
geloofsbelijdenis steeds meer gezag. 
Onze andere belijdenisgeschriften zijn 
door gezaghebbende gelovigen en 
synodes opgesteld met de bedoeling 
bepaalde leerpunten vast te stellen. De 
Apostolische geloofsbelijdenis is in de 
praktijk ontstaan, dicht bij de ‘gewone’ 
gelovigen: geboren in de kraamkamer 
van de kerk, en opgegroeid in het hart 
van de gemeente.

aan het woord | Ria Kuijper

- “Gelooft u in God, de Vader, de Almachtige?” 
- “Ik geloof.”
-  “En gelooft u in Christus Jezus, zijn enige Zoon, onze Heer?” 
- “Ik geloof.”
-  “En gelooft u in de Heilige Geest, de Heilige Kerk, de opstanding van het vlees?” 
- “Ik geloof.”
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Dieneke van de Kamp, Ria Kuijper en Frits Tromp 

Huis van de vrijmaking

Het jaar 2020 is een bijzonder 
jaar. Dit jaar staat in het teken 

van 75 jaar bevrijding - driekwart 
eeuw vrijheid. Tegelijk is dit jaar de 
herdenking van eveneens 75 jaar 
Vrijmaking. In augustus 1944 maakte 
een aantal gereformeerde kerken zich 
vrij van het zogenoemde synodale juk. 

Ter gelegenheid van deze herdenking 
is George Harinck met een boek 
gekomen: Het huis van de Vrijmaking. 
Het is een metafoor waar de 
hoogleraar zich makkelijk in beweegt: 
het vrijgemaakte huis. Of eigenlijk: het 
vrijgemaakte appartement, onderdeel 
van het gereformeerde huis, waar 
ook de Nederlands-Gereformeerden 
woonruimte hebben.
Want dat is het punt waar de 
vrijgemaakte kerken momenteel 
staan: vlak voor de hereniging 
met de “buitenverbanders”: de 
andere vrijgemaakte gelovigen, die 
halverwege en eind jaren zestig uit 
het vrijgemaakte woonhuis waren 
gezet. Die scheuring wordt binnen 
enkele jaren ongedaan gemaakt. Ter 
voorbereiding op deze verzoening 
wordt ook de geschiedenis van en met 
de Nederlands-Gereformeerde kerk 
besproken in het boek van Harinck.

75 jaar Vrijmaking. Dat wordt 
door de directeur van het het 
Archief- en Documentatiecentrum 
(ADC) in even zovele lemma’s 
uitgebeeld. 75 trefwoorden die de 
geschiedenis van de vrijgemaakte 
en Nederlands-Gereformeerde 
geschiedenis behandelen met een 

foto en een begeleidende tekst. Het 
is geen geïsoleerde kerkgeschiedenis 
geworden: de betrokkenheid op de 
samenleving en de wereld komt óók 
ter sprake.
Want de gereformeerden kennen hun 
maatschappelijke taak. Literatuur 
wordt besproken, net als de nationale 
politiek en de verhoudingen met 
bijvoorbeeld het apartheidsregime 
in Zuid-Afrika van de jaren 80. Ook 
evangelisatie en zending komen ter 
sprake.
De foto’s in het boek zijn aangeleverd 
via verschillende bronnen. 
Natuurlijk kon Harinck putten uit de 
documentatie van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en de Theologische 
Universiteit in Kampen. Maar ook 
particulieren als Ria Borkent, Hans 
Werkman, Carel Schutte en Ada de 
Meij leverden afbeeldingen aan.

De 75 onderwerpen worden 
afgewisseld met interviews van 
kerkmensen. Deze vraaggesprekken 
zijn gemaakt door predikant Maarten 
Boersema van de GKv van Leiden, die 
ook de portretfoto’s bij deze artikelen 
voor zijn rekening heeft genomen.
Harinck bewaart zichzelf voor een 
uitgebreide kerkelijke beschouwing 
over de afgelopen 75 jaar. Wel spreekt 
de hoop uit het boek, op een goede 
hernieuwde verhouding tussen de twee 
gereformeerde kerkgenootschappen. 

George Harinck, Huis van de Vrijmaking. 75 jaar gereformeerd-
vrijgemaakt leven in beeld en woord, 2019, De Vuurbaak, 
Amersfoort, ISBN 9789055605613, 192 pag. € 24,99

Boeken

Tijdens de Generale Synode van de 
Vrijgemaakt-Gereformeerde kerk zijn 
in maart 2020 excuses uitgesproken 
richting de Nederlands-Gereformeerde 
kerk, die door de ontvangende kerk 
zijn geaccepteerd.

Huis van de Vrijmaking is een 
historisch overzicht. Een tocht langs 
Memory Lane, zo je wilt. Dat maakt 
het boek niet zozeer geschikt voor 
bijbelstudie, wel voor persoonlijk 
gebruik. Voor de een is het boek een 
getuigschrift van (plaatsvervangende) 
schaamte met terugwerkende 
kracht. Voor de ander is het boek 
een waardevolle canon van 75 jaar 
kerkgeschiedenis.
Van de kant van de hoogleraar 
Collectievorming en geschiedenis van 
het Neocalvinisme in de faculteiten 
Godgeleerdheid en Letteren aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam geen 
interpretatie, maar het boekstaven 
van de historie. En daar is George 
Harinck met de 75 vensters op 75 jaar 
Vrijmaking in geslaagd. (FT)

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.
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Op een persoonlijke en zeer toegankelijke manier 
neemt Troost je mee in de zoektocht naar een vitaal 

geloofsleven waarin Gods Geest  kan werken.
Energie is het kernwoord. Als de heilige Geest je in 
beweging wil zetten, dan is  daar energie voor nodig. Die 
energie kan soms geblokkeerd worden vanwege allerlei 
obstakels of frustraties.
Troost ontdoet de term energie van zijn oosters jasje 
en laat je zien hoe de Geest van God energie inzet in 
je leven, in je lichaam en Gods schepping.  Begrippen 
als heling, genezing, waarheid en heiliging beschrijft 
hij vanuit allerlei invalshoeken. Gebrokenheid en 
eenzaamheid in ons bestaan stelt hij aan de orde. Het 
individualisme is diep doorgedrongen in onze westerse 
genen. Ook in de christelijke wereld heeft dat grote 
invloed. We willen door de kerk bediend worden conform 
onze persoonlijke smaak en behoefte. Je ergens thuis 
voelen, hoe belangrijk ook, lijkt de norm te worden.
Troost laat zien hoe individu en gemeenschap 
geen concurrenten zijn van elkaar, maar in juiste 
wisselwerking verbondenheid opleveren in plaats van 
ontworteling. Godsverlangen kun je niet door foefjes of 
technieken naar je toehalen. Het is een geschenk. Maar 
je kunt de ruimte in je leven hiervoor wel “uithakken”. 
Daarvoor is ontvorming nodig . Op een prettige, niet 
drammerige manier neemt Troost je mee in het proces 
om meer liefde te ontvangen van God. (Merkbaar is 
zijn achtergrond als pastor 
en therapeut bij instituut 
Spectrum in Hattem.)  In dit 
persoonlijke proces is het 
uiteindelijke doel een liefdevol 
mens te worden in de volle 
betekenis van het woord. Van 
harte aanbevolen.(DK)

Geloven zonder kerk
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Elihu van Groeneveld, Geloven zonder kerk.  
Geen bruid, geen bruiloft, 2015, BraveNewBooks.nl,  
ISBN 9789402135145, 102 pag. € 12,60

E lihu van Groeneveld 
publiceerde in 2015 het 

boek Geloven Zonder Kerk. 
In deze ‘studiegids’ gaat de 
auteur in op de functie van de 
kerk, de bruid van Christus op 
aarde. Zonder deze bruid is 
de bruiloft met het Lam niet 
mogelijk.
Het betoog bestaat uit 
zeventien hoofdstukken. 
Via deze kapittels gaat Van 
Groeneveld chronologisch 
de Bijbel door over 
de ontwikkeling en 
toekomstverwachting van de kerk. Hij begint bij Genesis, 
om bij Openbaring te eindigen. In alle hoofdstukken staan 
verwijzingen naar tekstgedeelten.
Alle hoofdstukken sluiten af met vragen ter overdenking en 
bespreking. Daardoor is het boek goed te gebruiken bij een 
Bijbelstudie of een vereniging.
Van Groeneveld is in zijn uiteenzetting overtuigend, met 
een haast evangelicale zelfverzekerdheid. Dat is voor een 
bespreking prima, want zijn argumentatie lokt discussies 
uit. Het is de toon die de muziek maakt: de auteur is in zijn 
relaas wel heel zeker van zijn zaak. Ongetwijfeld heeft dat te 
maken met zijn overtuiging dat de leegloop van de kerken 
hem aan het hart gaat. Dat deze beweging omgekeerd moet 
worden (en ook kán worden), is een goede zaak.
Geloven Zonder Kerk is geschreven op eigen titel van 
de auteur, die overigens zelf niet bij een kerk lijkt te zijn 
aangesloten – daar schrijft hij niets over. Het boek is tegen 
onkosten te bestellen via Bol.com (papieren versie) of 
rechtstreeks bij de auteur (digitale editie). (FT)

Energie van de geest

Philip Troost , Energie van de Geest,  
Het vergeten geheim van een vitaal geloof,   
ISBN: 9789043531276, KokBoekencentrum, 
Utrecht, 2019 €22,99, 287 pag. E-book: €12,99



Voorjaar 2020 verschijnt  Elisa. 
Mijn God redt, een nieuw deel in 

de bijbelstudieserie. Nu dus over de 
profeet Elisa. Net als de boekjes over 
Jozef en Gideon, geschreven door ds. 
Cees van den Berg.

Elisa is de opvolger van Elia, Maar wat 
weten we eigenlijk van hem en van de 
vele wonderen die hij mocht doen? 
Ja, Naäman herinneren we ons nog 
wel en Elisa’s knecht Gechazi, maar 
verder? Deze bijbelstudie verkent de 
persoon Elisa, de tijd waarin hij leefde, 
de boodschap die hij bracht. Maar ook 

komt aan de orde wat zijn boodschap, 
Gods boodschap, is voor ons.
Het boekje behandelt een gedeelte uit 
1 Koningen 19 en diverse gedeelten 
uit het bijbelboek 2 Koningen. Het telt 
8 hoofdstukken in zo’n 120 pagina’s. 
Met natuurlijk gespreksvragen, in dit ge-
val aan het eind van elk hoofdstuk. De 
uitgave is heel toegankelijk geschreven.

Om boodschapper van God te worden 
heb je (gaven van) de Geest nodig. 
Moed en vrijmoedigheid en wijsheid om 
te zeggen wat je moet zeggen en hoe je 
het zegt. Elisa vraagt een dubbel deel 
van de geest die in Elia werkte.

En dan die gruwelijke geschiedenis over 
die beren die 42 kinderen doodden. 
De gespreksvraag hierbij: wat doet de 
dood van zoveel kinderen jou? Wat doet 
het met jouw beeld van God?

Met het motto van Steunpunt Bijbel-
studie: de Bijbel  lezen, ervan leren en 
er naar leven!
We hopen dat deze nieuwe Bijbelstudie 
uitgave daarbij een hulpmiddel zal zijn.

Cees van den Berg, Elisa, Mijn God redt, 
Vuurbaak, ISBN 9789055605699,   
88 pag.  € 11,99

Nieuwe Bijbelstudie Uitgave
BondIg

D it boek zou een dissertatie worden, maar bij nader 
inzien besloot Trees van Montfoort te schrijven 

voor wie zich bezig houdt met geloof en duurzaamheid 
in de kerken, de milieubeweging of de politiek. Uit de 
bladzijdelange literatuurlijst en de ruim duizend noten blijkt een 
wetenschappelijke benadering. Met Groene theologie won Van 
Montfoort in november 2019 de prijs voor het beste theologische 
boek.
Hoe mensen geloven en denken heeft gevolgen voor de 
manier waarop zij met de natuur omgaan. Genesis 1: 26-28 
bijvoorbeeld lijkt de heerschappij over de natuur te legitimeren. 

Van Montfoort laat zien hoe deze 
en andere bijbelteksten anders 
geïnterpreteerd kunnen worden 
en zo tot nieuwe inzichten 
kunnen leiden over schepping en 
duurzaamheid.

Ecologisch georiënteerde 
theologen benadrukken dat 
niet de mens maar God heerst 
over de aarde. Maar de beelden 
die voor God gebruikt worden, 
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Trees van Montfoort , Groene theologie, 2019, 
Skandalon, ISBN 9789492183804, 320 pag. € 27,50 

Groene theologie

blijven mannelijk: almachtige vader, koning, verlosser. Zij 
legitimeerden volgens Van Montfoort vaak het heersen van 
mensen over de aarde, van mannen over vrouwen en van 
westerse volken over niet-westerse volken. 

Daarom vraagt zij aandacht voor enkele ecofeministische 
theologen. De Grieks-Orthodoxe theologe Elizabeth Theokritoff  
bijvoorbeeld, pleit voor ascese: De wereld is een gave van God en 
bedoeld om te gebruiken en om van te genieten, maar altijd in 
gerichtheid op de Gever.

De schriftvisie van de schrijfster en de inzichten van 
feministische theologen kunnen vervreemding oproepen. Maar 
de bijbelteksten die worden besproken laten zien dat de Bijbel 
veel meer te zeggen heeft over schepping en duurzaamheid dan 
we dachten. (RK)
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In zIcht | Frits Tromp 
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Judas
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De brief van de apostel Judas is een kattebelletje, vergeleken met de epistels 
van zijn collega Paulus. Zijn brief is in de Westerse canon verstopt tussen de 
andere algemene zendingsbrieven en de Openbaring aan Johannes. Dat maakt 
het zoeken naar deze brief.

Judas
Daar komt natuurlijk bij dat de 

(half) broer van Jezus te maken 
heeft met in onze ogen misschien een 
wat dubieuze voornaam: Judas. Onze 
associaties gaan niet uit naar de zoon 
van Jozef en Maria, maar eerder naar 
de zoon van Simon uit Keriot. Deze 
Judas was één van de twaalf leerlingen 
van Jezus, maar ook de man die Jezus 
heeft uitgeleverd aan de geestelijke 
leiders van het volk. Door Judas Iskariot 
is “Judas” synoniem geworden voor 
verraad. Zeg tegen iemand dat hij 
of zij een Judas is en de onderlinge 
verhoudingen staan op scherp. Van 
beide kanten, overigens.

Het overkwam de zanger Bob Dylan 
halverwege de jaren zestig. Na vier 
akoestische albums, met voornamelijk 
maar niet uitsluitend folk-liedjes en 
protestsongs, was het tijd om de gitaar 
in een versterker te pluggen. Zijn eerste 
publieke optreden met een band was 
tijdens het Newport Folk Festival in 
1965 - toen was zijn single Like A Rolling 
Stone overigens al uitgebracht. Het 
publiek reageerde vol woede. Ook Pete 
Seeger, de grootvader der folkmuziek,  

reageerde furieus en dreigde met het 
kapotslaan van de elektriciteitskabels. 
Het probleem was niet dat elektrische 
muziek werd gespeeld, want ook 
country-muziek was op dat festival 
te horen. Het bezwaar was dat de 
kroonprins van de akoestische folk zijn 
ziel zou hebben verkocht aan de duivel. 
Zoals ook Robert Johnson dat naar 
verluidt had gedaan.

Tijdens de daaropvolgende tournee in 
1966 liep de spanning tussen Dylan en 
zijn fans steeds meer op. De tournee 

bestond uit een akoestische set vóór 
de pauze en een elektrische set (met 
The Hawks als begeleidingsband) 
na de pauze. Zeker na de pauze 
lieten de fans van zich horen, door 

tussen de nummers door irritant te 
applaudisseren.
Tijdens het optreden in de Free Trade 
Hall in Londen komt het tot een harde 
confrontatie. Vlak voor het laatste 
nummer van de avond roept iemand: 
“Judas!” naar de zanger. Die is hier niet 
van gediend en zegt: “I don’t believe 
you. You’re a liar.” Daarna draait hij zich 
om naar zijn band met de mededeling 
om keihard te spelen - wat dan ook 
wordt gedaan met Like A Rolling Stone. 
In 2012 gaf Dylan een interview in het 
muziektijdschrift Rolling Stone waarin 
hij kort terugblikt op deze tournee. 

In niet mis te verstane woorden gaf hij 
aan dat de vergelijking met Judas geheel 
onterecht is. Alsof het veranderen van 
een gitaar vergelijkbaar is met het 
verraden van onze Heer, aldus Bob 
Dylan. Nee, deze gelijkenis kwam bij 
Dylan in het verkeerde keelgat.
Waar het roepen van één naam al toe 
kan leiden. En dan ook nog de naam die 
door anderen ongetwijfeld met trots is 
gedragen.

Alsof het veranderen van 
een gitaar vergelijkbaar 
is met het verraden 
van onze Heer 



op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra
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A ls je grofweg weet waar elk 
bijbelboek over gaat, dan kun 

je ook weten waar je welk verhaal 
ongeveer kunt vinden. Genesis - 
wording, van schepping tot en met 
Jacobs familie in Egypte.  Exodus 
- uittocht. Leviticus -  regelingen 
priesterdienst. Handelingen - 
verspreiding evangelie na de 
hemelvaart. En ga zo maar door.  
Wil je een samenvatting van wat 
je als christen nu eigenlijk gelooft, 
dan kun je goed terecht bij de 
Heidelbergse Catechismus. Een 
dwarsdoorsnee van geloofsvragen 
komt aan de orde. En bij elke 
‘bewering’ worden bijbelteksten 
aangeleverd, zodat je zelf kunt 
nazoeken in welke context het staat. 
Wil je nog dieper, dan zijn daar 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels.  Naast 
de bewijsteksten worden de 
onderwerpen benoemd die in 
voorgaande eeuwen opschudding 
in de kerk hebben veroorzaakt. Dan 
ontdek je dat er niet zo heel veel 
nieuws onder de zon is: veel van 
wat er in onze tijd speelt blijkt ook 
eerder al een item geweest te zijn. 

De belijdenisgeschriften staan nogal 
eens ter discussie. Dat is jammer. 
De opstellers ervan waren hun tijd 
eigenlijk ver vooruit. Droge feiten en 
losse teksten kun je wel op internet 
vinden; voor de dwarsverbanden en 
om je het geloof eigen te maken zijn 
de belijdenisgeschriften het  meer 
dan waard om gebruikt te worden. 
En we hebben ze binnen handbereik! 

Weet wat je gelooft 
in een notendop

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.

‘Studeren is weten waar 
je het antwoord op je 
vragen kunt vinden.’ Ik 
hoor het de leerkracht 
van het laatste jaar 
basisschool nog zeggen. 
Het was de tijd van vóór 
het internet, zeg google; 
wij moesten het nog doen 
met encyclopedieën, 
concordanties en 
opslagcapaciteit in je 
bovenkamer. De uitspraak 
van mijn leermeester heeft 
mij mijn hele verdere 
leven getroost; alles 
onthouden lukt niet, maar 
systemen en grote lijnen 
ontdekken en kunnen 
hanteren wel.

Immers: 
geloven = weten = belijden = doen.
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Bidden met de psalmen

Een leven lang leren

Bidden: zó moeilijk

Voedingsmanagement 
 
Uit het leven gegrepen
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• november/december   Engelen

In het volgende nuMMer colofon
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‘Moet je door het water gaan – ik ben bij je;  
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,  
de vlammen zullen je niet verschroeien.’

Jesaja 43: 2


