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Gereformeerd belijden 
Serie boekjes van de Gereformeerde Bond 

 

H. Drost 

 

Reeks ‘Gereformeerd belijden’, Kok, Kampen, 2000-2007 

 

1. Van horen naar zeggen– drs. J. Westland 

2. Gemeentegetrouw – ds. H. van Ginkel 

3. Woorden schieten tekort – drs. J.H. Schrijver 

4. Het geloof in ons hart – drs. W.Chr. Hovius 

5. Onzin bij uitstek – ds. J. Belder 

6. Beter dan dit leven – drs. P.J. den Admirant 

7. De Bijbel beter verstaan – ds. P. van der Kraan 

8. Wandelend met God – dr. C.G. Geluk 

9. Geloven, een hele belevenis – ds. A. Baas 

10. Uitgezonden naar Nederland – drs. J.A.W. Verhoeven 

11. Een bloem in de wildernis – ds. G.D. Kamphuis 

12. Bedelares en bruid – drs. H.J. Lam 

 

(In dit artikel verwijs ik via nummers tussen haakjes naar de verschillende boekjes) 

 

In gesprek 

 

In het laatste deeltje van de serie ‘Gereformeerd Belijden’ wordt gepleit voor het gesprek met 

Rome en met de evangelicalen. Dat is een goede wens van de kant van de gereformeerde 

bonders die deze mooie brochurereeks uitgaven. Ik hoop dat die wens in ieder geval ook geldt 

voor hun buren, ik bedoel andere gereformeerden. Want wat kennen we elkaar nu helemaal? 

 

Er was een tijd dat er tussen gereformeerden heel wat afgediscussieerd werd. Het front leek 

wel eens die andere gereformeerde kerk te zijn of die andere groep. In die discussies ging het 

ook niet over kleinigheden. Maar het was allemaal wel eens zo strijdbaar dat er vervreemding 

optrad. En we leven nu langs elkaar heen. 

 

Deze serie vanuit de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk is geschreven om 

gemeenteleden de waarde van het gereformeerde belijden voor onze tijd te laten zien. Doordat 

gespreksvragen zijn toegevoegd, kunnen deze boekjes ook gebruikt worden op kringen. Het 

gaat dus om de leer. Maar het mooie bij gereformeerde bonders is altijd dat er veel oog is 

voor de praktijk van het geloofsleven. ‘We zoeken van het Woord van God de weg naar het 

hart van de mens’ (dl. 9, p. 75). De gereformeerde leer is niet alleen een vaste grond, het is 

ook een wegwijzer. Het gaat om het kennen van God in een leven met God. 

 

Dat is wandelen met God 

 

Zoals je samen in het park wandelt om gezellig samen te zijn en bij te praten, zo kun je ook 

wandelen met God – als in het paradijs…, als Adam en Eva. 
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Kan dat nog wel? Immers na de zondeval kroop de mens voor God weg, toen de HERE kwam 

om samen met hen te wandelen?! De zonde bracht afstand. Adam en Eva waren erg bang voor 

de heilige God. Maar God beloofde Christus, die de afstand zou overbruggen. Hij is de brug 

naar God. 

 

Wie in Hem gelooft, kan over die brug gaan en zelfs weer wandelen met de Hoogheilige, als 

Noach en Henoch (zie bijv. Gen. 5:22-24). Geloven in Gods beloven is Gods uitgestoken 

hand pakken om samen te wandelen. God ‘treedt met Zijn Woord ons leven binnen en daar 

begint het mee. Daardoor brengt Hij ons tot antwoordend leven en verantwoordelijk 

handelen’ (dl. 8, p. 15). Hoe doe je dat nu in onze tijd? Dat betekent dat je naar een speciale 

plek gaat waar je God ontmoet, de plek van bijbellezen en gebed, de plek waar je de deur 

achter je dicht trekt (Mat. 6:6). 

 

Het deeltje Wandelend met God gaat mooi in op de praktijk van het geloven. Het is (ook) 

geschikt om te bespreken op een vereniging of groep om kennis te nemen van wat andere 

gereformeerden in ons land schrijven en hoe ze tegen de ontwikkelingen in Nederland 

aankijken. 

 

Fronten 

 

Er is veel gediscussieerd tussen gereformeerden. Het was nodig. Het gaf ook vervreemding. 

En dat laatste had niet gemoeten. Dat beseffen we in onze tijd. We zijn als gereformeerden in 

een tijd terechtgekomen waar we met andere fronten te maken hebben. 

 

We hebben nu de grote confrontatie met het ongeloof en het eenzijdig-emotionele geloof. We 

hebben te maken met de secularisatie en de emotiegolf die weinig opheeft met de leer van de 

kerk. Daar liggen de fronten nu. En vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben 

we daar vaak ook te weinig oog voor. Het lijkt bij ons net zo te zijn als de situatie bij de 

gereformeerde bonders, zoals die door ds. J.A.W. Verhoeven beschreven wordt. 

 

‘Wij zijn uitgezonden naar Nederland. Wie daarover serieus nadenkt, krijgt als een 

boemerang de vraag terug: wat betekent dat voor de gestalte en het gehalte van de christelijke 

kerk in Nederland? Veelal ontstaan er discussies over de gestalte: over de vorm van de 

kerkdienst, over de te zingen liederen, over methoden van evangelisatie. 

Menige kerkenraad verbruikt alle energie om dergelijke discussies te bezweren of anders tot 

een goed einde te brengen. Gewoonlijk loopt dat uit op een tweespalt. Aan de ene zijde trekt 

het conservatisme. Elke vernieuwing wordt krampachtig bestreden met de bekende metafoor 

van het “hellend vlak”. In de tegenovergestelde beweging wil men juist de kerk aantrekkelijk 

maken voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel. Vernieuwingen in de liturgie en 

in de aanpak van gemeenteopbouw worden verwelkomd als een grote stap voorwaarts. 

 

Het is dringend geboden deze onvruchtbare discussies te overstijgen. De energie van 

kerkenraad en gemeente moet voor heel andere zaken gebruikt worden. De fronten liggen 

elders. Overigens kan juist het gesprek met niet-kerkelijke mensen ons helpen door te dringen 

tot de fundamentele vragen. Vraag aan nieuw-gelovigen: wat heeft jullie nu zo aangesproken 

in het evangelie? 

 

Ik meen dus dat het gaat om het gehalte van de christelijke gemeente. Daarmee bedoel ik: zijn 

wij werkelijk bereid te luisteren naar Gods Woord?’ 
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Uitgezonden naar Nederland (dl. 10, p. 74). 

 

In deze serie klinkt tegenover het harde ongeloof en het oppervlakkige gevoelsgeloof steeds 

de oproep om samen naar de Bijbel te gaan, je te verdiepen in de gezonde leer. Het is nodig in 

de gaten te krijgen wat echt belangrijk is en waar je elkaar moet kunnen (ver)dragen. 

Dat is wat wij als gereformeerden in de kerken van de Afscheiding ook nodig hebben om 

inzetbaar aan het front te staan. 

 

Jan Rap en zijn maat 

 

Om na te denken en te leren over gereformeerde evangelisatie was ik regelmatig bij de IZB 

(zeg maar de evangelisatietak van de Gereformeerde Bond). Dat was heel leerzaam. 

Ik herinner me dat we op een conferentie een tekst lazen van dr. O. Noordmans over de kerk. 

Het ging erover dat er plek moest zijn voor de ‘schare’ in de kerk. Die manier van denken was 

mij toen totaal onbekend. Het bleek te gaan over de volkskerk. Het ging om de 

barmhartigheid die er is als je de ‘schare’ (lees: de mensen die (nog) niet meedoen) niet 

afschrijft, maar in de kerk houdt. 

De schare kent de wet niet, maar kan het evangelie leren. 

 

Dat is een bepaalde visie op de kerk. Ds. H.J. Lam schrijft: ‘De kerk heeft het bestaan van de 

schare steeds positief gewaardeerd. Ze besefte dat ze tegenover haar een roeping had: die van 

evangelisatie. Al voelde ze zich tegenover haar ook van tijd tot tijd tekortschieten. Maar de 

uiterlijke band met de kerk gaf een aanknopingspunt’ (dl. 12, p. 85). Daar zit het verschil 

tussen de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond. Het verschil is niet de vraag of 

er barmhartigheid moet zijn in de kerk. Wie Christus een beetje kent, weet hoe barmhartig 

zijn kerk moet zijn. 

 

Barmhartig en heilig 

 

M.i. is er te weinig oog voor de consequenties dat de kerk heilig is. Ds. Lam schrijft dat het 

tijd is ons af te vragen ‘of er naast de presbyteriale kerkvorm, die de bewuste gemeente dient, 

geen ruimte is voor instellingen daaromheen die kunnen helpen de schare te organiseren’ (dl. 

12, p. 86). Mijn reactie zou zijn: zeker moeten er veel loopplanken liggen, zodat de mensen 

aan boord kunnen komen van het schip van de kerk, de ark van het behoud. Maar die 

toegangspoortjes en loopplanken – denk aan allerlei trajecten om gasten een welkom te 

bereiden in de gemeente – zijn wat anders dan dat je mensen aan boord met rust laat, ook als 

er geen of weinig betrokkenheid is. Dat doet de kerk geen goed. Dat doet ook haar uitstraling 

in de wereld geen goed. Want ‘als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 

gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt’ (Mat. 

5:13). 

 

Die barmhartigheid en heiligheid van de gemeente lijken me punten waar we dan eens over 

door zouden moeten praten, al zoekend naar elkaars bedoelingen en intenties als 

gereformeerde belijders. Juist als gereformeerden kunnen we elkaar – als het goed zit – 

aanspreken op de gereformeerde belijdenis. Dat brengt toch al aardig dicht bij elkaar. 

 

Wie er meer over wil weten, raad ik het laatste deeltje uit de serie aan (dl. 12), al moet ik 

erbij zeggen dat het me meer een boekje voor theologen lijkt dan voor een groep of 

vereniging. De eerste hoofdstukken van dit boekje zijn goed te gebruiken om na te denken 

over wat de Bijbel (Efeziërs) en de belijdenis (NGB) en de Reformatie (Luther, Bucer, 
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Calvijn) zeggen over de kerk. In latere hoofdstukken gaat het dan over theologen zoals Ph.J. 

Hoedemaker, die de Hervormde Kerk altijd trouw is gebleven ondanks het verval. Dat zijn 

leerzame maar pittige hoofdstukken over de leer van de kerk, de relatie tussen kerk en 

verbond en de relatie tussen kerk en wereld. 

 

Ontmoeting 

 

Het is interessant hoe de reformatoren in gesprek gingen met mensen die anders dachten. Zij 

gingen toch maar met open vizier het gesprek aan. Van de houding in die zogenaamde 

godsdienstgesprekken kunnen wij leren. Zoek je medechristenen op. Ga het gesprek aan. 

Schaam je niet voor de gezonde leer. Zorg dat je je Bijbel kent en sluit je niet op in je eigen 

bolwerk. 

 

De kennismaking met onze buren – de gereformeerde bonders – kan beginnen door eens een 

(paar) deeltje(s) uit deze serie te bespreken. Misschien kan dat ter inleiding op een 

gezamenlijke avond met zo’n gemeente uit de buurt. 

 

Belangrijk vind ik wel de goede toon, als je verschillend denkt. In deel 10 wordt geschreven 

dat scheuringen in kerken zijn ontstaan door groepsdenken (dl. 10, p. 75). ‘Daar gaan we 

weer’ – denk ik dan. Wat een vooroordelen vaak. Als je dat soort dingen over elkaar schrijft, 

is het temeer belangrijk ook eens met elkaar in gesprek te gaan als gereformeerden in 

verschillende kerken. 

 

Twaalf deeltjes 

 

Er zit heel veel materiaal in deze serie om als vereniging of groep een paar avonden aan te 

wijden. Het is een mooie serie, maar er zitten nogal wat overlappingen in. Daarom geef ik 

hieronder een korte typering van de deeltjes die m.i. het best te gebruiken zijn voor een 

bespreking in een groep in de Gereformeerde Kerken. Ik maak dan een keus vanuit de 

gedachte hoe we als gereformeerden de gereformeerde bonders het beste kunnen leren 

kennen. 

 

5. Onzin bij uitstek, door ds. J. Belder 

Gedachten over zonde en genade 

In 1994 kwam het boek De zonde uit beeld uit. Het ging over bijbels schuldbesef en modern 

levensgevoel. Er werkten docenten van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en 

Kampen aan mee. Dit boek is een mooie kans om samen (weer) eens over het onderwerp te 

praten. Het is een leerzaam studie- en gespreksboekje over zaken als erfzonde, (vrije) wil en 

de onvergeeflijke zonde. 

 

6. Beter dan dit leven, door drs. P.J. den Admirant 

Gods aanwezigheid in het lijden 

Een invoelende bijbelse studie over het leed in ons leven. De diepte van het leed krijgt 

aandacht via studie van het boek Job. Daarna gaat het over het uitzicht uit het lijden vanuit 

Romeinen 8. Het is ook goed om te lezen als je naast iemand staat die leed draagt. Schrik 

bijvoorbeeld niet van scherpe opmerkingen. Het is beter te beseffen: ‘wat met woorden wordt 

uitgedrukt, is nog maar een zwakke weergave van wat men werkelijk heeft meegemaakt aan 

pijn en verdriet’ (dl. 6, p. 36). 

 

8. Wandelend met God, door dr. C.G. Geluk 



Nader Bekeken mei 2009 

Rondblik – H. Drost 

De weg van het heil als de weg van het leven 

In deel 8 van de serie ‘Gereformeerd belijden’ gaat het over het wandelen met God. Ik heb dit 

boekje hierboven al aangeraden. 

 

9. Geloven, een hele belevenis, door ds. A. Baas 

Geloofsbevinding, gewerkt door de Heilige Geest 

Voor heel de serie geldt dat vaak teruggegrepen wordt op wat reformatoren en de 

gereformeerde belijdenisgeschriften zeggen. Er wordt positief gesproken over de rijkdom van 

Gods verbond en het werk van de Geest in de gemeente. In dat kader krijgt ook de ervaring 

een plek. 

Een mooi deeltje om te leren over de gezonde geloofsbevinding, o.a. in prediking, pastoraat 

en catechese. ‘Wanneer de geloofservaring in de prediking uit de tekst opkomt, zal er recht 

gedaan worden aan de bijbelse veelkleurigheid van de bevinding’ (dl. 9, p. 80). 

 

10. Uitgezonden naar Nederland, door drs. J.A.W. Verhoeven 

De missionaire roeping van de christelijke gemeente 

Het gaat nu eens niet over tips en trucs voor evangelisatie, maar meer om bezinning en 

bewustwording. Als ex-zendeling weet ds. Verhoeven mooi te vertellen over de relatie tussen 

het evangelie en een (andere) cultuur. De hoofdlijn in de visie op evangelisatie is toch wel dat 

het erom gaat als levende christenen in deze wereld te staan. 

 

11. Een bloem in de wildernis, ds. G.D. Kamphuis 

Over de christelijke hoop 

Na verkenning van wat de Bijbel zegt over ‘hoop’ wordt bekeken wat de gereformeerde 

belijdenisgeschriften over de hoop zeggen. Dat is een interessante invalshoek. Het maakt me 

altijd zo blij als ik in en over de Dordtse Leerregels lees: ‘Hier worden we overtuigd dat het 

heil niet uit ons is. Het is uit God. Dat slaat niet alle hoop de bodem in, maar schept juist 

hoop. Waar er geen beginnen meer aan is, daar begint God …’ (dl. 1, p. 55). Het is een 

mooie titel: de hoop blijft leven, ja, er bloeit een bloem in de wildernis. 


