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1 INLEIDING
1.1 Het probleem
De Canadian Reformed Churches (CanRC) hebben nauwe relaties met
de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in Amerika, die de
Westminster Standaarden (WS) heeft als belijdenisgeschrift. Dit feit
was (mee) aanleiding voor het ontstaan van de Liberated Reformed
Church (LRC) in Abbotsford. Zij verdedigen hun afscheiding van de
CanRC door te wijzen op diverse “afwijkingen in de leer” die te
gemakkelijk “van tafel zijn geveegd” in de gesprekken tussen
gereformeerde en presbyteriaanse kerken. Eén van deze afwijkingen
omschrijven ze zo:
Over de zekerheid van het geloof:
Hoofdstuk 18.3 van de Westminster Geloofsbelijdenis (WGB)
ontkoppelt zekerheid en geloof door te stellen dat “deze
onfeilbare zekerheid behoort niet zo tot het wezen van het
geloof dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten en
op veel moeilijkheden stuit eer hij daaraan deel krijgt”.
Antwoord 81 van de Grote Catechismus van Westminster laat
dit ook zien door te beweren: “Aangezien de verzekerdheid der
genade en zaligheid niet tot het wezen van het geloof behoort,
kunnen ware gelovigen wel eens lang moeten wachten eer ze
haar krijgen”.
Bovenstaande beweringen weerspreken de Heidelbergse
Catechismus, die ons zoveel zekerheid geeft in zondag 1, en
daarnaast in zondag 7, antwoord 21, zegt: “Waar geloof is een
stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat
God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een
vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in
mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij
vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil
door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond
van de verdienste van Christus.” (Vantil 2010, vertaling JPCV)
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Note: De Westminster Standaarden zijn de belijdenisgeschriften van de
presbyteriaanse kerken. Het zijn drie verschillende documenten, een
belijdenis en twee catechismussen. In het vervolg worden de volgende
afkortingen gehanteerd:
WS = Westminster Standaarden
WGB = Westminster Geloofsbelijdenis
WGC = Westminster Grote Catechismus
WKC = Westminster Kleine Catechismus
Waar nodig zijn citaten van anderen aangepast om overal dezelfde
afkortingen te handhaven.

De LRC in Abbotsford heeft nauwe banden met de DGK in Nederland.
In een deputatenrapport van DGK aan hun synode in Groningen 2014
staat dit meerderheidsstandpunt1:
In WGB, hoofdstuk 18, par. 1 en 2 en WGC, V&A 80, staan
goede dingen vermeld over de zekerheid van het geloof (“zich
in dit leven stellig ervan verzekerd weten dat zij in de staat van
genade leven”).
Maar daarna volgt een beschouwing hoe een gelovige tot deze
verzekerdheid komt. Zowel de WGB (hoofdstuk 18, par. 3) als
de WGC (V&A 81) stellen dan dat de zekerheid niet tot het
“wezen” van het geloof hoort. In WGB 18, par.3 kan dit nog
enigszins goed geduid worden als daar gesteld wordt: de
zekerheid behoort niet zó (zozeer) tot het geloof, dat een ware
gelovige niet soms lang moet wachten voordat hij er deel aan
krijgt. Met andere woorden, zelfs een ware gelovige moet wel
eens lang wachten voor dat hij zeker is van zijn geloof. Maar
WGC V&A 81 stelt toch veel scherper: de zekerheid behoort
niet tot het wezen van het geloof.

1

Opeenvolgende synodes van DGK hebben “het meerderheids- en
minderheidsrapport niet overgenomen, maar slechts als studierapporten willen
gebruiken bij contact met buitenlandse kerken die de WS hebben. “
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Het lijkt erop dat de WS leert dat gelovigen aanvankelijk een
stadium kunnen kennen waarin er geen verzekerdheid is. Dat
“kan” voor hen later komen.
Wat zegt de Schrift over het ware geloof en de zekerheid?
Hebr. 11: 1:
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Rom. 4: 20-22 m.b.t. het geloof bij Abraham:
….maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld
door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en
gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte
was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. 22
Daarom [ook] werd het hem gerekend tot
gerechtigheid.
Jak. 1: 6-8:
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht
twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der
zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van
de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is,
ongestadig op al zijn wegen.
De Heidelbergse Catechismus stelt in V&A 21 van zondag 7:
Vraag: Wat is waar geloof?
Antwoord: Waar geloof is een stellig weten waardoor ik
alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn
Woord geopenbaard heeft1. Tegelijk is het een vast
vertrouwen2, dat de Heilige Geest3 door het evangelie in
mijn hart werkt4, dat niet alleen aan anderen, maar ook
aan mij vergeving van de zonden, eeuwige
gerechtigheid en eeuwig heil5 door God geschonken zijn,
enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van
Christus6. 1 Rom. 4: 20, 21; Heb. 11: 1, 3; Jak. 1: 6. 2 Ps.
9: 11; Rom. 4: 16-21; 5:1; 10:10; Ef. 3:12; Heb. 4:16.
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Dordtse Leerregels hoofdstuk V art. 9-11:
Art. 9
De gelovigen kunnen voor zichzelf zeker zijn van deze
bewaring der uitverkorenen tot behoud en van de
volharding der ware gelovigen in het geloof. En zij
hebben die zekerheid ook, naarmate zij vast geloven dat
zij ware, levende leden van de kerk zijn en altijd zullen
blijven, en dat zij vergeving van de zonden en een
eeuwig leven hebben.
Art. 10
Deze zekerheid komt dus niet voort uit een of andere
speciale openbaring zonder of buiten het Woord, maar
uit het geloof in Gods beloften, die Hij in zijn Woord zo
overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Zij komt
ook voort uit het getuigenis van de Heilige Geest, die
met onze geest getuigt, dat wij Gods kinderen en
erfgenamen zijn, en tenslotte hieruit, dat de gelovigen
zich met heilige ernst toeleggen op een goed geweten
en goede werken. En als Gods uitverkorenen in deze
wereld de vaste troost dat zij de overwinning zullen
behouden, moesten missen en zonder dit onbedrieglijke
onderpand van de eeuwige heerlijkheid moesten leven,
dan zouden zij de beklagenswaardigste van alle mensen
zijn.
Art. 11
Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven
tegen allerlei zondige twijfel te strijden hebben en in
zware aanvechting dit volle geloofsvertrouwen en deze
zekerheid van de volharding niet altijd voelen. Maar
God, de Vader van alle vertroosting, laat hen niet boven
vermogen verzocht worden, want Hij zal met de
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen en Hij maakt
door de Heilige Geest hen weer zeker van de volharding.
Zowel uit de Schrift als de belijdenis van zondag 7 HC die de
Schrift naspreekt, blijkt dat de zekerheid wel degelijk behoort
tot het wezen van het geloof. Sterker gezegd: geloven is
10

zekerheid hebben. Uit Rom. 4: 6 en Jak. 1: 6 blijkt dat
onzekerheid, twijfel een uiting is van ongeloof.
Dat laat onverlet het feit dat elke gelovige momenten van
zwakheid kent, en ook dat hij wel eens kan twijfelen en de
zekerheid niet voelen. Ook de Dordtse Leerregels spreken
daarvan met name in Hoofdstuk V, art. 4 -11. Art. 5 zegt over
de heiligen:
Met zulke grove zonden wekken zij Gods toorn in hoge
mate op; zij verdienen opnieuw de dood; zij bedroeven
de Heilige Geest; zij oefenen zich een tijdlang niet meer
in het geloof; zijn brengen grote schade toe aan hun
geweten en ervaren soms voor een tijd de genade niet
meer.
Deze toestand kan echter niet gelden als ook horend tot het
geloof, maar als teken van ongeloof. Hiervan is echter bekering
mogelijk (zie ook het Formulier voor de viering van het Heilig
Avondmaal in het Gereformeerd Kerkboek (pag. 523 onder
“Nodiging en terugwijzing”). Zie DL, art. 11 (zie boven). Dat een
periode van onzekerheid bij een gelovige op kan treden, wordt
dus in onze belijdenis niet ontkend, maar die onzekerheid past
niet bij geloof. Die onzekerheid hoort bij ongeloof waartegen
gestreden moet worden.
De leer van de WS over de zekerheid van het geloof geeft
makkelijk ruimte tot een verkeerde bevindelijkheid met
verschillende stadia in geloof, zoals dat via de nadere
reformatie zich in Nederland heeft ontwikkeld, en moet
worden afgewezen. (Rapport Deputaten Buitenlandse
Betrekkingen 2014, 89-91)
Tot zover dit deputatenrapport.
Als er zo’n conflict is tussen de Gereformeerde Formulieren van
Eenheid en de Westminster Standaarden, vraag je je af hoe het
mogelijk is dat, al eeuwenlang, gereformeerde en presbyteriaanse
kerken elkaar hebben herkend als trouwe kerken, en elkaars confessies
hebben erkend als betrouwbare weergave van de Bijbelse leer.
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Daarom is de vraagstelling voor dit artikel: Is er een tegenspraak
betreffende de zekerheid van het geloof tussen de gereformeerde
formulieren van eenheid enerzijds, en anderzijds de Westminster
Standaarden?
In dit artikel vindt u achtereenvolgens:
1. Een inventarisatie van beide groepen belijdenissen, om een
overzicht te krijgen over alles wat ze te zeggen hebben over het
onderwerp, en om te begrijpen wat ze zeggen over zekerheid.
2. Een overzicht van de punten van overeenstemming.
3. Een herziene omschrijving van het probleem.
4. Een zorgvuldige lezing van sommige gedeelten van de
belijdenissen.
5. Aandacht voor bewijsteksten die worden ingebracht tegen de
Westminster belijdenissen.
6. De historische achtergrond van de belijdenissen.
7. Overwegingen van recentere theologen.
1.2 Mogelijke resultaten
Het is zinvol eerst te overwegen op wat voor conclusies dit artikel zou
kunnen uitlopen, voordat het eigenlijke onderzoek wordt begonnen.
Verschillende uitkomsten lijken mogelijk:
 Er is een fundamenteel conflict tussen de twee groepen
belijdenissen, en tenminste één van hen is fout (maar dit artikel
heeft niet de bedoeling dan een keus te gaan maken tussen de
twee).
 De (delen van de) belijdenissen die worden gezien als
tegenstrijdig, richten zich elk op een ander aspect, en er is niet
een echt conflict tussen de twee. Er zou een meer complex
probleem op de achtergrond kunnen zijn, en elke belijdenis
accentueert een zeker deel van het probleem.
12





Het zou zelfs kunnen zijn dat het achterliggende probleem net
zo ingewikkeld is als het begrijpen van de Drie-eenheid, de
twee naturen van Christus of de verhouding tussen Gods raad
en menselijke verantwoordelijkheid – problemen die we alleen
kunnen beschrijven met ingewikkelde en schijnbaar
tegenstrijdige stellingen.
Hoewel beide belijdenissen tamelijk gelijke taal gebruiken,
bespreken ze in feite verschillende onderwerpen. Dat zou
betekenen dat er geen echt conflict is, alleen een verwarring
van woorden en begrippen.
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2 INVENTARISATIE
2.1

Westminster Standaarden

2.1.1 Westminster Belijdenis
De Westminster Geloofsbelijdenis (Westminster Confession of Faith)
bevestigt in hoofdstuk 18 dat ware gelovigen “zich in dit leven stellig
ervan verzekerd weten dat zij in staat van genade leven. Zij mogen
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, welke hoop hen nooit
beschaamd zal maken” (18.1). Daaraan wordt toegevoegd:
Deze onfeilbare zekerheid behoort niet zó2 tot het wezen van
het geloof, dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten
en op veel moeilijkheden stuit eer hij daaraan deel krijgt (18.3).
Het is een opvallende uitdrukking: “behoort niet zó2 tot het wezen van
het geloof”. Het kleine woordje “zo” maakt de uitdrukking enigszins
dubbelzinnig. Aan de ene kant bevestigt het dat de zekerheid behoort
tot het wezen van het geloof, maar aan de andere kant maakt het
ruimte voor de afwezigheid van zekerheid. We kunnen veilig aannemen
dat de Westminster godgeleerden op de hoogte waren van de inhoud
van de Heidelbergse Catechismus3, waar wordt gezegd over “waar
geloof”: “Tegelijk is het een vast vertrouwen … dat ook aan mij … door
God geschonken zijn”(Zd 7). Het kleine woordje ‘zo’ signaleert een
discussie met Zondag 7, of althans een bepaalde interpretatie ervan.
De WGB leert meer over deze zekerheid. In hoofdstuk 14, over
‘reddend geloof’ wordt het persoonlijke karakter van geloof bevestigd:
“de voornaamste werken van het zaligmakend geloof zijn: het
aanvaarden en ontvangen van Christus, en het rusten op Hem alleen
2

Van Rongen (wiens vertaling van de Westminster documenten ik meestal
overneem) vertaalt met “behoort niet zozeer tot het wezen van het geloof. Dat
suggereert een mate van ‘behoren bij”. In mijn vertaling probeer ik de ruimte
open te laten, die er ook in het Engelse origineel zit, om te kunnen lezen: ‘behoort
niet op die manier tot het wezen van het geloof’.
3
Het is voor onze discussie niet zo belangrijk of zij rechtstreeks reageerden op de
Heidelberger, of dat zij reageerden op andere Gereformeerde belijdenissen of
theologen uit de 16e eeuw, waar net zulke uitspraken kunnen worden gevonden.
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voor de rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven” (14.2). Deze
belijdenis vervolgt:
Dit geloof verschilt in graden: het is zwak of sterk. Het kan vaak
en op verschillende manieren aangevallen en verzwakt worden.
Toch behaalt het de overwinning. Het groeit in velen op tot een
volle verzekerdheid door Christus, Die zowel de Auteur en de
Voleinder van ons geloof is (14.3).
Hoofdstuk 18 behandelt dan meer in detail deze zekerheid van genade
en redding. Het belijdt dat een ware gelovige “zich stellig verzekerd
mag weten” (18.1). De belijdenis wijst naar de grond van deze
zekerheid (18.2) en de weg om deze zekerheid te ontvangen: “op de
juiste wijze gebruik maken van de gewone middelen” en door “de
dingen die hem genadig door God gegeven worden te leren
kennen”(18.3). In de laatste paragraaf wordt toegegeven: “het kan
ware gelovigen overkomen dat de zekerheid van hun zaligheid op
verschillende manieren wankelt, afneemt en onderbroken wordt”
(18.4).
2.1.2 Grote Catechismus van Westminster
De Grote Catechismus (Westminster Larger Catechism) bespreekt deze
thema’s in vraag en antwoord 72 (Wat is rechtvaardigend geloof), 80
(Kunnen ware gelovigen onfeilbaar verzekerd worden) en 81:
V: Zijn alle ware gelovigen er altijd van verzekerd dat ze op dat
moment in de staat van genade zijn en zalig zullen worden?
A: Aangezien de verzekerdheid der genade en zaligheid niet tot
het wezen van het geloof behoort, kunnen ware gelovigen wel
eens lang moeten wachten tot ze haar krijgen. En nadat ze haar
genoten hebben kan zij verzwakt en onderbroken worden door
veelvuldige beroeringen, zonden, verzoekingen en gevoel van
verlatenheid. Toch worden ze nooit zonder de aanwezigheid en
steun van de Geest van God gelaten, die hen ervoor bewaart
dat ze in uiterste wanhoop zouden vervallen.
Kort gezegd, de WS bevestigen de zekerheid van het geloof, maar
benadrukken dat het een soort proces is om die te verkrijgen; de
zekerheid kan worden verkregen door het gebruik van de gewone
15

genademiddelen: prediking, sacramenten, gebed, en ook door het
herkennen van Gods gaven in het eigen leven.
Waarom lijkt er zo’n verschil te zijn tussen enerzijds de belijdenis, en
anderzijds de grote catechismus van Westminster? De eerste zegt dat
zekerheid in zekere zin behoort tot het wezen van het geloof, de
laatste ontkent dat met zoveel woorden. Het antwoord moet wellicht
in deze richting gezocht worden dat de belijdenis een meer
systematische uiteenzetting geeft, met weloverwogen uitspraken,
terwijl de catechismus een meer didactische of pastorale bedoeling
heeft, met vermijding van al te subtiele uitspraken. Bovendien maken
theologen4 hier soms onderscheid tussen “zekerheid” en “volle
verzekerdheid”, wat nog weer nieuwe mogelijkheden geeft de
schijnbare tegenspraak te verzoenen. In ieder geval is het verschil niet
belangrijk genoeg om hier een tegenspraak te zien.
2.2

De Gereformeerde Belijdenisgeschriften

2.2.1 De Heidelbergse Catechismus
We wenden ons nu tot de Gereformeerde belijdenissen. Zondag 7 HC
werd hierboven al aangehaald: waar geloof is “zeker weten” en “vast
vertrouwen”.
De Catechismus zegt nog meer over dit geloof. V&A 60 erkent openlijk
de zwakheid van de gelovige:
Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van
God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik
nog altijd uit ben op elk kwaad, …
Je vraagt je af: is twijfel ook inbegrepen bij die zonden tegen Gods
geboden? Behoort gebrek aan zekerheid ook bij “elk kwaad” dat
gelovigen nog steeds geneigd zijn te doen? Of zou de catechismus hier
bedoelen: alle soorten kwaad, uitgezonderd twijfel, want twijfel maakt
dat geloof niet langer een “waar geloof” is, en geen twijfelaar kan Gods
genade ontvangen?
Antwoord 62 geeft aanleiding tot een vergelijkbare vraag:
4

E.g. (Hodge 1869 / 2002, 244); cf. (Murray 1977, 265-266)
16

Zelfs onze beste werken in dit leven [zijn] allemaal onvolmaakt
en met zonden bevlekt.
Omvat deze onvolmaaktheid ook gebrek aan zekerheid van ons geloof,
of is dat een uitzondering op deze droevige regel? Is ons geloof ook
onvolmaakt en met twijfel bevlekt?
Let ook op V&A 67:
De Heilige Geest … bevestigt ons door de sacramenten …
Als toch de sacramenten bestemd zijn voor de gelovigen, waarom
hebben zij dan nog deze bevestiging (verzekering) nodig, als geloof al
een volledige zekerheid zou inhouden? Maar antwoord 81 voegt toe
dat de sacramenten zijn bestemd voor hen die “begeren hoe langer
hoe meer hun geloof te versterken”.
Antwoord 86, over de goede werken, wijst in dezelfde richting: “om
zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof”. Deze uitdrukking wijst
op een soort groei in zekerheid, zelfs een volgorde daarin: eerst geloof,
dan goede werken als gevolg, en zekerheid groeiende vanuit de goede
werken. De Catechismus kan dan haast niet bedoelen dat de volle
zekerheid al behoort bij dat geloof aan het begin, maar wijst hier naar
een proces van toenemende zekerheid.
Tenslotte nog de laatste zin van het befaamde antwoord 1: “Daarom
geeft Hij [= Christus] mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het
eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te
leven”. Let hierbij op de tegenwoordige tijd: de zekerheid is niet iets
dat in het verleden eens ontvangen is, toen ik begon te geloven, maar
wordt hier beschreven als een voortdurende activiteit van de Geest.
2.2.2 De Dordtse Leerregels
De Nederlandse geloofsbelijdenis bespreekt ons onderwerp niet
rechtstreeks, daarom wenden we ons nu tot de Dordtse Leerregels.
Deze Leerregels werden tientallen jaren na de Heidelbergse
Catechismus opgesteld, niet met de bedoeling de Catechismus te
corrigeren, maar om sommige delen van de leer verder uit te leggen,
en de rechtzinnige leer te verdedigen tegen ketterij en laster. We lezen
in I.12:
17

Van hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot behoud
worden de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het
niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate. Die zekerheid
ontvangen de uitverkorenen niet wanneer zij de
verborgenheden en diepten Gods nieuwsgierig doorzoeken.
Maar zij ontvangen haar, wanneer zij met een geestelijke
blijdschap en heilige vreugde de onmiskenbare vruchten van de
uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst, bij zichzelf opmerken,
zoals bijvoorbeeld het ware geloof in Christus, kinderlijk ontzag
voor God, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en
dorst naar de gerechtigheid.
Formeel is dit een uitspraak over de zekerheid van de uitverkiezing.
Maar in de voorafgaande artikelen hebben de Leerregels zo’n nauw
verband tussen uitverkiezing en redding gelegd, dat het verantwoord is
om artikel I.12 te lezen als handelend ook over de zekerheid van het
heil.
Dit artikel bespreekt dus de zekerheid als een doorgaand proces, niet
als een zekerheid die altijd aanwezig is zodra iemand gelooft. Het geeft
ruimte voor de situatie dat iemand wel geloof heeft, maar nog maar
weinig zekerheid.
In hoofdstuk V belijden de Leerregels:
De gelovigen kunnen voor zichzelf zeker zijn van deze bewaring
der uitverkorenen tot behoud en van de volharding der ware
gelovigen in het geloof. En zij hebben die zekerheid ook,
naarmate zij vast geloven dat zij ware, levende leden van de
kerk zijn en altijd zullen blijven, en dat zij vergeving van de
zonden en een eeuwig leven hebben. (V.9)
Met andere woorden, de zekerheid kan variëren, in overeenstemming
met de mate van geloof.
Deze zekerheid komt dus niet voort uit een of andere speciale
openbaring zonder of buiten het Woord, maar uit het geloof in
Gods beloften, die Hij in zijn Woord zo overvloedig tot onze
troost geopenbaard heeft. Zij komt ook voort uit het getuigenis
van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt, dat wij Gods
18

kinderen en erfgenamen zijn, en tenslotte hieruit, dat de
gelovigen zich met heilige ernst toeleggen op een goed
geweten en goede werken. En als Gods uitverkorenen in deze
wereld de vaste troost dat zij de overwinning zullen behouden,
moesten missen en zonder dit onbedrieglijke onderpand van de
eeuwige heerlijkheid moesten leven, dan zouden zij de
beklagenswaardigste van alle mensen zijn. (V.10)
Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen
allerlei zondige twijfel te strijden hebben en in zware
aanvechting dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van
de volharding niet altijd voelen. Maar God, de Vader van alle
vertroosting, laat hen niet boven vermogen verzocht worden,
want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen en
Hij maakt door de Heilige Geest hen weer zeker van de
volharding. (V.11)
Kortom, de Leerregels bevestigen dat gelovigen hebben te strijden met
twijfel, en niet altijd een volledige zekerheid ervaren.
2.3 Vergelijking van de belijdenissen
De inventarisatie hiervoor laat zien dat de Gereformeerde en de
Westminster belijdenissen het volgende gemeenschappelijk hebben
over de zekerheid van het geloof:
 Gelovigen kunnen een verschillende mate van zekerheid
hebben (DL I.12, V.11; WGB 14.3, 18.3);
 Gelovigen hebben altijd enige zekerheid (HC v&a 1, 21; WGB
18.3,4);
 De Heilige Geest gebruikt de gewone middelen: prediking,
sacramenten, Bijbel lezen (DL V.14; WGB 18.3);
 De gelovige moet in zijn eigen leven letten op het werk van de
Geest, om tot volle verzekerdheid te komen. (HC v&a 86; DL
I.12; WGB 18.2);
 De zekerheid komt niet van een buitengewone openbaring (DL
I.12, V.10; WGB 18.3);
 Gelovigen hebben te strijden tegen twijfel (DL V.11; WGB 18.4).
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Hieruit blijkt een opvallende overeenstemming. Tussen deze
overeenstemmende geluiden lijkt één ander geluid te klinken. Dat
komt van HC Zondag 7, antwoord 21, waar wordt gezegd:
Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor
betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard
heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest
door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan
anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, eeuwige
gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel
uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.
Op het eerste gezicht houdt dit in dat zekerheid een onderdeel is en
moet zijn van waar geloof, en dat zonder die zekerheid het geloof niet
echt is. Maar bij nader inzien moeten we ook op het volgende letten:
 Antwoord 21 gebruikt een iets ander woord. Het gaat niet over
zekerheid, maar vertrouwen. Dat zou een andere betekenis
kunnen hebben.
 Op andere plaatsen, in het bijzonder antwoord 67 en 86,
spreekt de catechismus over toenemende zekerheid, in
overeenstemming met de Westminster Belijdenissen en de
Dordtse Leerregels.
2.4 Het probleem anders geformuleerd
Tot nu toe leidde de analyse tot deze conclusie: de Westminster
Standaarden en de Drie Formulieren hebben een grote
overeenstemming over de zekerheid van het geloof als een voortgaand
proces in het leven van de gelovige. De spanning die we vonden tussen
de beschrijving van geloof als een zeker weten en vast vertrouwen aan
de ene kant, en een groeiende zekerheid aan de andere kant, lijkt al
aanwezig te zijn binnen de Heidelbergse Catechismus zelf. Daarom wil
ik nu allereerst aandacht vragen voor deze vraag:
Hoe gaat de Heidelbergse Catechismus om met de schijnbare
spanning tussen Antwoord 21 en Antwoord 67 & 86?
We kunnen deze vraag rustig onder ogen zien, vertrouwend dat er een
goed antwoord moet zijn. We hebben nu immers te maken met één
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document dat een eenheid vormt. Bovendien is de catechismus al
eeuwenlang intensief bestudeerd, zonder dat dit onderdeel aanleiding
gaf tot heftige debatten.
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3 NADERE STUDIE IN DE HEIDELBERGSE
CATECHISMUS
In dit hoofdstuk beschrijf ik drie manieren waarop de “spanning”
binnenin de Heidelbergse Catechismus zou kunnen worden opgelost.
De eerste twee zouden afdoende kunnen zijn, maar ik denk dat ze veel
minder belangrijk zijn dan de derde.
3.1 Verschillende onderwerpen en werkwoorden
Het is niet moeilijk in te zien dat antwoord 21 handelt over een iets
ander onderwerp dan de antwoorden 1, 67 en 86. In deze laatste drie
antwoorden zegt de catechismus: “Jezus Christus / de Heilige Geest
verzekert ons” (1, 67) en “de gelovige wordt verzekerd” (86). Hierin
hebben de gelovigen een passieve rol, als degenen die worden
verzekerd, het is een actie van buiten af naar ons toe. Maar antwoord
21 richt de aandacht niet op wat wordt gedaan aan de gelovige, maar
beschrijft een toestand, beschrijft wat geloof “is”. Antwoord 21
negeert, waarschijnlijk om didactische redenen, dat gelovigen worden
aangevochten van binnen uit en van buiten, terwijl de andere drie
antwoorden wel aandacht geven aan die voortdurende uitdagingen.
3.2 Antwoord 21 gaat over een volmaakt geloof
Het is zelfs aan te tonen dat antwoord 21 gaat over een soort optimale
situatie. Anders gezegd: het beschrijft wat typerend is voor een waar
geloof, maar bedoelt niet te zeggen dat dat alles altijd honderd procent
aanwezig is.
De vraag “wat is waar geloof” herinnert aan het taalgebruik van een
andere belijdenis uit dezelfde tijd. NGB artikel 29 bespreekt de
kenmerken van de “ware kerk”, en geeft als samenvattend kenmerk:
“dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee
in strijd is verwerpt, …”. Ik vraag me af of ooit iemand een kerk heeft
gevonden die dit echt doet, echt alles verwerpt wat met Gods Woord
in strijd is. Belangrijker nog, we lezen in Openbaring 2-3 dat Christus
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schrijft naar kerken die dit bepaald niet deden, en toch spreekt Hij hen
aan als kerken. We zullen moeten toegeven dat artikel 29 een optimale
situatie beschrijft, dat wat typerend moet zijn voor de ware kerk,
terwijl wij in deze tijd tussen de zondeval en de wederkomst die
situatie nog geen werkelijkheid zien worden5.
De Catechismus bevat nog een andere aanwijzing dat antwoord 21 een
optimaal beeld van het geloof geeft, dat niet gerealiseerd wordt in
onze zondige werkelijkheid. Er staat dat “ik alles voor betrouwbaar
houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft”. Maar is er
ergens op aarde een gelovige die zelfs maar weet en begrijpt “alles wat
God geopenbaard heeft”?
Er is nog een andere aanwijzing te vinden voor de bedoeling van de
catechismus, in een ander document uit dezelfde tijd. Heel kort na de
eerste druk van de Catechismus verscheen, ook in Heidelberg, een
Kirchenordnung (kerkorde), samen met andere documenten. Eén
daarvan is het formulier voor de viering van het Avondmaal. Daarin
gaat het over: “dit voedsel, hetwelk Christus alleen voor zijn gelovigen
heeft verordineerd”, gevolgd door de erkenning: “dit wordt ons niet
voorgehouden om de gelovigen, verslagen van hart als ze zijn, alle
moed te ontnemen alsof alleen zij die zonder enige zonde zijn, tot het
avondmaal van de Here mogen komen. … En zonder twijfel zijn er nog
veel zonden en gebreken in ons hart en leven: wij hebben geen
volkomen geloof .. wij hebben dagelijks met de zwakheid van ons
geloof … te strijden”. Dus dit formulier, uit dezelfde tijd en van dezelfde
oorsprong, bevestigt dat Christus’ gelovigen geen volmaakt geloof
hebben. Integendeel, het avondmaal betekent: “een betrouwbaar
onderpand … dat u aan [Christus’] hartelijke liefde en trouw herinnert
en daarvan verzekert”.

5

Vgl. Bijl over de ware kerk, artikel 29 NGB: “Het is dus nog niet beslissend of er
dwaling voorkomt in de kerk, omdat we er zelfs op moeten rekenen dat dit
gebeuren zal. Want ‘uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde
dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken’, Hand. 20 : 30. Zie
ook 2 Petr. 2 : 1, 1 joh. 2 : 19. Niet of er dwaling in een kerk vóórkomt is
beslissend voor haar al of niet kerk zijn, maar wat ze er tegen doet, nadat ze
ernstig gewaarschuwd is.” (Bijl 1986, 170)
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Ik denk dat we kunnen zeggen dat Antwoord 21 waar geloof beschrijft
zoals het behoort te zijn, zonder daaraan de consequentie te verbinden
dat het altijd in overeenstemming is met die hoge standaard.
Erkenning dat dit de bedoeling is van antwoord 21 maakt het mogelijk
dat latere antwoorden in dezelfde catechismus aandacht geven aan de
vraag hoe de persoonlijke zekerheid die behoort bij het geloof, kan
groeien en sterker worden in de loop van de tijd.
Deze uitleg van Antwoord 21 past heel goed bij de Westminster
Belijdenis: “Deze onfeilbare zekerheid behoort niet zó tot het wezen
van het geloof, dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten en
op veel moeilijkheden stuit eer hij daaraan deel krijgt” (18.3).
Voorlopig kunnen we concluderen dat Antwoord 21 HC een ideale
situatie beschrijft, een volmaakt geloof, terwijl latere delen van
dezelfde catechismus ingaan op onze met zonde besmette toestand
waarin ons geloof wordt aangevochten en niet volmaakt is.
3.3 Een voortgaand proces
Er is nog een aspect aan antwoord 21 HC dat van belang is voor ons
onderzoek. Dit aspect wordt duidelijker als we het antwoord iets
compacter weergeven:
Waar geloof is een stellig weten
dat ook aan mij … geschonken is
Tegelijk is het een vast vertrouwen,
dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart
werkt, …..
Opvallend is hierbij de onvoltooid tegenwoordige tijd voor het werk
van de Heilige Geest. Het is geen voltooide tijd (niet: “dat de Heilige
Geest in mijn hart heeft gewerkt”)6.
Hier komen nog twee soortgelijke waarnemingen bij:

6

De Engelse versie van dit artikel besteedt aandacht aan de manieren waarop dit
antwoord 21 wordt weergegeven in andere talen, zowel de oude Duitse, Latijnse
en Nederlandse versies, als recentere Engelse vertalingen. Vooral die Engelse
vertalingen lopen uiteen.
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In antwoord 21 staat ook een voltooide tijd: “ook aan mij
vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil
door God geschonken zijn”. De catechismus houdt het
vertrouwen (de zekerheid) buiten deze voltooide tijd, maar
verbindt het aan de onvoltooid tegenwoordige tijd van “de
Geest werkt”.
In antwoord 1 vinden we een soortgelijk verschil tussen de
voltooide en de tegenwoordige tijd. We vinden daar een
zorgvuldig onderscheid tussen wat werd gedaan in het
verleden: “… Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn
zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel
verlost”, en het voortgaande werk in het leven van de gelovige:
“bewaart mij … geeft ook zekerheid … en maakt mij van harte
bereid ….”. In het licht van de meer gedetailleerde belijdenis in
de antwoorden 26-27 en 88 over het voortgaande proces van
voorzienigheid en berouw, geeft antwoord 1 minstens een
sterke suggestie dat de verzekerdheid ook een voortgaand
proces is.

Kortom, zorgvuldig lezen van de Heidelbergse Catechismus maakt
duidelijk dat er op zijn minst ruimte bestaat voor - waarschijnlijker nog
dat deze catechismus bedoelt - de leer dat zekerheid van het geloof
een voortgaand proces is in het leven van de gelovige7. We kunnen wel
een ander accent herkennen in latere belijdenissen zoals de Dordtse
Leerregels of de Westminster Standaarden, waarin meer nadrukkelijk
aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid dat die zekerheid heel
gering is, zelfs zo klein dat de gelovige die niet ervaart. Maar een ander
accent is niet het zelfde als een tegenstrijdigheid.

7

Deze conclusie wordt ondersteund door Ursinus, die in zijn verklaring van
antwoord 21 ook schrijft “Wij weten dat wij het geloof bezitten … uit de strijd des
geloofs tegen de twijfel” (Ursinus, Pareus en Hommius 1980, 153)
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3.4 Een les uit de geschiedenis
De geschiedenis kan nooit een belijdenis bewijzen, maar het kan wel
leerzaam zijn te kijken naar een stukje historie rondom de zekerheid
van het geloof. De belijdenis omtrent zekerheid werd aangevochten
door de Remonstranten, die ontkenden dat zekerheid mogelijk zou
zijn8.
Voor ons onderwerp zijn twee dingen van belang:
 De Dordtse Leerregels waren alleen maar bedoeld als een
“verclaringe over eenige poincten” 9 van de Nederlandse
geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus. Dit maakt
duidelijk dat het niet de bedoeling was van de Leerregels iets te
veranderen of te corrigeren in de bestaande belijdenissen.
 De Dordtse synode verwierp de leer van de Remonstranten,
maar niet door te stellen dat geloof zekerheid is, of dat
zekerheid deel uitmaakt van het wezen van het geloof. Het zou
wel gemakkelijk geweest zijn die paar woorden uit de
bestaande catechismus te herhalen. Maar in plaats daarvan
geven de Leerregels, in I.12 en V.11, openlijk toe dat gelovigen
twijfel en gebrek aan zekerheid kunnen ervaren. Deze
“verclaringhe” was een uitgebreidere beschrijving van dat
voortgaande proces van verzekering.
Op deze indirecte manier verwierp de Synode van Dordrecht de
opvatting dat men, zonder nadere uitleg, mag zeggen: “geloof is
zekerheid”.

8

ZIe DL V, VdD 5.
Aldus de originele tekst van het ondertekeningsformulier Post Acta Dordrecht,
sessie 164.
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4 NOG ENKELE OVERWEGINGEN
4.1 Historische achtergrond
De Heidelbergse Catechismus moet worden verstaan tegen de
achtergrond van de strijd met Rome. Het Concilie van Trente had stellig
ontkend dat zekerheid van het geloof mogelijk was, tenzij op grond van
buitengewone openbaring. Tegenover deze fundamentele onzekerheid
hebben de Gereformeerden altijd een zeer fundamentele zekerheid
beleden: ons heil is vast en zeker in Christus. Dat is maar niet een
algemene zekerheid (“het is zeker dat Christus sommigen zal redden”),
maar is persoonlijk: Christus, de goede herder, kent zijn schapen, en Hij
geeft ze eeuwig leven (Joh. 10:14, 28).
Maar tegelijkertijd was het duidelijk voor hen, zowel uit de Bijbel als de
ervaring, dat gelovigen soms twijfelen: hoe weet ik dat het voor mij is
als mijn naam niet wordt genoemd in de Bijbel? Tegenover deze twijfel
moesten ze uitleggen hoe Christus en zijn Geest ons zekerheid geven.
Het is begrijpelijk dat dit deel van het probleem meer aandacht kreeg
naarmate de strijd tegen Rome afnam, en de strijd om een zuiverder en
levende kerk meer aandacht vroeg. Zoals dat het geval was in de tijd
van de Dordtse synode en de Westminster vergadering.10
4.2 Tekstbewijs
Zowel de Heidelbergse Catechismus als de Westminster documenten
bevatten een royale hoeveelheid tekstverwijzingen. In dit artikel zal ik
deze verwijzingen niet nagaan. In plaats daarvan wil ik enige aandacht
geven aan het tekstbewijs dat werd geciteerd in het rapport van DGK,
als onderbouwing van een bezwaar tegen de Westminster belijdenis. Ik
heb drie bezwaren tegen de manier waarop daar de Schrift wordt
gebruikt tegen die belijdenis.
10

Een illustratie van zo’n verschuiving tussen 1560 en 1646 is te vinden door te
vergelijken NGB artikel 37 en WGC 90. Beide gaan over het laatste oordeel, en ze
hebben soms opvallend gelijke uitdrukkingen. Maar in de NGB ligt de nadruk op
de bevrijding van verdrukking en vervolging van buiten af; de WGC benadrukt
onze innerlijke ellende en zonde. Er is geen tegenspraak tussen beide confessies,
maar wel een groot verschil in nadruk.
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4.2.1 Gebrek aan weerlegging
Het is een goede zaak als iemand probeert zijn mening te verdedigen
door naar de Bijbel te verwijzen. Maar het probleem in het DGK
rapport is dat de Westminster belijdenis ook veel schriftbewijzen
noemt. Daarom, wanneer het DGK rapport hun opvatting van HC V&A
21 probeert te bewijzen uit de Bijbel, maar niet bewijst dat het
standpunt van de Westminster is gebaseerd op een verkeerd lezen van
de Bijbel, dan heeft het DGK rapport op zijn best bewezen dat het
eigen standpunt Bijbelse ondersteuning heeft.
Misschien zal nu iemand zeggen: maar de ene visie spreekt dan ander
tegen, ze zijn onverenigbaar. Maar dan nog, als ze naar onze
redenering onverenigbaar zouden zijn, dan is het nog niet einde
discussie. Er zijn meer plekken in de leer van de kerk waar we te maken
hebben met schijnbare tegenspraak, bijvoorbeeld over de Drie-eenheid
of de oorsprong van de zonde. Maar de kerk heeft er in die gevallen
altijd de voorkeur aan gegeven alle twee te belijden, in plaats van de
ene te laten heersen over de ander.
Daarom, ook als het schriftbewijs in het DGK-rapport toereikend zou
zijn, heeft het daarmee nog niet bewezen dat de Westminster niet juist
is. Op zijn best heeft het een eenzijdigheid gesignaleerd in die
formulieren.
4.2.2 Het voorbeeld van Abraham is ook bewijs voor de Westminster
Het DGK rapport geeft de volgende teksten als bewijs voor zijn visie,
die tegengesteld is aan die van de Westminster:
Hebr. 11: 1: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Rom. 4: 2022 m.b.t. het geloof bij Abraham: ….maar aan de belofte Gods
heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt
in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij
machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.
Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtigheid.
Deze twee teksten hebben duidelijk verband met elkaar: Na Hebreeën
11:1 komen al snel verwijzingen naar Abrahams geloof in 11:8-12.
Maar we behoren deze teksten niet geïsoleerd te lezen, maar in hun
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complete context, inclusief het feitenrelaas over de gelovige Abraham
in Genesis 12-18.
In Genesis 12:10-20 vlucht Abram naar Egypte en liegt over Saraï in een
poging om zichzelf te beschermen, in plaats van te vertrouwen op Gods
bescherming. In Genesis 16 wacht hij niet op God, maar begint een
relatie met Hagar. In Genesis 15 en 17 moet God Abram verzekeren
over de betrouwbaarheid van Gods beloften, en toch is zijn geloof
weer zwak in Genesis 20. De geschiedenis van Abraham toont ons dus
een geloof dat zwak is, dat verzekering nodig heeft. Ze zou zelfs
gebruikt kunnen worden als een illustratie dat Abraham “lang moest
wachten”, dat zijn geloof werd “verzwakt en onderbroken … door
veelvuldige beroeringen” (vgl. WGC 18.3) voordat hij deel kreeg aan
een volle verzekerdheid, en dat in Abraham het geloof opgroeide “tot
een volle verzekerdheid door Christus, Die zowel de Auteur en de
Voleinder van ons geloof is” (WGC 14.3).
Kortom, deze twee teksten verwijzen naar een geschiedenis die
bevestigt wat de Westminster Confessie zegt over de zekerheid van het
geloof.
4.2.3 Jacobus bewijst het niet
De laatste tekst die in het DGK rapport wordt geciteerd, is Jacobus 1:68, zonder nadere toelichting. Deze tekst toont aan dat twijfel zondig is;
een gelovige zou niet moeten twijfelen. Maar dat is niet het punt waar
de discussie om gaat.
De schrijvers van het DGK rapport proberen te bewijzen dat, volgens
HC antwoord 21, geloven is zekerheid hebben. Ze kunnen dat alleen als
ze verdedigen dat gelovigen juist helemaal niet twijfelen. Maar dat
wordt in hetzelfde rapport alweer ontkend, een paar zinnen later: ”het
feit dat elke gelovige momenten van zwakheid kent, en ook dat hij wel
eens kan twijfelen en de zekerheid niet voelen”. Zowel Jacobus als de
opstellers van de Westminster zouden het ermee eens zijn dat
“onzekerheid hoort bij ongeloof waartegen gestreden moet
worden”(DGK rapport). Maar gelukkig en heel pastoraal troosten de
Bijbel én de Heidelbergse Catechismus én de Westminster formulieren
ons ook door het onderwijs dat Jezus Christus door zijn Heilige Geest
bezig is ons te veranderen tot nieuwe mensen, ook in dit opzicht.
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4.3 Het ‘gevaar’ van de Westminster (1)
In de inleiding kwamen we deze klacht tegen:
De leer van de WS over de zekerheid van het geloof geeft
makkelijk ruimte tot een verkeerde bevindelijkheid met
verschillende stadia in geloof, zoals dat via de nadere
reformatie zich in Nederland heeft ontwikkeld, en moet
worden afgewezen.
Wat een merkwaardige klacht! Denk aan het volgende:
 Wat de Westminster hier leert, is vrijwel hetzelfde als wat we
vinden in de Dordtse Leerregels I.12: “Van hun eeuwige en
onveranderlijke verkiezing tot behoud worden de
uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij
iedereen even sterk en in gelijke mate”, waarbij wordt
verwezen naar dezelfde middelen als de Westminster doet: de
genademiddelen, en het letten op de vrucht van de Geest in
ons leven. Waarom wordt dan juist de Westminster
beschuldigd, en niet de Dordtse Leerregels?
 De klacht verwijst naar een ontwikkeling in Nederland, waar de
Westminster belijdenissen minder goed bekend zijn, zelfs
weinig vertalingen ervan beschikbaar zijn. Als een bepaald
belijdenisgeschrift moet worden aangewezen als de schuldige,
zou het eerder de Dordtse Leerregels moeten zijn dan
Westminster.
 Als we elk gedeelte van een belijdenis dat wel eens misbruikt is,
zouden moeten verwijderen, dan komen er nog veel meer
gedeelten in aanmerking. De allereerste vraag zou moeten zijn
of dat gedeelte in overeenstemming is met Gods Woord; een
tweede vraag kan zijn of verdere uitleg gewenst is.
4.4 Het ‘gevaar’ van de Westminster (2)
We lezen nog een andere klacht:
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… blijkt dat de zekerheid wel degelijk behoort tot het wezen
van het geloof. Sterker gezegd: geloven is zekerheid hebben.
Uit Rom. 4: 6 en Jak. 1: 6 blijkt dat onzekerheid, twijfel, een
uiting is van ongeloof.
Dat laat onverlet het feit dat elke gelovige momenten van
zwakheid kent, en ook dat hij wel eens kan twijfelen en de
zekerheid niet voelen. … Deze toestand kan echter niet gelden
als ook horend tot het geloof, maar als teken van ongeloof.
Dit citaat suggereert dat de Westminster Belijdenis een toestand van
twijfel en gebrek aan zekerheid zou benoemen als “behorend tot het
geloof”. Zo’n bewering kan ik daarin niet vinden. Maar ik wijs erop dat
dit citaat twee dingen tegelijk zegt:
 Geloven is zekerheid hebben
 Elke gelovige kent momenten van zwakheid, kan twijfelen en
de zekerheid niet voelen
Ditzelfde wordt aangetroffen in de Gereformeerde en de Westminster
belijdenissen.
4.5 Een ander gevaar
Vanwege de sterke nadruk op het woordje ‘is’ in ”geloven is zekerheid
hebben”, vraag ik me af hoe dit DGK rapport kan ontkomen aan de
volgende logica:
 Alleen wie een waar geloof heeft, wordt gered (HC V&A 21)
 Waar geloof is zekerheid (DGK rapport, onder verwijzing naar
HC V&A 21)
 Dus: wie geen zekerheid heeft, maar twijfelt, heeft geen waar
geloof
 Dus wie twijfelt wordt niet gered.
Het DGK rapport zegt dit niet direct. Maar het komt er wel vlak bij in de
buurt, als wordt geciteerd uit DL V.5: “Met zulke grove zonden wekken
zij Gods toorn in hoge mate op; zij verdienen opnieuw de dood; zij
bedroeven de Heilige Geest”, en dit rapport die “grove zonden” direct
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koppelt aan een toestand van twijfel. Maar wie artikel V.5 leest als
voortzetting van V.4, merkt al gauw dat de Leerregels hier niet spreken
over de specifieke zonde van twijfel, maar over zonden zoals die van
David en Petrus, respectievelijk Davids zonde met Batseba en Petrus’
verloochening van Jezus.
Dit soort rigide logica wordt gelukkig tegengesproken door zowel de
Dordtse Leerregels (I.12) en de Westminster Belijdenissen.
Deze logica is ook niet correct. We begrepen uit ons onderzoek dat de
tweede regel van bovenstaande redenering moet zijn: “Waar geloof
betekent dat ik alsmaar wordt verzekerd”, en deze verbetering maakt
de rest van de redenering ongeldig.
4.6 Over “hebben” en “voelen”
Het mag duidelijk zijn: we hebben bij dit onderwerp te maken met een
spanningsveld. Hoewel we vaak twijfelen over onze eigen zaligheid,
toch moeten we tegenover semi-Pelagianen zoals Rome en de
Remonstranten belijden dat we zekerheid hebben. Kunnen we hier
meer over zeggen?
Ik denk, met enige aarzelingen, dat dat kan. Het evangelie biedt
zekerheid; dat is overduidelijk in Bijbel en belijdenis. We moeten het
aanvaarden en geloven. Geloof is die lege hand waarmee we Christus
en al zijn gaven aanvaarden, met inbegrip van zekerheid. Maar die lege
hand is zo zwak en beverig. Met andere woorden: de inhoud van het
geloof bevat zekerheid, maar onze daad van geloof, ons geloven, is een
menselijke actie, zwak en met zonde bevlekt. We hebben zekerheid,
maar ervaren het niet, wij zijn zeker, maar voelen ons onzeker.
Dit onderscheid is zinvol en bruikbaar. Maar het is onjuist HC antwoord
21 te lezen alsof het alleen gaat over die uiterlijke, objectieve
zekerheid. Antwoord 21 is ook over een “vast vertrouwen, dat de
Heilige Geest … in mijn hart werkt”. Dat vertrouwen behoort bij het
geloof, het behoort er te zijn, net zoals zonde er niet behoort te zijn.
Maar we moeten dat werk van de Geest niet zien als een voltooid
werk, het is een “werk in uitvoering”. De Geest is bezig de zekerheid te
werken; wij moeten tegen onze twijfel strijden in de kracht van de
Geest.
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4.7 De “Marrow men”
Een goede illustratie is hier de zogenaamde Marrow Controverse in
Schotland, begin 18e eeuw. We zijn daar in een presbyteriaanse
omgeving, bij een kerk die de Westminster Standaarden onderschrijft.
De Marrow Men, zoals de groep predikanten genoemd wordt die in het
middelpunt van de controverse stonden, wilden zowel Calvijns nadruk
op de zekerheid van het geloof aanvaarden, als het onderwijs in de
Westminster documenten. Zij maakten een onderscheid tussen de
“zekerheid van geloof” en de “zekerheid van gevoel”:
Zekerheid van geloof, de wortel, is, volgens de definitie van de
Broeders (d.w.z. de Marrow Men) het wezen van het geloof en
duidelijk de essentie ervan. Zekerheid van gevoel, de vrucht van
het welwezen van het geloof, is daarentegen niet altijd
aanwezig bij het geloof en dus niet de essentie ervan. De
Marrow broeders zagen deze tweedeling als de manier om
Calvijn, “Het Merg van het Evangelie”11 en Westminster op één
lijn te brengen, zowel met elkaar als met de Schrift. Zij
verdedigden energiek dat de gedachte dat zekerheid behoorde
tot het wezen van het geloof helemaal paste binnen het
Calvinisme en volledig in overeenstemming is met het
onderwijs van de Westminster Catechismus. (Chrisco 2009,
105-6) (vertaling JPCV)
Deze visie uit begin 18e eeuw wordt onderstreept door de 19e-eeuwse
vooraanstaande presbyteriaan A.A. Hodge in een commentaar op de
Westminster Geloofsbelijdenis hoofdstuk 18.3. Hij kiest daar voor de
uitdrukkingen “zekerheid van geloof” en “zekerheid van hoop”:
De uitdrukking “onfeilbare zekerheid” in dit hoofdstuk heeft
geen betrekking op de zekerheid van ons geloof of vertrouwen
als de betrouwbaarheid van het rustpunt van ons geloof – Gods
belofte van heil is Christus – maar heeft betrekking op de
zekerheid van onze hoop of ons geloof als onze persoonlijke
relatie met Christus en eeuwige redding. Daaruit volgt dat hoewel enige mate van zekerheid beslist behoort tot het wezen
11

The Marrow of the Modern Divinity, titel van het boek waarmee de controverse
begon.
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van elk werkelijk geloof in de voldoening van Christus en de
waarheid van de beloften - het in generlei mate wezenlijk is
voor een echt geloof dat de gelovige overtuigd moet zijn van de
echtheid van zijn eigen ervaring en de vastheid van zijn eigen
staat. Daarom hebben theologen onderscheid gemaakt tussen
de zekerheid des geloofs (Hebr. 10:22) – d.w.z. een sterk geloof
met betrekking tot de waarheid in Christus – en de zekerheid
van de hoop (Hebr. 6:11) – d.w.z een bepaalde overtuiging dat
wij ware gelovigen zijn, en daarom gered. Dat laatste wordt ook
genoemd een zekerheid van het gevoel, omdat het rust op het
innerlijke gevoel dat de ziel heeft van de werkelijkheid van zijn
eigen geestelijke ervaringen. Die eerste zekerheid behoort tot
het wezen van het geloof, en is direct verbonden met Christus
en zijn belofte; daarom wordt dit genoemd de directe daad van
het geloof. De tweede behoort niet tot het wezen van het
geloof, maar is de vrucht ervan; het wordt de reactie van het
geloof genoemd, omdat ertoe wordt geconcludeerd vanuit de
ervaring van de genadegaven van de Geest die de ziel bemerkt
wanneer die het eigen geweten onderzoekt. (Hodge 1869 /
2002, 244) (vertaling JPCV).
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5 BESLUIT
Zowel de Gereformeerde Formulieren als de Westminster Standaarden
spreken positief over de zekerheid van het geloof. Er is op dit punt
geen tegenspraak, maar een opmerkelijke overeenstemming tussen die
documenten. Tegelijk is er ook een duidelijk verschil in accent:
 De Heidelbergse Catechismus legt, tegenover de Roomskatholieke kerk, meer nadruk op de aanwezigheid van
zekerheid als behorend bij het geloof, maar bevestigt
tegelijkertijd dat deze zekerheid in de gelovige tot stand wordt
gebracht door het voortdurende werk van de Heilige Geest
door de middelen der genade.
 De Westminster Standaarden geven meer aandacht aan het
pastorale probleem dat gelovigen niet altijd volledige zekerheid
ervaren, zelfs twijfelen of ze enige zekerheid hebben. Zij
verwijzen de gelovige naar de middelen der genade, om die
zekerheid leven in te blazen. Tegelijkertijd verwerpen deze
documenten de Rooms-katholieke opvatting dat zekerheid niet
zou kunnen worden verkregen zonder buitengewone
openbaring.
Niettemin kunnen we erkennen met betrekking tot beide groepen van
documenten dat het zou hebben geholpen als ze meer duidelijkheid
hadden gegeven over verschillende aspecten van deze zekerheid:
 Zekerheid als object van geloof
o Tegenover de zekerheid waarmee men gelooft;
 De zekerheid aangeboden in Gods beloften
o Tegenover de zekerheid zoals die wordt ervaren door
de gelovige.
De eerste helften van deze onderscheidingen zijn werkelijk
zekerheden, omdat ze zijn gefundeerd in God Zelf; de tweede helften
zijn het probleem omdat ze zijn verbonden aan menselijke actie, in
deze wereld altijd bevlekt met twijfel en andere zonden.
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