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Ik mag de rij sluiten met aandacht te vragen voor de houdbaarheid van ons eigen 
woordgebruik. De indeling van wat ik wil zeggen is eenvoudig. Eerst gaat het over ons 
spreken tot de Here. Het laatst over ons spreken met de naaste. 
 
I. Ons spreken tot de Here 
1. Als het gaat over betrouwbare woorden, móet je wel beginnen bij God zelf. Hij is de 
spreker van den beginne. Hij sprak en het was er. Door te spreken heeft God zich ook 
vastgelegd1. Hij is de God van de belofte: Ik ben de HERE uw God. Door te beloven stelt Hij 
zichzelf ter beschikking van zijn volk. 
Dat is een machtig ding. God, de almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die zegt: hier 
ben Ik, Vader voor u. En zoals de Vader is, zo is de Zoon: dit is mijn lichaam, voor u - neemt, 
eet. En zoals de Vader en de Zoon zijn, zo is de Geest: hier ben Ik, om u bij te staan tot in 
eeuwigheid. God schenkt in zijn spreken zichzelf. 
Zo sprekend en belovend legt God de eerste hand aan onze herschepping. En Hij vervolgt zijn 
werk door zijn belofte in te lossen. Alle drie, zoals elke gelovige weet. De Vader door zijn 
kracht. De Zoon door zijn bloed. De Heilige Geest doordat Hij in ons woont2. 
 
2. De eerste vrucht van dat werk is geloof. Dat is de erkenning en het vertrouwen, dat God je 
geschapen heeft en herschept; de erkenning en het vertrouwen, dat Jezus Christus je door zijn 
bloed bevrijdt van de schuld die je met je zonde maakt; de erkenning en het vertrouwen, dat 
de Geest je heilig maakt, aan God vastmaakt. Je geloof belijden is 'alles wat ons in het 
Evangelie beloofd wordt' beamen in het vaste vertrouwen dat dit alles door God ook aan mij 
geschonken is3. 
Geloven is ook jezelf toevertrouwen aan de kracht van de Vader, het bloed van de Zoon en de 
hulp van de Geest. In het geloof stel je jezelf ter beschikking van de sprekende God. Je levert 
je uit aan zijn werk. Je laat zijn scheppende handen hun gang gaan in je leven. Je nodigt het 
reinigende bloed van Christus uit je schuld weg te wassen, het Woord en de Geest geef je de 
ruimte om in je te werken. 
 
3. In de eredienst vinden we dit op verschillende plaatsen terug. Ik loop er enkele langs. Elke 
kerkdienst begint met het votum. Het woord zegt het al: belofte, eed. 'Onze hulp is in de naam 
van de Here die de hemel en de aarde gemaakt heeft'. Dit is een eedformule in de trant van 'zo 
waarlijk helpe ons God almachtig'. Geleend uit Psalm 124 krijgt deze zin in de kerkdienst de 
functie van een eed. Die functie mag niet verloren gaan. Het helpt wanneer de opmaat van de 
kerkdienst niet wordt vergeten: de oproep tot eredienst. 'Verheft uw harten tot God'. Dat 
betekent: biedt uzelf aan God aan, belooft uzelf aan God. Met die opdracht zet de voorganger 

                     
    1 Zie H.M. Ohmann, 'Het Oude Testament en de natuurwetenschap', in: A.P. Wisse (red.), In 
het licht van Genesis, Barneveld, 1986, p. 89-108 (aanhaling: p. 95) te vergelijken met 'Creatie 
en kosmogenie', in: Almanak FQI 1973 (Kampen), p. 201-233 (aanhaling: p. 205).  
    2 Art. 9 NGB, vgl. antw. 24 HC. 
    3 De formuleringen komen uit antw. 22 en 21 HC. 



namens de kerkeraad de toon van de eredienst. Het votum is het bevestigende antwoord op die 
oproep. Zo willen we God eren: door Hem van harte te dienen. Dat beloven we met een 
beroep op God zelf. 
 
4. In de morgendienst loopt het gebed na de wet uit op de vraag om vernieuwing door de 
Heilige Geest. De gelovigen dringen erop aan bij God: 'schrijf naar uw belofte uw wetten in 
onze harten, en geef ons lust en kracht ze te volbrengen'. Of: 'werk met uw Geest ook zo 
krachtig in ons, dat onze boze lusten hoe langer hoe meer gedood worden en wij opstaan tot 
een nieuw leven. Open ons hart en verlicht ons verstand, zodat wij leven en uw Woord 
onderhouden'4. 
Zo maakt de gemeente God duidelijk dat ze zich ter beschikking stelt van de Here. De 
gelovigen laten de Here door zijn Geest in zich werken5. De voorganger mag dat niet vergeten 
op die plek in de eredienst. Hij mag het ook wel uitdrukkelijk zeggen: Here, wij beloven U 
naar uw Woord te luisteren, zodat U door uw Geest in ons uw werk kunt doen. Wij willen U 
graag gehoorzamen, geef ons daarvoor kracht door uw Woord en Geest6. Dit gebed is 
eigenlijk een nadere omschrijving, een parafrase van de eed waarmee de gemeente de 
eredienst inzet. 
 
5. Hetzelfde element vinden we in de avondmaalliturgie volgens het klassieke formulier. Het 
kan mijns inziens wel wat extra nadruk gebruiken. De avondmaalganger is twee dingen vast 
van plan. Ten eerste: 'voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Here te dienen en 
voor zijn aangezicht oprecht te wandelen'. Ten tweede: 'voortaan in liefde en vrede met zijn 
naaste te leven'7. 
Het eerste - voortaan God dienen - komt terug aan het eind van de 'Nodiging en terugwijzing'. 
Daar wordt uitgesproken: 'Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van 
God te leven'. De echo hiervan in het gebed voor het avondmaal klinkt zo: 'Onderhoud ons zo 
door uw Heilige Geest met het ware brood uit de hemel. Geef daardoor ook, dat wij niet meer 
in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem'. 
Het tweede - voortaan in liefde en vrede met mijn naaste leven - komt terug aan het eind van 
de 'Onderwijzing'. Dit onderdeel is mooi opgebouwd. Eerst wordt duidelijk gemaakt hoeveel 
hartelijke liefde en trouw Jezus Christus legt in het gebaar met het brood en de beker. Hij 
wordt daar sprekend ingevoerd! 'Ik heb immers voor u, omdat u anders de eeuwige dood had 
moeten sterven...' Dat wordt vervolgens uitgelegd: 'Uit deze instelling van het heilig 
avondmaal van onze Here Jezus Christus leren wij...' De toepassing wordt gemaakt in de vorm 
van een eed compleet met eedformule: 'Daarom zullen wij allen (...) samen één lichaam zijn 
(...) elkaar liefde bewijzen en dat niet alleen met woorden, maar ook door onze daden'8. En 
dan volgt: Hiertoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus 
Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Eigenlijk zouden bij het voorlezen van deze 
                     
    4 Uit de 'Schuldbelijdenis en gebed om de verlichting met de Heilige Geest' I en II van de 

Gebeden in het Gereformeerd Kerkboek. 
    5 Vgl. antw. 103 HC. 
    6 Ook de gebeden voor en na de catechismuspreek (waarvoor de middagdienst bestemd is) 

bevatten de terbeschikkingstelling van het hart (= jezelf, je leven) aan God. 
    7 Uit het derde stuk van de 'Zelfbeproeving'. 
    8 Oorspronkelijk was dit één zin die zo liep: alzo zullen wij allen...door broederlijke liefde... 

allen te zamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad 
jegens elkaar bewijzen. Dat in de huidige versie in de tweede helft het werkwoord 'moeten' 
wordt gebruikt, versluiert het belofte-karakter. Er had 'zullen' moeten staan. 



plechtige gelofte alle belijdende leden moeten opstaan. Wie de hartelijke liefde en trouw van 
Christus onderkent, is bereid trouw te zweren aan de broeders en de zusters. 
Beide beloften, maar vooral de eerste, worden na het avondmaal onderstreept en opgenomen 
in de toezegging van het met dank gevulde hart: 'Daarom zal ik met mond en hart de lof van 
de Here verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.' 
 
6. Zo doen we dat met elkaar in de kerk. God heeft gesproken. In Jezus Christus ging zijn hart 
open. En in de eredienst hoort Hij zijn hartelijke liefde en trouw terug in ons antwoord in de 
vorm van een belofte. We beloven trouw aan Hem en aan de broeders en zusters. 
Mag ik dit doortrekken naar onze eigen gebeden, persoonlijk, als echtpaar, als gezin, als 
vrienden? Beloven we God wel eens iets? Ik kan ook zeggen: laten we de nieuwe mens wel 
eens aan het woord in onze gebeden, de nieuwe mens die uiting geeft aan zijn lust en liefde 
om naar de wil van God in alle goede werken te leven?9 
Onze bereidheid de Here te dienen is altijd ingesloten bij onze vraag om de Heilige Geest. 
Breng die ook eens onder woorden. Vertel de Here maar dat je Hem graag wilt gehoorzamen. 
Zeg Hem die gehoorzaamheid ook toe op grond van zijn beloften. Zo'n belofte is de proef op 
de som voor de oprechtheid van je vraag om vergeving en om vernieuwing door de Geest. 
Niet als maniertje, maar om duidelijk te maken dat je de beloften van de Here serieus neemt. 
Dat je er blij mee bent. Dat je erachter staat. Dat je mee wilt doen. 
Zo'n belofte aan God is geen uiting van een vrije wil. Nee, ze is een teken van Gods genade 
die de wil geestelijk levend maakt, geneest, herstelt en vol liefde maar met grote kracht buigt. 
Zo'n belofte is een levensteken van Gods Geest die op de dorre grond van het zondige vlees, 
een nieuwe gehoorzaamheid laat groeien. Zo'n belofte is uiting van een bevrijde wil10. Ze kan 
worden ingezet in de voortgaande strijd tegen de zonde. 
 
7. Het bovenstaande onderstreept: het verbond is een zaak van wederzijdse trouw. God neemt 
ons daarin volledig serieus. Dit scherpt ons zondebesef. We overtreden geen geboden die ons 
van buitenaf of van bovenaf zijn opgelegd. We houden ons niet aan wat we zelf vrijwillig 
hebben toegezegd. 
Het maakt onrustig. Ontrouw wordt altijd ontmaskerd. God ziet het hart. De mensen die ons 
kennen, kunnen vergelijken tussen wat ik in de eredienst aan God beloof en wat ervan terecht 
komt in het dagelijkse leven. 
Het voorkomt de illusie van een vrijblijvend geloof, of een geloof-voor-de-gelegenheid: alleen 
als het me uitkomt. 
Tegelijk oefent het in waar geloof. De gehoorzaamheid die we beloven, moeten we buiten 
onszelf zoeken. God ziet ons aan alsof we alle gehoorzaamheid hadden volbracht die Christus 
voor ons heeft volbracht11. Kunnen we God daarin volgen? Een goede oefening in geloof. 
Het stimuleert het verlangen naar de Geest en de voltooiing van zijn werk. De bewoordingen 
van de eed zelf vragen God om hulp. Gods beloften maken de honger naar de volmaaktheid 
wakker. De eerste tekenen van vernieuwing door de Geest prikkelen het verlangen naar meer. 
De houdbaarheid van onze woorden is niet gelegen in de kracht die wij erin leggen, die ligt in 
God op wie wij een beroep doen. Onze beloften zijn gebouwd op zijn beloften. Wij spreken. 
Hij moet het doen. 
 
II. Ons spreken met de naaste 

                     
    9 Vr./antw. 90 HC. 
    10 Vgl. DL V, 16. 
    11 Antw. 60 HC. 



8. En dan nu het tweede waar ik u over wilde vertellen. Ons spreken met onze naasten. God 
stelt zijn naam graag ter beschikking om waarheid en trouw te bevorderen. 
In Deuteronomium 10:12-22 wordt het leven in het land zo voorgeschreven: 
De Here uw God zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen, en bij zijn naam 
zweren. 
Een uitdrukkelijk gebod: gij zult zweren bij de naam van de HERE. Dat kan raar overkomen. 
Want Jezus zegt in Matteüs 5:34: 
Ik zeg u in het geheel niet te zweren. 
En Jakobus herhaalt in zijn brief (5:12): 
Maar vooral, broeders, zweert niet. 
Maar de mensen tegen wie Jezus het had, zwoeren bij allerlei dingen, maar juist niet bij de 
naam van God. Dat wilden ze niet. Ze waren bang de naam van God ijdel te gebruiken. Maar 
ze wilden tegelijk de indruk vermijden dat ze stonden te liegen. Als je Oude en Nieuwe 
Testament in de goede volgorde laat staan, is dus het gebod: 
Zweert in de naam van de HERE, uw God, of zweert helemaal niet. Laat uw ja ja zijn en uw 
nee nee. 
God stelt er nog steeds prijs op, wanneer zijn naam te hulp wordt geroepen om onder de 
mensen onbetrouwbaarheid te bestrijden en trouw te bevorderen12. God wil op die manier ge-
erd zijn als de frontale Tegenstander van alle leugenachtigheid, alle nep, als het Toonbeeld 
van trouw en betrouwbaarheid. Zijn naam zal als de enige betrouwbare overblijven13. 
 
9. Dat maakt, dat waar nu zijn naam woont, zorgvuldigheid geboden is op het punt van trouw 
en betrouwbaarheid. Een afspraak tussen broeders of zusters is heilig. Een toezegging van een 
christen heeft de kracht van een eed. 
Dit betekent niet dat we uit angst nooit meer iets zouden moeten beloven of altijd voor de 
zekerheid een slag om de arm houden. Het betekent wel dat we onze woorden afwegen en de 
houdbaarheid van tevoren beproeven. Want als we de belofte hebben gedaan, moeten we ons 
eraan houden, zelfs al lijden we daar zelf schade van14. 
De eer van God is ermee gemoeid. Maar wij nemen onze beloften vaak eerder in dienst van 
onze eigen eer. Dat betekent dan: met onze beloften maken me we onszelf voor een moment 
mooi. De werkelijkheid komt aan het licht als we ze niet kunnen houden. Hoe makkelijk gaat 
het niet. In de hal van de kerk, tijdens een huisbezoek, iemand klaagt zijn nood - hoe 
gemakkelijk is het niet te zeggen: ik doe dit of ik doe dat! Vaak te gemakkelijk. Laat je niet 
verleiden tot een lichtvaardige toezegging. Of tot een belofte die je niet mag doen, omdat je 
dan een gebod van God zou overtreden. Of tot een belofte die je niet kunt nakomen, omdat je 
daar de middelen of het vermogen niet voor hebt. 
De ander zegt: en dat is nota bene een broeder. Of als hij een buitenstaander is: en die is nog 
wel lid van de kerk. Als je je onverhoopt niet aan een belofte kunt houden, moet je niet in die 
zonde blijven liggen, maar God en je naaste om vergeving vragen en een nieuwe afspraak 
maken. 
Met onbetrouwbaarheid brengen wij de naam van God schade toe. Met betrouwbaar te zijn in 
woord en daad doen we zijn naam eer aan. En de eer van God betekent ook in dit geval het 
heil van de naaste. We doen onze naaste goed met betrouwbaar te zijn. We helpen hem. Hij 
brengt onze betrouwbaarheid in verband met Gods betrouwbaarheid. Maar onze 
onbetrouwbaarheid wordt in mindering gebracht op Gods trouw. 

                     
    12 Vgl. antw. 101 HC. 
    13 Vgl. Hos. 4:15; Zef. 1:5; Jes. 48:11; 65:16; Jer. 4:2; 12:16, Zach. 14:9. 
    14 Vgl. Ps. 15:4; Spr. 20:25. 



 
10. Ik zou hier tussen de mannen daarom willen pleiten voor een gereformeerde cultuur 
waarin volstrekte eerlijkheid hoog staat aangeschreven. Daarin sluit ik me aan bij ds. Van 
Benthem. Een cultuur waarin niet wordt 'geritseld'. Niet tussen ouderlingen, niet tussen 
dominees, niet in de wandelgangen van kerkelijke vergaderingen. Ik pleit voor een 
gereformeerde cultuur waarin consequent niet om de zaken wordt heengedraaid. Niet om de 
zonden van mensen, niet om de genade van God. Want wie de zonde camoufleert, vertroebelt 
het evangelie. 
Ik pleit voor een gereformeerde cultuur waarin de ene broeder of zuster de andere serieus 
neemt, waar de zaken boven tafel besproken worden. Een eerlijke vraag verdient een eerlijk 
antwoord, geen diplomatiek antwoord. Niet een antwoord dat ingegeven wordt door de angst 
dat onze positie of onze zekerheden gevaar lopen. Door het geloof verbonden zijn aan Chris-
tus betekent dat we elkaar liefhebben en trouw blijven en dat we zonder vrees een beroep doen 
op de liefde en trouw van de ander. Ik pleit voor een gereformeerde cultuur waarin we onszelf 
eerlijk beoordelen op de vraag: doe ik wat ik elke week in de kerk aan God en aan mijn 
broeders en zusters en aan de wereld beloof? En hoe reageer ik als ik aan mijn woord 
gehouden wordt? 
Je komt wel eens tegen dat mensen niet precies weten welke zonden ze aan het eind van de 
dag moeten belijden. Zou dat misschien komen, omdat ze niet hun gedachten over hun 
naasten beproeven op het gehalte aan liefde en evenmin hun woorden nagaan op 
betrouwbaarheid? Op dit punt staat de Vrijmaking niet stil. De inzet voor trouw en waarheid 
kan niet van de kerkelijke en ambtelijke en persoonlijke agenda worden geschrapt. 
 
11. Betrouwbaarheid - het is een stijlkenmerk van de kerk. Het begin van betrouwbaarheid is 
een eerlijke schuldbelijdenis. Het hart is vertrouwen in de beloften van God. De vrucht is een 
oprecht voornemen om voortaan God met heel je leven te dienen, en in liefde en vrede met je 
naaste te leven. Dat voornemen vind je terug in de gebeden, in de woorden en in de daden en 
ook in de onderlinge omgang van de gelovigen. 
Die betrouwbaarheid verhoogt de houdbaarheid van onze woorden, weert het bederf uit onze 
woorden. Echt God willen gehoorzamen. Jezelf niet groot houden voor God. Jezelf niet groot 
houden voor je naaste, maar precies weten wat je hem beloven kunt en dat ook willen beloven 
en nakomen. Dan ben je klein genoeg om God groot te maken. Ook voor de mensen. Met 
mond en hart. Voortaan. En tot in eeuwigheid. 


