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Betrouwbare beloften

P.J. Trimp

Geloofwaardig! Witte letters met een oranje uitroepteken. Velen van u hebben dit woord op een verkiezingsbiljet voor hun
raam opgehangen. De verkiezingsuitslag - van afgelopen dinsdag 3 mei - laat keihard zien dat ongeloofwaardigheid wordt
afgestraft. Mensen haken massaal af bij het CDA, omdat ze o.a. het verkiezingsprogram niet geloofwaaardig vinden. Of ze
geloven er niet meer in, omdat de sprekers mooie beloften niet nakomen of waar kunnen maken. Het hangt in de politiek
dus sterk van mensen af, of iets al dan niet geloofwaardig is. Eigenlijk speelt dat ook in de 'wereld van het geloof'.

Mensen haken massaal van de kerk af, ze zeggen het geloof in God op. Ze hebben geen vertrouwen in Gods
beloften-pakket, ze zeggen nee tegen zijn regeringsbeleid en zijn verkiezingsprogramma. Ze zijn op de een of andere manier
teleurgesteld in God en vinden dat er zoveel in de wereld gebeurt wat niet klopt met Gods beloften. Ze zetten achter de
geloofwaardigheid van de Bijbel een groot vraagteken.
Er is een grote geloofscrisis gegroeid. Dat blijkt duidelijk genoeg uit allerlei onderzoeken. Ook wij kunnen met onze vragen
komen: God heeft het toch beloofd - komt God zijn beloften wel na?
We kennen onze strijd in onze gebeden, we hebben moeite met Gods leiding op onze levensweg, we twijfelen aan Gods
goede bedoelingen. Ons vertrouwen krijgt zomaar een schok door alles wat we vandaag meemaken en wat we aan
verschrikkingen in onze wereld zien. We twijfelen wel eens aan de Bijbel. Hoe betrouwbaar is de Bijbel eigenlijk, als het
gaat om de dagen van Genesis 1 en de slang van Genesis 3?
Problemen kunnen we krijgen met het feit dat God zich openbaart, de inhoud zelf en de werkelijkheid van Gods
openbaring. Is alles wel historisch of wetenschappelijk betrouwbaar? Die vragen komen steeds weer terug.
Studenten in Kampen en Groningen (zie ND van 28-4/30-4/6-5-1994) zijn vandaag heus niet de eersten en enigen, die
met deze vragen publiek voor de dag komen. Verhalen over de onbetrouwbaarheid van de Bijbel zijn 'in'. Denk maar aan
het 'synodale' synoderapport God met ons uit 1981, het reduceert het gezag van de Bijbel.
Kunnen we op de omslag van de Bijbel zetten: geloofwaardig met een uitroepteken of liever met een vraagteken?
Ik zie geen kans om in tien minuten veel te vertellen over het grote terrein van m'n onderwerp. Ik probeer het vloertje te
leggen voor de volgende sprekers. Vandaar een paar aandachtspunten die hopelijk aansporen tot verdere studie thuis,
waar u meer tijd heeft.
We kijken eerst in de Bijbel en staan daarna even stil bij de Vrijmaking, vijftig jaar geleden. Daar ging het ook om de
vraag: hoe betrouwbaar zijn Gods beloften?

1. Geestelijke mensen
Wanneer wij de Bijbel lezen, hebben we een boek in handen waar eeuwenlang aan gewerkt is. Voordat God zijn woorden
te boek stelde, had Hij Zich al sprekende geopenbaard. Door zijn Geest zorgde Hij ervoor dat zijn woorden werden
vastgelegd.
Voordat wij bijbellezen, is er ook met ons al veel gebeurd: de Geest leert ons bijbellezen en leert ons de Bijbel als Gods
Woord belijden (vgl. artikel 5 NGB). Een belangrijke voorvraag is dan ook: hoe zien we de Bijbel, welke houding nemen
we aan tegenover de woorden van God? Hangt de geloofwaardigheid af van mensen, die het wel of niet waard vinden om
te geloven?
Nee! Niet de mensen maken Gods Woord geloofwaardig of bewijzen dat de Bijbel echt waar is. God zelf doet dat en
staat ervoor in, door zijn Geest. Die Geest werkt zo in ons, dat wij de Bijbel aanvaarden als Gods Woord en ons
gewonnen geven aan Gods veelbelovend spreken.
Als we dat doen, zijn we mensen 'die door de Geest geleerd zijn', geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt het
niet en kan het niet verstaan (1 Kor. 2:12-16).
Bij de voorvragen komt dus al een duidelijke scheiding tussen de bijbellezers. Bedenk dat de duivel als vader van de leugen
van meet af aan Gods woorden verdraait, tegenspreekt en van vraagtekens voorziet. Na de zondeval geldt: alle mensen
leugenachtig, onbetrouwbaar, God waarachtig, betrouwbaar (Rom. 3:4).
Alleen de Geest brengt ons zover, dat we God op zijn Woord geloven.

2. De sprekende God is betrouwbaar



God alleen is waarachtig.
Zo God is, zo is ook zijn Woord: door en door betrouwbaar! Met heel zijn wezen staat Hij achter zijn Woord en werk.
God zelf is aan het woord wanneer Hij met beloften naar ons komt.
De eeuwige God is onze Schepper - wij zijn het maaksel in zijn handen. Zijn Woord gaat langer mee dan ons korte leven.
Zijn Woord blijft eeuwig, terwijl mensen vergaan. Alle vlees is als gras - het gras verdort en de bloem valt af, maar het
woord des HEREN blijft in der eeuwigheid.
Dit nu is het Woord dat u als evangelie verkondigd is (1 Petrus 1:22-25). Zo schrijft Petrus aan gemeenteleden die hun
zielen gereinigd hebben 'door gehoorzaamheid aan de waarheid'. Het levende en blijvende Woord van God schept nieuw
leven.
God vertelt ons Wie Hij is: 'Ik ben die Ik ben' is zijn naam voor eeuwig en zo wil Hij aangeroepen worden van geslacht tot
geslacht (Exodus 3:14 en 15). Zo wil God met mensen omgaan. Hij is te vertrouwen als God van het verbond. Hij belooft
trouw en zal het bewijzen. Israël zal Hem meemaken en kan op Hem aan.
Wat belooft God dan allemaal? In het groot gaat het om zijn reddingsplan voor zijn volk en de volken. Zijn raad regeert alle
mensen op aarde, de hele wereld, de kerk en ieders eigen leven (Psalm 33:10-12).
Door zijn Woord schiep Hij de wereld (Psalm 33:6-9) en houdt Hij ons leven in stand, zodat we op zijn heilige naam
vertrouwen (Psalm 33:18-22).
Gods plannen gaan door: Hij komt waar Hij wezen wil! God werkt van de schepping naar de voleinding. Hij heeft het
eerste en het laatste woord.
Op die hoofdroute door de tijden heen heeft Hij Zich in het bijzonder met zijn volk verbonden. Aan Israël maakt Hij zijn
woorden bekend (Psalm 147:19,20).
Bij Gods beloften gaat het om Gods belovend spreken. Gods getuigenis is betrouwbaar, staat er in Psalm 19.
We zingen ervan in Psalm 93: Zeer waar en trouw is uw getuigenis, het Woord dat door Uzelf gesproken is!
In zijn verbond geeft God beloften en maakt Hij afspraken. God doet wat Hij zegt: Hij is getrouw in vloek en zegen (Psalm
111).
Wie God vreest, zal gezegend zijn.
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.
We weten wat we aan God hebben en wat we kunnen verwachten. God bewijst het in de geschiedenis: Hij maakt beloften
waar!
De twaalf artikelen van ons geloof geven een samenvatting 'van al wat God ons in het evangelie beloofd heeft' (zondag 7).
We kunnen dan denken aan Gods belovend spreken met betrekking tot verleden, heden en toekomst. Er is verlossing en er
komt een nieuwe aarde, de dood gaat eruit!
Al die beloften zijn en worden vervuld in Christus: aan Hem zien we hoe betrouwbaar God is!
God de Vader meent het en staat ervoor in.
God de Zoon bewijst het: Hij is de Waarheid in eigen Persoon, de getrouwe getuige, die beleden heeft: 'Uw woord is de
waarheid' (Joh. 17:17).
God de Heilige Geest is de Geest van de waarheid (Joh. 16:13). Hij zorgt dat Gods waarheid in ons komt en dat wij in
Gods waarheid wandelen. In het grote geding met de wereld zal de Geest de leugen ontmaskeren. De waarheid zal
overwinnen!

3. 'Safe is de Schrift!'
De Geest gebruikt daarbij de op schrift gestelde waarheid. De bijbelboeken dienen zich als betrouwbaar aan. Neem
bijvoorbeeld het boek Lucas. Dit evangelie is op betrouwbare wijze overgeleverd - inclusief eigen nauwkeurig historisch
onderzoek (Luc. 1:3). Lucas helpt de bijbelcursist Theofilus verder en onderstreept de betrouwbaarheid van de feiten, de
zaken (Luc. 1:4).
Lucas laat veel zien van oude beloften die God niet vergeet. De lofzangen van Zacharias en Maria zijn lofzangen op de
betrouwbaarheid van Gods woorden.
Christus wijst steeds weer aan dat zijn lijden, sterven, opstaan en hemelvaart vervulling van de Schriften is. Denk aan
Mozes en Elia op de berg van verheerlijking en aan het gesprek met de Emmaüsgangers.
Ook Paulus schrijft een paar keer in de pastorale brieven: betrouwbaar is het Woord en alle aanneming waard, dat wil
zeggen, volstrekt geloofwaardig! (Zie: 1 Tim. 3:1; 4:9; 2 Tim. 2:11.) Gods Woord prijst zichzelf aan en roept om gelovige
reactie: Paulus zegt in Titus 1:9, dat we ons moeten houden aan het Woord dat betrouwbaar is.
Prof. Van Bruggen concludeert bij deze teksten: 'Het mag worden uitgeroepen onder theologen: Safe is de Schrift!' (in: J.
Douma e.a. red., Bezield Verband, opstellen aangeboden aan Prof. J. Kamphuis (Kampen 1984, blz. 45).
Gods verlossend woord is waar -  hoe de mensen er ook op reageren! Hier blijkt de overmacht en het overwicht van



Gods Woord.
De Bijbel is geloofwaardig. Niet omdat ik het heb bewezen, of omdat ik God heb nagerekend. Evenmin omdat ik er wel
wat in zie. Wij maken Gods beloften niet geloofwaardig, maar wij geven God het volste vertrouwen, omdat God zelf
betrouwbaar is in zijn daden en spreken. We geloven God op zijn Woord.

4. Versterkende middelen
In 2 Kor. 1:18-22 lazen we vanmorgen dat in Christus alle beloften waar zijn: 'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in
Hem is het Ja; daarom is ook door Hem het Amen, tot eer van God door ons' (vers 20). Hier gaat het ook over het werk
van de Heilige Geest: Hij brengt ons ertoe dat we amen zeggen, gelovig reageren op Gods woorden in Christus.
Geloven is beamen en betrouwbaar achten, zoals de prachtige voorbeelden van Abraham en Sara bewijzen (Hebr.
11:8-19). God beloofde Abraham veel en deed er een eed op als einde van alle tegenspraak, 'om met des te meer nadruk
aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad te laten blijken'. God zweert bij zichzelf - en het is
onmogelijk dat God liegen zou! (Hebr. 6:13-20).
Sacramenten zijn ook eden van God. Doop en avondmaal maken duidelijk dat Gods woorden betrouwbaar zijn en dat ons
vertrouwen in Gods beloften sterk mag zijn. De betrouwbaarheid van Gods spreken heeft alles te maken met ons leven in
het verbond en met de zekerheid van het geloof. Ik weet het uit de Bijbel, ik zie het aan de doop, ik ervaar het in m'n
geloof. Ook al merk ik elke dag maar al te goed dat het 'kleine begin' onvolmaakt is en dat ik last heb van de zwakheid van
mijn geloof.
De echo van het evangelie komt in onze harten en monden terug: God is betrouwbaar, zijn Woord is waar. We leven uit en
op Gods belovend spreken.

6. De synode van Sneek/Utrecht in 1942
In de strijd rond de Vrijmaking kwam er een vraagteken achter Gods belovend spreken te staan. De synode van Utrecht
sprak op 8 juni 1942 in feite uit, dat er twee soorten beloften zijn, voor twee soorten kinderen.
Wanneer een baby wordt gedoopt, belooft God wel 'Ik Uw God - jij mijn kind', maar deze belofte gaat niet op dezelfde
manier voor elke gedoopte op. Alleen voor de echte uitverkorenen zijn Gods beloften uiteindelijk ten volle betrouwbaar.
In Gods beloften bracht men een onderscheid aan tussen algemene toezegging en onvoorwaardelijke heilstoezegging.
Nu is het duidelijk dat je op Gods beloften op twee manieren kunt reageren: je kunt het (later) aannemen of verwerpen.
Maar nu wordt in de belofte zelf een tweedeling geconstrueerd. Nota bene in de doop, dat is Gods eed als einde van alle
tegenspraak, bouwt de synode onzekerheid in! Gods uitroepteken krijgt een menselijk vraagteken.
De betrouwbaarheid van Gods belofte werd 'afhankelijk gemaakt van de vraag of dat woord zich richtte tot een bepaalde
klasse van mensen (die men niet eens bij de naam kende: daarom de noodsprong van de veronderstelling!), nl. de
uitverkorenen en de wedergeborenen' (J. Kamphuis in: Een eeuwig verbond (Haarlem 1984), blz. 53). Men gaat
onderscheiden tussen een echte en niet-echte doop.
De synodale leer komt - simpel gezegd - hierop neer: 'De doop is waar, als ik het ervaar'. 'De doop is pas echt, als je ja
tegen God zegt'.
De bezwaarden zien de betrouwbaarheid van Gods beloften in gevaar komen. Tegelijk verdwijnt de zekerheid om in het
verbond volop te leven uit beloften. Ook verdwijnt de ernst, wanneer iemand het verbond verbreekt in ongehoorzaamheid.
Een kind van God kan immers een verloren zoon worden. Gelovigen kunnen onderweg uitvallen.
Nu kregen uitgerekend deze bezwaarden van de synode Utrecht-1942 te horen, dat zij de waarachtigheid van God op het
spel zetten! In de uitspraak van Utrecht-1942 staat bij het genadeverbond onder 5, 'dat het met de waarachtigheid Gods
strijdt, zulk een tweeheid in de Schrift aan te nemen dat zij aangaande dezelfde zaak ja en neen zegt en eenerzijds de
volharding der heiligen leert, anderzijds dat wedergeborenen kunnen afvallen en verloren gaan.'
Dus beide 'partijen' brengen betrouwbare beloften in geding! Hoe bestaat het? Is er sprake van misverstand of
communicatiestoring?
Uit de Toelichting op de Besluiten van 1942 blijkt dat de synode redeneert op een heel andere golflengte. De
bezwaarden maken volgens de synode de fout 'dat ze niet onderscheiden tusschen de aanbieding des heils, komend tot
allen, die het Evangelie hooren (en tot de gedoopten met bijzondere kracht) en de onvoorwaardelijke heilsbelofte aan de
uitverkorenen, die den specialen inhoud vormt van verbond en sacrament' (Toelichting, blz. 21).
Alleen deze onvoorwaardelijke belofte is de belofte die echt betrouwbaar is! Dan doet God wat Hij zegt. De uitspraak van
Utrecht-1942 gaat er dus van uit, dat God alleen met de gehoorzame kinderen zijn verbond maakt en beloften uitvoert. De
inhoud van verbond en sacramenten is alleen de onvoorwaardelijke heilsbelofte voor de uitverkorenen!
In diverse bezwaarschriften (van bijvoorbeeld Prof. Greijdanus en ds. Los e.a.) blijkt deze fundamentele kritiek op de
tweeslachtige Utrechtse uitspraak: de vaste grond van Gods Woord wordt ondergraven, waardoor de troost van gelovigen



in tijden van twijfel wordt ontnomen en de waarschuwing tegen ongelovige bondelingen wordt verlamd.

7. Verklaring van Gevoelen in 1943
De bezwaarden geven in hun Verklaring van Gevoelen (november 1943) duidelijk antwoord. Deze Verklaring is een
helder en historisch belangrijk document! (zie: C. Veenhof in: Om de Unica catholica (Goes 1949), blz. 198vv.) In het
begeleidend schrijven aan de deputaten voor samenspreking met bezwaarden lezen we: 'Van ganscher harte gelooven en
belijden wij, dat God trouw is in zijn toezeggingen ook aan en omtrent het zaad des verbonds, en in het daaraan gestand
doen. Van ganscher harte gelooven en belijden wij dat Gods belofte onvoorwaardelijk is in dien zin, dat God hun, wien
deze belofte toekomt, niet het verrichten van een bepaald werk of het komen in een bepaalde gesteldheid als voorwaarde
stelt, waaraan door hen eerst moet worden voldaan, voor God het woord Zijner belofte aan hen begint te vervullen' (
Verklaring, blz.  3).
Vervolgens schrijven ze dat de Here in de toezegging aan de gemeente de vorm van voorwaardelijk spreken kiest en
bewaart. Gods belofte komt dan ook niet anders naar ons toe dan in een onverbrekelijke samenhang met zijn eis en
daaraan toegevoegde bedreiging. De gedoopte kinderen zien zij als 'kinderen, wien Gods genadige en onwankelbare
belofte toekomt, waarop ze steeds mogen pleiten...' (Verklaring, blz. 4).
Bij de Toelichting op de vijfde stelling van de Verklaring ('dat derhalve aan al die kinderen de heilsbelofte van dat verbond
toekomt (Hand. 2:39)' schrijven ze in de lijn van Calvijn: 'Maar het is niet genoeg het Woord in het algemeen te hebben,
indien wij niet weten, dat het voor ons bestemd is... Kortom, dit is de maatstaf van het echte gelooven, wanneer ik daarom
overtuigd ben dat de zaligheid voor mij is, omdat de belofte die haar aanbiedt, mij toekomt...'
Niks geen zwevende belofte, maar persoonlijk geadresseerd, bij de doop aangeboden en ontvangen.
Stelling 6: 'dat dus voor al die kinderen de doopsbediening is beteekening en verzegeling aan hen van het verbond  der
genade of die heilsbelofte' (Gen. 17:11, 13-14; Doopformulier).
Stelling 7: 'dat derhalve al die kinderen met groote ernst geroepen worden, die heilsbelofte met een waar geloof aan te
nemen' (Hebr. 4:1).

8. Geloofwaardig!
Bij de Vrijmaking is niet de schriftkritiek in geding, wel de schriftvertolking. De synodale leer van 1942 legt een raster over
de bijbelteksten en gaat met de verbondsleer buiten de Schrift. De synodeuitspraak 1942 over het genadeverbond tast de
woorden van God fundamenteel aan: de waarachtigheid van Gods spreken is in het geding.
Later kwam er in de Geref. Kerken (synodaal) opening voor schriftkritiek en ervaringstheologie met alle gevolgen van de
'omslag' in de zestiger jaren. Zie hiervoor bijvoorbeeld H. van Veen, Vrijmaking of Wederkeer in: De Reformatie (jrg. 69,
nr. 29, 23 april 1994, blz. 561v).
Daartegenover willen we belijden dat Gods openbaring in de Schrift betrouwbaar is. Het schriftgezag staat of valt met het
erkennen van Gods openbaring (vergelijk in artikel 7 NGB 'deze onfeilbare regel'). Dat moet onze uitgangspositie blijven,
wanneer we inderdaad worstelen met vragen en problemen (bijvoorbeeld i.v.m. zogenaamde oneffenheden in Gods
Woord, de historiciteit van Gods openbaring, spanning met wetenschappelijke argumenten, twijfel aan Gods leiding).
Als erfgenamen van de Vrijmaking willen we vandaag vasthouden aan het ene houvast: Gods beloften zijn betrouwbaar en
aan mij persoonlijk geadresseerd. Het is menens bij mijn doop! Onze doop onderstreept Gods beloften en ondersteunt ons
geloof, zodat we God inderdaad vertrouwen op zijn Woord.
God geeft ons vaste grond onder de voeten en zorgt er ook voor dat we stevig in onze schoenen staan. Doop en
avondmaal zijn versterkende middelen die we vandaag hard nodig hebben. Gods uitroepteken staat boven al onze
vraagtekens. Zo helpt God ons om uit ervaring en met overtuiging te blijven zeggen dat alles wat God belooft, betrouwbaar
is.
Echt: geloofwaardig met een uitroepteken!


