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De doos die de kinderen van de Steenwijkse basisschool gemaakt hadden voor de vragen 
die naar aanleiding van de referaten gesteld zouden worden, werd in de pauze gevuld. 
Niet helemaal, want het was ook zo’n grote doos, maar toch. De beide sprekers 
selecteerden en rubriceerden de vragen en hieronder vindt u een samenvatting van hun 
antwoorden.1
 

Brink Hij leeft 
In de Lutherroos staan vijf letters: VIVIT. Dat is Latijn en betekent: Hij leeft. Die uitspraak 
gebruikte Luther vaker. In tijden van aanvechting en moeite was hij gewoon om dingen in het 
groot op te schrijven. Dat deed hij om houvast te krijgen. Zo kon hij op de muur kalken: ‘Ik 
ben gedoopt.’ Maar met grote letters kalkte hij ook op de muur: VIVIT, Hij leeft. Als de 
ervaring God tegenspreekt en het lijkt alsof de dood en de ziekte en de moeiten overheersen, 
mag je blijven zeggen: ‘En toch, Hij leeft!’ 
Voor ons is de witte roos vaak teken van reinheid. De witte kleren die ons zijn toegezegd, zijn 
immers ook teken van reinheid. Het kan best zo zijn dat Luther daaraan heeft gedacht. Maar 
zo heeft Luther het in eerste instantie niet bedoeld. Voor hem was deze roos teken van vrede, 
christelijke blijdschap, hemels geluk. En daarin is de belofte van reinheid inbegrepen. 
 

Drost Luther en Hus 
De Tsjech Jan Hus leefde ongeveer een eeuw voor Luther. U kent misschien het verhaal dat 
Hus met een gans wordt vergeleken en Luther met een zwaan. Luther voelde zich verwant aan 
Hus, maar vond wel dat Hus te weinig de reformatie had doorgezet. Afgelopen zomer heb ik 
rondgekeken in een stad die door de Hussieten is opgericht: Tabor, zo’n 80 km onder Praag. 
Die stad is door de Hussieten gebouwd als een burcht. De Hussieten kwamen in opstand. In 
een museum zagen we knotsen en andere wapens, waarmee ze elkaar de hersens insloegen. 
Die Hussieten kwamen bij Luther, ze legden messen op tafel om Luther aan hun kant te 
krijgen, tegen Rome. Maar Luther heeft nooit revolutie en oproer gewild. In hun verzet tegen 
misstanden was er dus verwantschap tussen Hus en Luther. Maar er was duidelijk ook een 
verschil, want Luther wilde het Woord van God verder laten doorwerken.2
 

Brink De dood 
Ik verwees in mijn toespraak naar het woord van de Here Jezus: ‘Wie mijn Woord bewaart, 
zal de dood niet zien’ (Joh. 8:51). Toch gaan wij nog sterven. De dood is een vijand, ook al 
willen veel mensen ons vandaag de dag het tegendeel doen geloven. Luther heeft de dood ook 
als vijand gezien, maar zich vastgegrepen aan het sterven van Christus, die in principe de 
dood heeft overwonnen. Ik haal die typerende uitspraak van Luther weer aan: ‘De dood van 
Christus doodt mijn dood, zodat zijn dood sterker is dan de gedode.’ De dood van Christus is 
uniek, want die bergt levenskracht in zich, omdat Hij de zonden ermee betaalt. Daarom kon 
Luther zeggen: de dood van Christus doodt mijn dood. Want daardoor kan de dood mij niet 
meer aandoen wat die mij wil aandoen, nl. bij God vandaan halen. De dood van Christus is 
                                                 
1 Deze samenvatting is van de hand van Marja Zwikstra. 
2 Zie over Jan Hus ook: Frans Tijssen, ‘Wij zijn allen Hussieten’, in WEGWIJS, maart 2003. 
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sterker dan de gedode. Dat wil zeggen dat dankzij zijn sterven ik als (ge)dode mag leven. 
Luther haalde daarbij Psalm 118 aan, vooral toen zijn einde naderde: ik zal niet sterven, ik zal 
leven! Natuurlijk mogen we het sterven nooit romantiseren, de dood blijft tot op het laatst toe 
een vijand. Maar Christus heeft de angel eruit gehaald. Iedereen moet het toeslaan van die 
vijand ondergaan, vroeg of laat, maar de zekerheid ligt vast in Christus, die het Leven is. Ook 
al ben je omgeven door de dood. Wie Christus kent, wordt door het Leven omgeven. 
 

Brink Werken 
Luther heeft het sterk benadrukt: niet door werken, maar door geloof alleen. Toch is dat niet 
in strijd met Openbaring 14:13, waar we lezen: ‘Zalig de doden die in de Here sterven, van nu 
af aan tot in eeuwigheid, en hun werken volgen hen na.’ Hun werken. Hier zie je dat de 
werken wel degelijk betekenis hebben. Je kunt er alleen nooit een bijdrage mee leveren om 
toegang te krijgen tot Gods koninkrijk (vgl. Ef. 2:8-10). Ik probeer het te zeggen in de stijl 
van Luther: als je de hemel ingaat en voor Christus zult verschijnen, wordt álles je uit handen 
geslagen. Tot je mooiste prestaties toe. Je kunt alleen binnenkomen met lege handen: uit 
genade alleen. Niemand draagt zijn werken voor zich uit. Nee, ze komen achter je aan. ‘De 
werken volgen hen na’: achter je aan mag je ze meenemen. Je werken, dat is wat de Heilige 
Geest heeft gewerkt in jou in je leven op aarde. Luther heeft wel terdege het werk van de 
Geest gezien, ook in de werken van de gelovigen: het dienstbaar zijn, dat er vruchten van 
geloof te zien zijn. ‘Want het is onmogelijk, dat hij geen goed zou doen en zou liefhebben, die 
Christus houdt voor zijn rechtvaardige Heiland.’ De bruid zal bekleed worden met het fijne 
linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen (Op. 19:8). Dat zijn niet ónze 
prestaties, maar dat is het werk van de Heilige Geest in u en mij. Alle verdienste van mensen 
is eruit gehaald: het is alleen genade! We zullen verrast staan over wat Hij in uw en mijn 
leven heeft uitgewerkt! 
 

Drost Luther en Calvijn 
Luther en Calvijn hebben elkaar nooit persoonlijk ontmoet. Calvijn heeft Luther wel een brief 
geschreven, maar die is bij Melanchton blijven steken. Want Luther was af en toe best wel 
humeurig, en het leek Melanchton beter om die brief maar niet aan hem te geven…. Die brief 
van Calvijn heeft Luther dus nooit bereikt. 
Twee belangrijke punten van verschil tussen hen beiden wil ik kort uitwerken. Ten eerste het 
avondmaal, en ten tweede de relatie tussen wet en Evangelie. (Overigens is er nog een 
belangrijk verschilpunt: de leer van de regimenten.) 
In zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus kunt u de discussie lezen tussen luthersen en 
calvinisten. Luther wilde er per se aan vasthouden dat bij het avondmaal het lichaam van de 
Here Jezus echt aanwezig is. Hoewel hij wel gebroken had met de rooms-katholieke leer van 
de verandering. Een van Luthers motieven was zijn angst dat mensen dat niet wilden 
accepteren, vanwege een soort wantrouwen tegenover de Bijbel. Daarom bleef hij zeggen: er 
staat: ‘dit is mijn lichaam.’ Maar Calvijn zei: dat is onmogelijk, want het lichaam van de Here 
Jezus is naar de hemel gegaan. Hier zit een duidelijk verschilpunt. En wij zeggen dat de Here 
Jezus niet lichamelijk, maar geestelijk bij ons is, ook in de tekenen van brood en wijn. 
Hiermee vertel ik u natuurlijk niks nieuws, want u kent allemaal de Catechismus van jongs af 
aan. 
Het tweede punt is: wet en Evangelie. Daar is meer over te vertellen, maar je zou het zo 
kunnen zeggen: bij Luther en in de lutherse traditie heeft men de neiging om de wet voorop te 
laten gaan. Je moet eerst door de wet verbroken zijn, je moet bij de wet ontdekt hebben dat je 
die toch niet na kunt komen. En als je dan een verbroken mens bent, dan komt het Evangelie: 
dan komt de Here Jezus, die zegt: Ik ben gekomen voor jou, arme zondaar. Ik kom voor de 
verbrokenen van hart, kom maar bij Mij als je vermoeid en belast bent. In de calvinistische 

WEGWIJS jaargang 57 nr. 6, juni/juli 2003 - Thema: Was ik maar een bedelaar 



traditie staat de wet veel meer in het kader van het Evangelie. De Here Jezus zelf is het - denk 
opnieuw maar aan de Catechismus - die de wet in de hand neemt. Wet en verlossing zijn 
dichter aan elkaar gekoppeld. 
 

Brink Een ‘Lutherproces’ 
Wij hoeven niet allemaal eenzelfde weg als Luther te gaan. Niet ieder hoeft een 
‘Lutherproces’ mee te maken. De grote valkuil van mensen die een plotselinge bekering of 
ommezwaai hebben meegemaakt, is dat ze er zo vol van zijn, dat het lijkt of ieder diezelfde 
weg moet volgen. Dan kunnen anderen afknappen en in onzekerheid blijven hangen: zoiets 
heb ik nooit meegemaakt; is het dan wel voor mij? Het gebroken van hart zijn is wel degelijk 
een kenmerk van de christen. Maar wij kunnen niet ieder dezelfde weg van de bekering 
voorschrijven. De Geest blaast waarheen Hij wil. En laten we ook niet op zoek gaan naar één 
bekeringsmoment. Bij Luther zelf is de ontdekking van het Evangelie ook niet plotseling 
gekomen, maar heel geleidelijk gegaan. Bovendien heeft hij zich er sterk voor gemaakt dat je 
heel je leven de weg van bekering loopt, omdat het kruis nooit een gepasseerd station wordt. 
Van Luther leren we ook dat je niet in jezelf gaat zoeken en wroeten, maar dat je buiten jezelf 
houvast zoekt bij Christus. Dan kan het niet anders, of er gaat iets in je breken: je trots, je 
hoogmoed, je zelfredzaamheid; je wordt klein gemáákt. Dan wordt je houding een tot rust 
komen bij de Vader en bij de Here Jezus. Hij zegt: ‘Kom allen tot Mij, die moe en belast bent, 
Ik zal je rust geven’ (Mat. 11:28). Daarvoor zul je moeten erkennen dat je die rust zelf niet 
hebt, en ook zelf niet vinden kunt. Ik begon met een kenmerk van bekering: gebroken zijn. 
Wij moeten niet via de ladder van de kenmerken het koninkrijk binnenkomen, maar via de 
weg die Christus is. De kenmerken zullen dan volgen. Dat is de goede volgorde. Want anders 
wordt de aandacht op de christen gericht in plaats van op de Christus. Je kunt je, om te weten 
wat leven uit genade betekent, afvragen of het nodig is dat eerst alles je uit handen geslagen 
wordt. Zodat je letterlijk met lege handen staat. Dat dat een geloofservaring is, kun je alleen 
ontdekken via Christus. 
 

Drost De Joden 
Luther was ook een mens, met zijn fouten. Ik denk dat zijn houding ten opzichte van de Joden 
verkeerd was. Achteraf kijken we op dat alles niet met trots terug. Maar daartegenover moet 
ook gezegd worden, dat Luther als eerste een boek schreef om aan Joden het Evangelie uit te 
leggen. In zijn tijd werd immers het Evangelie, dat in de roomse kerk verdwenen was, 
herontdekt. Zo wilde hij Joden laten zien, dat Christus ook hun Messias wil zijn. Daar had hij 
hoge verwachtingen van, en daarin werd hij zo teleurgesteld, dat hij over de schreef ging. Dat 
komt dus door zijn grote frustratie dat mensen in hun hoogmoed de Here Jezus voorbijgingen 
en het zelf dachten te kunnen redden. 
 

Brink Aanvechting 
We leren van Luther dat geloof niet zonder aanvechting is. Twijfel is ook een aanvechting. Je 
hebt vaak kunnen horen zeggen dat twijfelen zonde is. Ik herinner me dat zo sterk nadruk 
werd gelegd op de zekerheid en het vaste van Gods belofte, dat je niet moest wagen eraan te 
twijfelen. Maar zo zeker, vast en volkomen Gods belofte is, zo onzeker, onstabiel en 
onvolkomen is mijn geloof. Om met Luther te spreken: geloven is een bewegelijk ding. Door 
de twijfel te benoemen en te erkennen als aanvechting, ontstaat er ruimte in de omgang met 
God. Luther leert ons dat geloof en twijfel heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Twijfel van je 
gevoel: is het wel voor mij? Twijfel van je wil: wil ik het nou wel? Twijfel van je verstand: ik 
kan maar niet begrijpen waarom. Luther leert dat die twijfel een vorm van aanvechting is. 
Maar wat de aanvechting kenmerkt, zijn de negatieve gedachten en gevoelens over God, zodat 
Hij in een kwaad daglicht wordt gesteld. 
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In de Bijbel vind je herkenning en troost. Lees maar in de Psalmen en de brieven in het 
Nieuwe Testament. Petrus schrijft: verbaas je niet over de beproevingen die moeten komen. 
Jakobus schrijft over beproevingen en verzoekingen. De Here Jezus zegt: het is onmogelijk 
dat er geen verleidingen komen (Luc. 17:1), niemand kan zonder verleidingen het koninkrijk 
binnengaan, de smalle weg heeft ook nog eens valkuilen. Hier gaat het allemaal over 
aanvechtingen. Nu is het wel de vraag of wij ons nog voldoende bewust zijn van satans 
aanvallen. Dat hij en zijn trawanten, de geesten in de lucht, je gedachten beïnvloeden of je 
door moeilijke gebeurtenissen bij Christus vandaan willen duwen. Aangevochten geloof, wie 
kent dat nou eigenlijk niet? Ik ben altijd blij dat ik in het pastoraat deze dingen kan zeggen, 
want ze zijn zo herkenbaar, levensecht, troostvol en uiteindelijk heilzaam. Want zonder 
aanvechting kan ik Christus niet leren kennen, die zelf het zwaarst aangevochten is geweest. 
 

Drost Hier sluit ik op aan. Wat ik van Luther heb meegekregen, is dat het gevoel in je geloof heel 
belangrijk is, maar dat je er nooit op moet vertrouwen. En dat de zekerheid van je geloof niet 
in je gevoel ligt, maar van God komt. Dat is zo troostvol! U kent misschien wel het gevoel dat 
er helemaal geen gevoel is. Mensen kunnen daardoor in psychische nood komen en zeggen 
niets van God te merken. Ze kunnen zo kapot gemaakt en misbruikt worden, dat ze geen 
gevoel meer kunnen hebben. Wij maken het mee in het pastoraat. Hier leren we van Luther de 
geweldige les: het komt van buiten, het troost je van buitenaf. Hoor naar het Woord van de 
Here, laat je toespreken met genade! 
 

Brink Het werk van de Geest 
Bij vragen over het werk van de Heilige Geest lijkt het vaak over twee aparte terreinen te 
gaan: over het werk van Christus en dat van de Geest. Hiermee zijn we meteen precies waar 
we zijn moeten. Want God de Heilige Geest is altijd Degene die de schijnwerpers richt op 
Christus. En op God de Vader. Hij treedt eigenlijk nooit op de voorgrond. Laat u niet 
aanpraten dat er geen aandacht is voor het werk van de Geest, als Christus wél naar voren 
komt. Want als er aandacht is voor het werk van Christus, is er aandacht voor het werk van de 
Heilige Geest. De grote verleiding is namelijk dat de christen in het midden komt. Dan wordt 
het steeds minder Geest, en steeds meer geest. Toch is het mooi, als mensen verlangen naar 
het werk van de Geest, zijn gaven en vruchten. We moeten niet raar opkijken als er tegenover 
een verstarring een honger komt naar de Geest, die leeft en die het levend geloof in Christus 
weer eigen wil maken. Maar we zijn er huiverig voor, dat sommigen van de verstarring zullen 
komen in de charismatische verwarring. 
Luther heeft ook veel te maken gehad met mensen die sterk gegrepen werden door de Geest. 
Maar ze sloegen door. Zij gingen over de Geest spreken, los van het Woord. Ze kregen 
ingevingen en beelden. Luther heeft het daar erg moeilijk mee gehad. Hij had namelijk niet 
alleen met roomsen te maken, maar ook met drijvers. ‘Schwärmer’, noemde hij ze, of zelfs 
‘Rottengeisten’. Luther zou zich sterk verzet hebben tegen wat je zou kunnen noemen: 
overwinningsgeloof. Alsof je in de kracht van de Geest een steeds beter christen wordt en het 
steeds mooier wordt, en je aldoor hogerop komt. Dat is vooruitgrijpen op de heerlijkheid die 
komt. Het is wel waar dat Christus door zijn Geest veel overwinningen boekt als gevolg van 
zijn opstanding. Maar tegelijk blijft er de gemeenschap met zijn lijden (Fil. 3:10-11). Als ik 
Hem maar ken! 
Ons gaat het erom dat de Christus weer in het middelpunt komt, en niet de christen met zijn 
bijzondere ervaringen en belevenissen. De christen wordt steeds weer geleid naar Christus 
toe. De Heilige Geest staat garant voor het werk van de heiliging, de vernieuwing, de 
verandering van je leven. Hij neemt dat uit Christus, die ook onze vernieuwing heeft verdiend. 
Maar het is ook de Heilige Geest, die ons weer onder aan het kruis neerzet. Die ons moet 
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overtuigen van gerechtigheid en van zonde. Het één mag je nooit losmaken van het ander. 
Anders scheur je Christus. 
 

Drost Woord en Geest 
Iemand die voor spreken in tongen is, is nog niet per se zweverig. Het is niet zo raar als een 
bijbellezer voor spreken in tongen is. Met zo’n gemeentelid moet je daarover vanuit de Bijbel 
open en eerlijk praten en samen zoeken wat God wil. 
Op 10 mei was er in Zwolle een bijeenkomst van mensen die op zoek zijn naar de Heilige 
Geest. Dat maakt me blij, en tegelijk ben ik daar bezorgd over. Kort wil ik uitleggen wat het 
verschil is tussen gereformeerd denken en charismatisch denken. Charismatisch denken kent 
twee stadia. Op de laagste lijn gaat het over de Bijbel, over de Here Jezus, daar staat de 
gewone christen. De gewone christen, die zijn bijbeltje leest, die leeft met de Here Jezus. 
Maar je kunt nog een stap hoger komen, naar de ervaring. En die wordt op den duur 
belangrijker dan de Bijbel. Zo maakt men de stap van de eerste lijn, van Christus, naar de 
tweede lijn, van de Geest. Daar maak je nog eens wat mee! Dat tweestadiamodel is 
charismatisch denken. 
Natuurlijk is gereformeerd denken niet tegen de ervaring of tegen de Heilige Geest. Maar 
Woord en ervaring willen we bij elkaar houden. Christus en de Geest moet je niet van elkaar 
losmaken. Ik ben blij als broeders en zusters in onze kerken zoeken naar de Geest, maar als 
men elkaar begint op te zwepen, word ik ongerust. Laten we over deze dingen in de gemeente 
met elkaar praten, samen bidden, samen zoeken vanuit onze gezonde gereformeerde traditie 
naar de leiding van de Heilige Geest. 
 

Drost Keus 
Er waren ook vragen over hoe het zit met de vrije wil en het aanbod van de genade. Daar was 
op de bondsdag geen tijd meer voor. Heel kort wil ik hierop ingaan. 
De mens heeft geen vrije wil om voor God te kiezen. God laat wel het Evangelie preken. 
Daarmee wordt een appèl gedaan op de mens die op deze manier voor God komt te staan. Hij 
of zij ervaart het ook als een keus die je moet maken. Komt iemand dan tot geloof, dan zal hij 
of zij God leren kennen, en ervaren dat het God was die tot geloof bracht. Mensen die meer 
erover willen lezen, kunnen terecht in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels (zie met 
name Verwerping van de dwalingen 3; Gereformeerd Kerkboek, p. 494). 
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