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1. De ontwikkeling in Woeldennks denken over verbond en verkiezing 
wordt gestempeld door zijn verzet tegen het subjectivisme, dat de ge-
lootszekerheid niet in Gods belofte-woord maar m zichzelf zoekt 

2 In Woeldennks ontwikkelingsgang is de ontmoeting met de 
'conventikel-geest' in zijn eerste gemeente van cruciale betekenis ge
weest 

3 Woeldennks uiteindelijke afscheid van de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer is geen gevolg van de door hem verdedigde verbonds
leer 

4 De wortel van Woeldennks afscheid van 'Dordt' moet gezocht worden 
m zijn permanente moeite om de verbondsleer en de klassiek-gerefor
meerde verkiezingsleer in één harmonisch perspectief te zien 

5 Woelderink had zijn moeite om verbond en verkiezing in één per
spectief te zien kunnen overwinnen, wanneer hij Calvijns onderwijs over 
Chnstus als speculum electionis {Inst. 111,24,5) in zijn denken had geïnte
greerd 

6 In een tijd van nieuw subjectivistisch (ervarmgs)denken blijven 
Woeldennks bijdragen over belofte en verbond van betekenis 

7 BIJ Calvijn heft de uiteindelijke realisenng van het verbond bij de 
uitverkoren de algemene geldigheid van verbond en belofte niet op 

Contra C Graafland Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de 
leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme s-Gravenhage 1987 
(tweede druk), p 41 46, Van Calvijn tot Comne Oorsprong en ontwikkeling 
van de leer van het verbond in her Gereformeerd Protestantisme deel 1 & 2 
Zoetermeer 1992, p 71-195 



8 BIJ degenen die in Psalm 82 met 'goden' worden aangesproken, is 
blijkens Johannes 10 34 ev niet aan afgoden maar aan mensen te 
denken 

Contra J P Lettinga De levende God en de stervende goden in Almanak 
fQ/ 1988 p 135 e V e n P H R van Houwelingen Johannes Het evangelie 
van het Woord (CNT derde sene), Kampen 1997 p 227 e v 

9 Het spreken in tongen/talen (in het boek Handelingen en m 1 Conn-
thiers 14) is te beschouwen als een tot de apostolische tijd beperkt 
verschijnsel specifiek bedoeld als teken voor de Joden 

10 Het feit dat de Schnft boven het kerkelijk belijden staat, geeft de 
dogmaticus nog niet de vnjheid om onbelemmerd de eigen confessie 
vanuit de Schnft te weerspreken 

Contra H Berkhof, Inleiding tot de studie van de dogmatiek Kampen 1982 p 
21-22 

11 In artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt met post-lapsa-
risch over de verwerping gesproken, maar is de verwerping evenals de 
verkiezing bepaald door Gods besluit 

Contra W Verboom Kostbaar belijden De theologie van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis Met preekschetsen Zoetermeer 1999 p 160-161 zie ook p 
164 166 

12 Voor wat betreft Barths visie op de eenheid van dogmatiek en ethiek 
IS zijn argumentatie vanuit zijn christologisch geconcentreerde Godsleer 
(KD 11,2, p 564 e v ) zeker zo kenmerkend als zijn protest tegen de 
wisseling van subject in dogmatiek en ethiek 

In aanvullmg op J Douma Grondslagen (serie Christelijke ethiek deel 1), 
Kampen 1999 p 56 



13 Door een te wein:g zich inleven in de contemporaine situatie knjgen 
de beschnjvingen en taxaties in Vuur en vlam Aspecten van het 
vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1969 (Amsterdam zj.) meer dan 
eens iets onbillijks. 

Voorbeelden 
de afwijkingen van de gereformeerde belijdenis (Oosterhoff, Telder) 

worden wel vermeld (o a p 37), de impact ervan voor het onderlinge kerkelijk 
en confessioneel vertrouwen blijft onderbelicht (p 37-38, 241-243), 

in de hoofdstukken over het blad Contact (p 132 e v ) en over de kwestie 
ds A van der Ziel (p 180 e v) wordt de organisatorische en theologische 
aantrekkingskracht van de synodaal-gereformeerde kerken in de jaren 1955-
1965 met verdisconteerd 

14 Wanneer H. Bouwman de voor- en nadelen van een jaarlijks te houden 
generale synode afweegt, blijft ten onrechte het gevaar van centralisme 
buiten beschouwing. 

Contra H Bouwman, Gere/örme«rrfX'erfo-ec/i; II, Kampen 1934, p 199-202 

15. Om alledaagsheid bij begroetingen voorafgaande aan een eredienst te 
voorkomen, verdient invoering van de klassieke wisselgroet ('De Heer zij 
met u' - 'En met uw geest') aanbeveling. 

Zie M Barnard e a (red), De weg van de liturgie Tradities, achtergronden, 
pra/tri/yt, Zoetermeer 1998,p 157-159 

16. Het gebrek aan arbeids-ethos bij de hoofdpersoon Maarten Konmg tn 
de roman-fleuve Het Bureau van J.J. Voskuil demonstreert de leegheid van 
een leven zonder God. 

17. Iemands kracht is vaak ook iemands zwakheid. 
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" ... de vragen, waar het hierover gaat, hebben mij jaren lang bezig 
gehouden en ik wil het wel bekennen, de laatste jaren soms dag en nacht, 
omdat het mij niet alleen te doen was om het rechte theologische inzicht, 
maar omdat ook voor mijzelf de vaste grond des geloofs in deze punten 
betrokken was ..." 

J.G. Woelderink, in: Eenigheid des geloofs VI, p. 43 (21 december 1951) 

In memoriam 
Niels Wilschut 

24 september 1991 - 7 juni 1993 
kind van Gods verbond 

kind van Gods verkiezing 
{D.L. 1,17) 



WOORD VOORAF 

Het IS een merkwaardige gewaarwording om een 'Woord vooraf te kunnen schrijven Na 
vele jaren is de klus dan toch geklaard 

Graag wil ik mijn blijdschap erover uitspreken, dat dit moment bereikt mocht worden 
Ik ben er de Here oprecht dankbaar voor Niet alleen gaf Hij kracht en plezier om vol te 
houden Ook mocht de studie veel betekenen voor mijn persoonlijk geloofsleven 
Daarnaast gaf de studie de nodige impulsen voor het ambtelijk (preek- en catechisatie-) 
werk Voor al deze voorrechten wil ik hier publiek mijn dank naar God toe uiten 

Op de weg naar dit studieresultaat heeft God allerlei mensen willen gebruiken Hij gaf 
ouders, die leerden ademen in de brede gereformeerde traditie Zowel indirect als direct 
heeft ook de figuur van ds DK WielengaJDzn daaraan bijgedragen Met erkentelijkheid 
noem ik vervolgens het onderwijs, dat ik aan de Theologische Umversiteit te Kampen 
mocht ontvangen Drie hoogleraren hebben - elk op eigen manier - de studie van het 
hoofdvak dogmatiek begeleid Prof dr L Doekes was de studieleider op weg naar het 
doctoraal examen Onder leiding van prof J Kamphuis mocht de post-doctorale studie 
voltooid worden De promotie-studie werd door prof dr B Kamphuis begeleid Zijn 
begeleiding kan worden getypeerd met de termen 'scherpzinnig' en 'ruimhartig' Van zijn 
kritische opmerkingen heb ik veel geleerd Van de geboden ruimte om in eigen stijl te 
werken, heb ik met graagte gebruik gemaakt 

Vanaf het moment, dat de promotie-studie zich ging toespitsen op J G Woelderink, 
heb ik veel steun gehad van prof dr C Graafland te Gouda Hij was bereid om heel het 
proefschrift-in-wording mee te lezen en van commentaar te voorzien Aan dit commentaar 
heb ik vooral een zekere attitude over gehouden persoonlijke betrokkenheid mag niet ten 
koste gaan van wetenschappelijke objectiviteit Of ik hier het juiste evenwicht bereikt heb, 
laat ik graag aan de beoordeling van anderen over 

Een gedeelte van dit proefschnft is besproken door het 'Dogmatisch Werkgezelschap', 
een vnjgemaakt-gereformeerd promovendi-beraad Ds K Folkersma te Spakenburg en 
ds D W L Krol te Assen hebben vnjwel heel het manuscript meegelezen Voor ieders 
bijdrage mijn hartelijke dank 

Van het hoofdbureau van de Gereformeerde Bond te Huizen kreeg ik alle medewer
king om materiaal voor mijn onderzoek te verzamelen Kosteloos mocht ik vele honderden 
copieen maken Voor de royale ontvangst zeg ik ook hier graag (nogmaals) dank Dank 
ook aan het personeel van de bibliotheek van de Theologische Universiteit te Kampen 
voor de geboden hulp 

Een apart woord van dank verdient Ton Bolland te Amsterdam Geen vraag om hulp 
was hem te veel Ook ongevraagd gleed menige envelop met informatie door de bus Met 
blijvend enthousiasme heeft hij het schrijven van dit proefschnft ondersteund Ton, 
bedankt' 

Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om de kerkenraad en gemeente van Assen-
Zuid dank te zeggen voor het studieverlof, dat mij in 1999 verleend werd om deze studie 
af te ronden 

Mevr C J E Nahuijsen (zeg maar 'Tante To') was bereid om een basis-vertaling in het 
Engels van de samenvatting te maken Ook dat is een woord van dank waard Hetzelfde 
geldt voor de hulp van Edze Bijma en Folkert Minnema bij het camera-ready-maken van 
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dit boekwerk. Hopelijk zijn zij het gevecht met de dansende noot-nummers inmiddels te 
boven. 

Last but not least noem ik hier de naam van mijn vrouw. Voor jou, Dieuwke, was het ook 
goed geweest, wanneer er nooit een proefschrift gekomen was. Tegelijk heb je altijd achter 
mij gestaan. Al klinkt het als een cliché: zonder die ruggesteun was het niet gelukt. Nog 
afgezien van al die keren, dat je aan tafel de kinderen temperde, wanneer de aanwezige 
vader rijkelijk afwezig was. 

In de voorbereidingstijd van deze studie werd op 24 september 1991 onzejongste zoon 
Niels geboren. Hij had een ernstige hartafwijking. Op 7 juni 1993 moesten wij hem aan 
de Here afstaan. Voor hem was dat winst. Wij weten hem bij de Here. Zijn winst 
betekende voor ons en onze overige zes kinderen echter een diep-ingrijpend verlies en 
blijvend gemis. Van Woelderink - een vader, die in één keer drie kinderen verloor -
leerden wij de vraag stellen: Waarom bij ons niet? Wij moeten het in de bedeling van 
vandaag hebben van Gods beloften, van het geloven, en niet van het zien. In die 
wetenschap is deze studie aan de nagedachtenis van Niels opgedragen. 

Assen, 9 maart 2000 Huib Wilschut 
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Algemene inleiding 

1. Verbond en verkiezing 
"Het verbond is kenmerkend voor de gereformeerde theologie." Aldus C. Graafland in 
zijn studie Van Calvijn tot Comrie} Een terechte constatering, evenals zijn opmerking, 
dat het verbond behoort tot de specialissima van de gereformeerde theologie.^ Met 
name binnen de kerken van gereformeerde signatuur kwam de leer van het verbond tot 
ontwikkeling. 

Iets dergelijks kan worden opgemerkt over de leer mzake Gods verkiezing (en 
verwerping). Volgens C. Graafland heeft in het gereformeerd protestantisme - in feite 
al vanaf Calvijn en met name sinds de Dordtse Synode 1618/19 - de verkiezing een 
alles beheersende rol gespeeld.' Aan Graafland is toe te stemmen, dat de leer van de 
verkiezing in het gereformeerd theologiseren een voorname en soms zelfs dominerende 
plaats inneemt. 

Wie nadenkt over het genadeverbond en de goddelijke verkiezing, bevindt zich met 
deze thematiek dus in het centrum van de gereformeerde theologie."* Wel gaan in dit 
centrum de opinies uiteen over de aard van het verbond en de verhouding van dat 
verbond tot Gods verkiezing. 

Met J. van Genderen en anderen' zijn hier twee hoofdlijnen te onderscheiden. 
Allereerst is er de lijn, die zich laat terugvoeren op Bullinger. God heeft het verbond 
gesloten met de gelovigen en hun kinderen. Allen ontvangen de belofte van het 
verbond, met het geloof als voorwaarde om het beloofde heil te ontvangen. Het onder
scheid tussen de verkiezing van eeuwigheid en het concreet-historische verbond wordt 
benadrukt. 

' Van Calvijn tot Comne I Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd 
Protestantisme deel I & 2, Zoetermeer 1992, p 15 Ook L Doekes noemt de aandacht voor het verbond 
Gods een typisch kenmerk van de gereformeerde theologie; zie 'Het genadeverbond Gods als thema der 
gereformeerde theologie', in Een heilige natte. Kampen 1980, p. 81. 

^ Idem, cursivering van mij 

' Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd 
Protestantisme, 's-Gravenhage 1987 (tweede druk), p 1' "In de eerste plaats ben ik in de afgelopen jaren, bij 
het onderzoek van de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme, steeds meer tot de ontdekking 
gekomen, dat de verkiezing een alles beheersende rol gespeeld heeft De vraag, wanneer en hoe dit ontstaan 
IS, heeft rmj gebracht bij Calvijn en de eerste generaties na hem"; op dezelfde pagina " het centraal 
stellen van de verkiezingsleer in de gereformeerde traditie, als één van de gevolgen van de besluiten van de 
Dordtse Synode, 

'' "U ziet dat we bij beide, verbond en verkiezing, voor werkelijke centrale probleemvelden binnen de 
theologie komen te staan, met name binnen de gereformeerde theologie waarin ze een centrale plaats 
innemen", T Brienen, in Gods ontferming in tijd en eeuwigheid. Bezinning op Verbond en Verkiezing (se
rie Bij-tijds geloven). Kampen 1993, p. 11. 

' Zie J van Genderen, BGD, p. 496-497, zie ook C Graafland, Van Calvijn tot Comne /, p 57 e v 
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Vervolgens is er de lijn, waarbij het genadeverbond in meer of mindere mate onder de 
beheersing van de verkiezing komt te staan. Eigenlijk behoren alleen de uitverkorenen 
tot het genadeverbond. Alleen zij ontvangen de heilsbelofte, die onvoorwaardelijk 
vervuld wordt. Kenmerkend voor deze visie zijn in de 20e eeuw de leeruitspraken van 
de Gereformeerde Gemeenten in 1931 en die van de Gereformeerde Kerken in 1942/3, 
in het spoor respectievelijk van G.H. Kersten en A. Kuyper.* 

In alle discussies rond de verhouding tussen verbond en verkiezing zijn deze twee 
hoofdlijnen terug te vinden, hoe gevarieerd de uitwerking overigens ook kan zijn. 

2. J.G. Woelderink 
Ten aanzien van deze problematiek neemt J.G. Woelderink een eigen plaats in. Jan 
Gerrit Woelderink (geboren: 11-8-1886, overleden: 28-6-1956) was Nederlands 
Hervormd predikant te Ottoland (1909-1912), Mijdrecht (1912-1917), Randwijk 
(1917-1927), Hoornaar (1927-1930), Vreeswijk (1930-1933), Ouderkerk aan den 
IJssel (1933-1946) en Zijderveld (1946-1950). Vanwege zijn zwakke gezondheid 
diende hij relatief kleine gemeenten. Ondanks de beperkingen in zijn gezondheid heeft 
hij veel gepubliceerd. Tot de jaren veertig behoorde hij tot de Gereformeerde Bond in 
de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1951 verleende de Universiteit van Utrecht hem 
het theologisch doctoraat honoris causa. 

In het theologisch denken van Woelderink staat het verbond van de genade in het 
middelpunt.^ Daarbij is hij aan te merken als een geprononceerd verdediger van de 
zojuist geschetste eerste hoofdlijn en geharnast bestrijder van de tweede. Woelderink 
verzet zich heftig tegen wat hij in eerste instantie aanmerkt als 'verkiezingsidee'. 
Geleidelijk aan radicaliseert zich zijn kritiek. Het loopt in 1951 uit op het geschrift De 
Uitverkiezing, waarin hij ernstige kritiek oefent op de Dordtse Leerregels en op 
onderdelen K. Barth bijvalt. 

Met zijn publicaties riep Woelderink veel commotie op binnen de Gereformeerde 
Bond. Met name vanaf 1936 werden zijn beschouwingen over verbond en belofte 
scherp bestreden in het Gereformeerd Weekblad. Nog lang daarna kon alleen al het 
noemen van de naam 'Woelderink' reacties van hartgrondige afkeuring losmaken.^ 

Langzamerhand dreigt Woelderink echter een vergeten figuur te worden.' Toch is 
hij blijvende aandacht waard. R.H. Bremmer noemt J.G. Woelderink naast G.C. 

' Deze leeruitspraken zullen in het vervolg van deze studie nader aan de orde komen. 

' Met de thematiek van verbond en belofte kan het centrum van Woelderinks theologiseren getypeerd 
worden, ook al blijft zijn blikveld daartoe niet beperkt en al spelen verbond en belofte in zijn later werk een 
meer impliciete rol. Zie: B. Plaisier, Themanr. p. 27; BLNP 3, p. 407. 

' Zie Themanr. p. 2; ook in J. van der Graaf e.a., 75 jaar gereformeerde bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, gezegd-geschreven. Maassluis z.j., komen regelmatig Woeldennks naam en inzichten ter sprake, 
zowel in positieve als in negatieve zin. 

' Zo C Graafland, in: Theol. Ref. XXXIII, p. 197, ook binnen de kring van de Geref. Bond is de figuur 
Woelderink "verwerkt"; aldus J. van der Graaf (interview). 
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Berkouwer, Th.L. Haitjema en K. Schilder als de zijns inziens belangrijkste refonnato-
rische dogmatici uit de nieuwere tijd.'" J.M. Hasselaar ziet in Woelderink een even 
zuiver theoloog als Noordmans, Miskotte en Koopmans." A.A. van Ruler heeft het 
over 'deze diepzinnige theoloog','^ terwijl volgens H. Berkhof Woelderink waarschijn
lijk de enige oorspronkelijke theoloog is, die uit de Gereformeerde Bond is voortgeko
men." Kennisname van Woelderinks artikelen en geschriften levert een boeiende 
ontmoeting op met een erudiet theoloog, in persoonlijk geloof betrokken bij zijn 
theologische inzichten, die diepgaand heeft nagedacht over het centrum van de gerefor
meerde theologie. Wel is de vraag te overwegen, of Woelderink met zijn op het laatst 
van zijn leven ontwikkelde verkiezingsleer nog tot de gereformeerde theologen in 
eigenlijke zin gerekend kan worden.''' 

3. Doel 
Het primaire doel van deze studie is om een antwoord te zoeken op de vraag, waarom 
Woelderink met de door hem aangehangen verbondsbeschouwing tot zijn afwijzing 
kwam van de klassiek gereformeerde leer inzake Gods verkiezing en verwerping, zoals 
deze geformuleerd is in de Dordtse Leerregels. Het betreft dus een onderzoek naar de 
motieven voor Woelderinks uiteindelijke theologische positie, waarbij we tevens 
navraag willen doen naar de invloeden, die de ontwikkeling van zijn denken (mede) 
hebben bepaald. 

In dit onderzoek gaat het om méér dan alleen maar het bevredigen van een histori
sche interesse. Men kan het met Woelderinks uiteindelijke oplossing in de proble
matiek rond verbond en verkiezing oneens zijn. Daarmee echter zijn de vragen, die 
hem daarbij bezighielden, nog niet van de baan. Vragen, die door de studies van C. 
Graafland nieuwe actualiteit ontvingen.'' Wie bij Woelderinks antwoorden zegt: Zo 
niet, kan zich niet onttrekken aan de kwestie: Hoe dan wel? In het verlengde van dit 
onderzoek willen we dan ook een aantal opmerkingen van meer algemene aard maken 
over de problematiek verbond-verkiezing. 

'" Herman Bavinck als dogmaticus {diss. VU Amsterdam), Kampen 1961, p. 391. 

" Al luisterend ..., Utrecht 1977, p. 214; ook S. van der Lmde vergelijkt Woeldermk met O Noordmans: 
belden vertonen het type van de knappe dorpsdormnee, die vaak meer voor de Kerk betekent dan een 
hoogleraar (interview). 

" Theologisch werk III, Nijkerk 1971, p. 105. 

" Bruggen en bruggehoofden. Een keuze uit de artikelen van prof. dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981, 
Nijkerkl981,p 159. 

" Zie C. Graafland, Van Calvijn lot Barth, p. 383. 

" Graafland presenteert zijn studies als historisch van aard, al erkent hij, dat de eigen gerichtheid van de 
onderzoeker een zekere rol speelt; zie: Van Calvijn tot Barth, p. 4; Van Calvijn tot Comrie I, p. 10, 11. Zie 
ook Verantwoord gereformeerd. Een voortgezet gesprek, Zoetermeer 1995, p. 47-48. Zowel in historisch als 
in dogmatisch opzicht bieden deze studies veel discussiestof. 
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4. Ruimte 
Is er voor een dergelijk onderzoek nog wel de nodige ruimte? In de loop van de tijd is 
er meer dan één overzicht verschenen van Woelderinks theologisch denken,'* in 
combinatie met een beoordeling daarvan: 

- een eerste inventarisatie van Woelderinks inzichten - overigens in een polemisch 
kader - is te vinden bij Th.L. Haitjema in diens boek De richtingen in de Neder
landse Hervormde Kerk uit 1953;'^ 

- A.A. Koolhaas gaf een korte typering van Woelderink als theoloog in zijn woord 
vooraf op Woelderinks postuum verschenen werk De inzet van de Catechismus;^^ 
J.E. Uitman evalueerde in het Nederlands Theologisch Tijdschrift Woelderink 
theologische positie in een artikel onder de titel 'Iets over de 'theologische' beteke
nis van Dr. J.G. Woelderink';" 

- meer populair maar instructief is het artikel van L. Blok over Woelderink in het 
blad Woord en Dienst?" Zo ook het inleidend woord van C. van der Wal voor de 
bundel Verbond en bevinding, met daarin brede aandacht voor de persoon en het 
denken van Woelderink;^' 
m 1974 verscheen een Themanummer van De Civitate, geheel gewijd aan Woelde
rink, met - in meer of mindere mate evaluerende - overzichten van Woelderinks 
denken, gevolgd door een aantal interviews;^^ 

- J. Veenhof besteedde in 1975 in het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift - naar 
aanleiding van de bundel Verbond en bevinding - aandacht aan Woelderinks 
theologische inzichten;^^ 
van meer recente datum is het boekje van G.W. Marchal over Woelderink, waarin 
met name een breed overzicht gegeven wordt van de voornaamste thema's in diens 
denken.^" 

" Hier blijven studies over onderdelen van Woelderinks theologisch werk (nog) buiten beschouwing. 

" Wageningen z.j. (tweede, geheel herziene en sterk uitgebreide druk), tweede gedeelte, hoofdstuk IV 'Dr 
Woelderink contra Prof Severijn: spanningen onder de aanhangers der "Gereformeerde richting" in de Ned. 
Herv Kerk'(p. 241-261) 

'* Ondertitel: Verklaring van de Zondagen I-VII van de Heidelberger, Franeker z.j., p. 5-9 

"ATTXI^p. 257-276 

™ 'Jan Gerrit Woelderink (1886-1956). Zijn plaats in de kerk'; 16-2-1963, p. 55-57. 

'̂ 'Hernieuwde belangstelling'; VeB, p. 1-XXIX. 

'̂  Jaargang 24, no 5. 

" 'De theologie van J.G Woelderink, GTT15, p. 220-228. 

^* G.W. Marchal, J.G. Woelderink. Een kennismaking, (serie: Befaamde theologen). Kampen 1986; Marchal 
schreef ook het artikel over Woelderink in BLNP 3, p. 406-409. 
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de (niet gepubliceerde) doctoraalscriptie van B. Plaisier Het verbond bij J.G. 
Woelderink mag hier niet ongenoemd blijven.^' Na een introductie van de figuur 
Woelderink worden de hoofdzaken van diens theologiseren weergegeven. In een 
epiloog ontvangen ze een korte beoordeling;^* 
het laatste brede overzicht van Woelderinks voornaamste theologische inzichten is 
van de hand van C. Graafland in zijn reeds genoemde boek Van Calvijn tot Barth. 
Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd 
Protestantisme}^ Een beknoptere inventarisatie en typering van Woelderinks 
kerkelijke en theologische positie gaf B. Wentsel in zijn Dogmatiek deel 4a: 'J.G. 
Woelderink; contra het spiritualisme; verbondsmatig pneumatoloog'.'̂ * 

Desondanks is er voor een nieuw en breder onderzoek van Woelderinks theologische 
ontwikkeling alle ruimte gebleven, hoeveel informatie en evaluatie genoemde literatuur 
ook biedt. In de regel worden globale samenvattingen van Woelderinks voornaamste 
gedachten gegeven, zonder daarbij het chronologisch relief in rekening te brengen. 
Mede als gevolg van die werkwijze wordt de wending in Woelderinks denken inzake 
Gods verkiezing wel geconstateerd, maar niet echt getraceerd. Nog steeds geldt de 
uitspraak van C. Graafland: "Wel wacht het nog op een nauwkeuriger onderzoek, hoe 
de ontwikkelingslijnen bij Woelderink precies gelopen zijn."^' Alleen al om die reden 
IS er voor een studie als deze - waarin een dergelijk nauwkeuriger onderzoek voorgeno
men is - alle ruimte gebleven. 

''Utrecht 1973 

-"" De doctoraalscriptie van M J van der Poel, J G Woelderink Een historische en theologische analyse van 
zijn receptie in drie groeperingen binnen de gereformeerde gezindte (Universiteit Utrecht, 1997) geeft 
eveneens inzicht in en enige beoordeling van de hoofdmomenten (verbond, verkiezing) van Woelderinks 
theologiseren Echter meer indirect, via een confrontatie van Woelderink met vertegenwoordigers uit de 
Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Gereformeerde Bond. 

" Al eerder had Graafland in Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe 
Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk, Goudriaan 1983, een breed overzicht gegeven van 
Woelderinks denken, als onmisbare achtergrond voor diens doopleer (p 474 e.v) 

'* Dogmatiek deel 4a De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen De Persoon en het werk van de 
Heilige Geest, Kampen 1995, p 895-897 Nog beknopter beschrijft W Verboom de figuur Woelderink en 
de hoofdzaken van zijn denken over verbond en verkiezing in Gegrond geloof Kernpunten uit de 
geloofsleer In bijbels, historisch en belijdend perspectief, Zoetermeer 1996, p 387-390 Na afsluiting van 
deze studie verscheen er m De Waarheidsvriend een serie van zes artikelen over Woeldennk onder de 
hoofdtitel 'J G Woelderink - reformatorisch pastoraal theoloog', van de hand van H Westerhout (Whvr 88, 
p 13-14, 28-30, 42-44, 58-59, 77-78, 91-92) De eerste vijf artikelen bevatten voornamelijk samenvattingen 
van enkele publicaties van Woelderink, in het zesde artikel (d d. 10-2-2000) volgt een beknopte evaluatie 
('Waardering voor en kanttekeningen bij de theologie van Woelderink'). 

' ' Van Calvijn tot Barth, p 383 
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Een studie als deze gewenst 
In dit kader is ook te wijzen op de wens van C Graafland naar aanleiding van een aantal 
brieven van Woeldennk "Dit gelezen hebbende, kwam bij mij opnieuw het besef naar 
voren, hoe belangnjk het zou zijn, wanneer er, bijvoorbeeld in de vorm van een disserta
tie, een studie gemaakt wordt, niet alleen over de theologie van Woeldennk zoals hij 
deze vooral aan het einde van zijn leven heeft ontwikkeld, maar ook over zijn hele 
levensgang Want als het van iemand geldt, dat leven en leer, biografie en theologie met 
elkaar verweven zijn dan wel van Woeldennk Zo'n studie laat nog steeds op zich 
wachten, waarbij ik ovengens niets wil afdoen van het waardevolle, dat de inleidende 
studies van ds C v d Wal en dr GW Marchal over Woeldennk (1986) reeds gegeven 
hebben ',̂ ° voor een deel komt deze studie aan Graaflands wens tegemoet, al zal hier de 
nadruk liggen op Woeldennks theologische ontwikkelingsgang. 
B Plaisier sprak in 1973 in zijn doctoraalscriptie er verbazing over uit, dat nog steeds 

geen grote studie over Woeldennks theologie verschenen was, die enigszins zijn 
betekenis voor kerk en theologie laat zien " Naar de mening van Plaisier is het dring
end noodzakelijk, dat er een uitgebreide studie over Woeldennk verschijnt, wil het nog 
eens tot rehabilitatie komen in de kring waar hij wezenlijk thuishoort "'̂  De zaak van de 
rehabilitaüe blijft in deze studie ovengens buiten beschouwing 

In vnjgemaakt-gereformeerde knng is de wens naar een systematisch overzicht van 
Woeldennks denken uitgesproken door J Kamphuis "Maar er is van Woeldennk 
evenals van Janse veel te leren Daarom is het te betreuren dat zijn levenswerk nog nooit 
goed in kaart is gebracht " '̂ Het nadien verschenen boekje van Marchal schiet naar de 
mening van Kamphuis als introductie in en presentatie van Woeldennks theologie 
tekort, omdat Woeldennk daarin benaderd zou worden vanuit K Barth en O Noord-
mans "De eigenlijke introductie moet nog komen'"''' 

5. Opzet 
Om het primaire doel van deze studie te bereiken, wordt allereerst Woeldennks theolo
gisch denken naar inhoud en ontwikkehngsgang geïnventariseerd en geanalyseerd (deel 
I) 

Vervolgens willen we in deel II het materiaal in deel I evalueren om tot beant
woording van de vragen - zoals aangegeven bij het studiedoel - te komen 

" Theol Ref XXXVII, p 67 In 1957 schreef A A Koolhaas in het Ten Geleide' van De inzet van de 
Catechismus ' Het zou mij niet verwonderen, wanneer er eens een dissertatie over de betekenis van deze 
diepe geleerde zou komen' (p 5) 

" Het verbond bij J G Woeldennk, p 5 

"Idem,p 82 

" Een eeuwig verbond, Haarlem 1984, p 149 

'̂  J G Woeldennk (rubriek boekbespreking), in Ref 63, p 373, Kamphuis spreekt op deze zelfde pagina 
als zijn mening uit, dat de vragen, die Woeldennk aan het 'bevindelijk' fatalisme gesteld heeft, tot op de 
bodem serieus genomen moeten worden "Dan - maar met eerder' - is het ook tijd de vraag te stellen, waar de 
invalspoorl voor een actualisme heeft gelegen dat de reformatorische kracht van deze grote theoloog in het 
laatst van zijn leven helaas voor een groot deel heeft gebroken " 

32 



DEEL I 

Overzicht van de inhoud en ontvi'ikkelingsgang van het theologisch 
denken van J.G. Woelderink 

Inleiding 

1. Periodisering 
Hoewel elke periodisering in meer of mindere mate iets kunstmatigs heeft, laten zich in 
de ontwikkelingsgang van het theologisch denken van J.G. Woelderink tamelijk 
ongedwongen verschillende perioden onderscheiden. 

De eerste periode begint in 1914, het jaar, waarin Woelderink voor het eerst publi
ceert in het orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk De 
Waarheidsvriend} Het einde ervan is te stellen op 1938. In deze periode ontwikkelt 
Woelderink, binnen de kaders van de Gereformeerde Bond, zijn inzichten over ver
bond en belofte, met als voorlopig eindpunt in 1938 zijn opus magnum Het Doopsfor-
mulier. Aan het jaartal 1938 is tevens Woelderinks afscheid als redacteur van De 
Waarheidsvriend verbonden.^ 

In de tweede periode - vanaf 1938/39 tot 1949 - consolideert Woelderink, nu buiten 
de kaders van de Gereformeerde Bond,^ zijn positie als verbondstheoloog. Een nieuwe 
fase in zijn ontwikkelingsgang wordt gemarkeerd door een artikel uit 1949 in het blad 
Eenigheid des geloofs, waarin hij openlijk inhoudelijke kritiek op de Dordtse Leerre
gels levert." 

In de laatste periode - 1949/50 tot aan zijn overlijden in 1956 - radicaliseert zich 
Woelderinks kritiek op de Dordtse Leerregels, zoals in 1951 met name blijkt in de 
publicatie De Uitverkiezing. In deze periode neemt ook zijn kritiek op (onderdelen van) 
de Heidelbergse Catechismus steeds meer toe. 

2. Spanningsvelden 
Woelderinks theologiseren is niet los te denken van zijn kerkelijke achtergrond. Deze 

' V/hvr V,32. 'Over de zonde der Kerk'; Ingezonden stuk over de kerkeraad te Bennekom. 

' Whvr. XXIX,23, Verslag jaarvergadering Gereformeerde Bond d.d 28-4-1938: Woelderink heeft 
schriftelijk bedankt als lid van het hoofdbestuur. Dat hield tevens in het officiële einde van het redac
teurschap bij De Waarheidsvriend 

' Op 26-9-1946 (niet in 1944, zoals GW. Marchal schrijft in JG. Woelderink Een kennismaking (serie: 
Befaamde theologen), Kampen 1986, p. 13; ook met in 1947, zo ten onrechte in BLNP 3, p. 407) bedankte 
Woelderink voor het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond als zodanig. Zie voor de tekst van Woelde
rinks bedankbrief' J. van der Graaf, Delen of helen' Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde 
Bond m de Nederlandse Hervormde Kerk, 1906-195J, Kampen z.j., p. 228. 

* EdG III, p. 194-195: 'De waarheid der verbezing en haar ontwikkeling'. 
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achtergrond wordt gekenmerkt door allerlei spanningsvelden van zakelijke en persoon
lijke aard 

2.1 Spanningen binnen de Gereformeerde Bond 
Allereerst is hier te wijzen op situatie van de Gereformeerde Bond, waar in de jaren 
dertig de tegenstellingen zich toespitsten 

- binnen de Gereformeerde Bond was verschil van mening over de opstelling in 
kerkpolitiek opzicht, met name wat betreft de houding ten aanzien van (het geheel 
van) de Nederlandse Hervormde Kerk' In het bijzonder vanuit confessionele knng 
- gestempeld door Ph J Hoedemaker' - werd op wijziging van de bestuursor
ganisatie aangedrongen om in die weg het belijdend karakter van de kerk te 
herstellen Op 7 januan 1930 verwierp de Synode alle voorstellen om de Neder
landse Hervormde Kerk te reorganiseren Deze verwerping leidde in datzelfde jaar 
nog tot de oprichting van 'Het Nederlands Hervormd Verbond tot kerkherstel', 
waarin ethischen, confessionelen, Kohlbruggianen en Gereformeerde Bonders 
participeerden' Al in 1931 leidde dit tot commotie binnen de Bond, toen H 
Visscher - nota bene op een jubileumvergadenng - zich scherp tegen deelname aan 
het 'Hervormd Verbond' verklaarde * In de volgende jaren zou deze controverse 
zich alleen maar verscherpen,' 

' Een samenvatting van de gang van zaken is te vinden bij J E Post, Gereformeerd zijn en blijven een 
wankel evenwicht'^ Een historisch sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke 
Gereformeerde Kerken m de twintigste eeuw (i\ss Leiden), Heerenveen 1998, p 266 294 

' Zie over Hoedemaker G Ph Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker (diss Utrecht 1939) Leiden 1989 
(tweede druk), BLNP 4, p 198 202, W Balke, Ph J Hoedemaker Bij de herdenking van zijn 150ste 
geboortedag en De theologische betekenis van Hoedemaker, in Heel het Woord en heel de Kerk Schetsen 
uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk Goudriaan Kampen 1992, p 98 100 en 117-126 

' Zie A J Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 Geschiedenis, theologische ontwikkelingen 
en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw Kampen 1986 (derde druk), p 
267 e V , Delen ofhelen^ p 82 e v , C den Boer, in Beproefde trouw Vijfenzeventig jaar Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (emdred J van der Graaf), Kampen zj p 182 ev , in 1931 
verenigden voornamelijk ethischen en vrijzinnigen zich in Kerkopbouw, deze vereniging wilde wel reorga
nisatie maar geen leertucht of een presbyteriaal stelsel Tot 1937 gingen Kerkherstel en Kerkopbouw ge
scheiden wegen 

* Zie Gedenkboek Gereformeerde Bond 1906 1931 Uitgave van de administratie van De Waarheidsvriend' 
ZJ p 41-54, Was het niet Dr Hoedemaker die zich eens liet ontvallen God beware ons voor eene 
orthodoxe Synode'' Welnu, met een variant daarop zeg ik van het streven van dit Hervormd Verbond naar 
reorganisatie God beware ons voor die reorganisatie ( ) Een compromis in beginselen kan niet door ons 
worden aanvaard, nu niet en nooit ( ) Daarom moet deze politiek van het Hervormd Verbond absoluut, als 
met de Gereformeerde beginselen onvereenigbaar verworpen worden (p 45 en 46), zie voor het weerwoord 
van ds M van Grieken p 54-57 

'^ Delen of helen'' p 100 101 122 123, 128 133 140-148 Zie voor Woelderinks stelhngname K Exalto, in 
Beproefde trouw p 144 151, mn p 146 148 
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- verbonden met bovengenoemde tegenstelling is die tussen de beide weekbladen, die 
in hervormd-gereformeerde kring verschenen: De Waarheidsvriend, het officieel 
orgaan van de Gereformeerde Bond en het Gereformeerd Weekblad, vanaf 1931 
onder redactie van H. Visscher, I. Kievit en J. Severijn.'" De bladen, die eerst naast 
elkaar verschenen, kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan. In 1936 werd de 
breuk compleet, toen H. Visscher zijn medewerking aan De Waarheidsvriend 
beëindigde en zich in het Gereformeerd Weekblad scherp tegen het hoofdbestuur 
van de Gereformeerde Bond keerde; 

- tegelijk is er sprake van botsende geestelijke stromingen binnen de Gereformeerde 
Bond. C. Graafland tekent de oorspronkelijke Gereformeerde Bond als een 
driestromenland: een streng confessionele richting, een kuyperiaanse lijn en een 
bevindelijke stroming." In de dertiger jaren verbindt de bevindelijke stroming zich 
goeddeels met de kuyperiaanse lijn. De confessionele stroming ontwikkelt zich in 
meer verbondsmatige richting. Het leidt tot een tegenstelling tussen 'onderwerpelij-
ken' en 'voorwerpelijken' in de Gereformeerde Bond.'^ Volgens S. van der Linde 
waren de 'onderwerpelijken' dominant." Toch hadden de voorwerpelijken (onder 
wie ds. M. van Grieken en ds. M. Jongebreur)'* de overhand in het bestuur van de 
Gereformeerde Bond. Het leidde tot een onverkwikkelijke machtsstrijd, door meer 
dan één getypeerd als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Bond. De 
broedertwist kwam tot een einde onder het voorzitterschap van Prof. Severijn, die -

'" Zie voor 
H. Visscher. BLNP 3, p 373-376, B.J Wiegeraad, Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op 
eigen houtje' (diss. Utrecht), Leiden 1991; zie ook: T.W. van Bennekom, De wachters op de 
muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940, 
Leiden 1990, Bijlage 1, p 142-147; 
1 Kievit; W. Balke, Heel het Woord en heel de Kerk, p, 194 e.v., S. van der Linde noemt hem 
een medestander van Visscher, wiens presentatie hebbelijker was dan die van Visscher 
(interview); 
J Severijn; BZJV/" 3, p. 328-329. 

'' 75 jaar gereformeerde bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, p. 188. 

" 75 jaar gereformeerde bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, p. 189-190. Zie ook J. Maasland, in. 
Beproefde trouw, p 283; "Parallel met de omschreven tweesporigheid in kerkelijk en kerkpolitiek opzicht 
hebben er ook steeds in geestelijk, bevindelijk opzicht verschillende lijnen binnen de Bond gelopen. Een 
meer voorwerpelijk getinte prediking èn een veel onderwerpelijker prediking. Men kan ook zeggen dat 
enerzijds de nadruk veel meer lag en ligt op het verbond en anderzijds veel sterker de verkiezing de 
prediking bepaalt." 

" Interview. 

'" Zie voor; 
M van Grieken; B/JV/» 3, p 155-156; 
M Jongebreur; CE 4, p. 102. 
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menselijkerwijs gesproken - de Bond 'gered' lieeft;'' 
- naast alle materiële verschillen is er in deze periode sprake van spanningen in het 

persoonlijke vlak, in het bijzonder met de figuur van H. Visscher, door zijn bio
graaf B.J. Wiegeraad getypeerd als 'Een calvinist op eigen houtje'." Het is een nog 
voorzichtige omschrijving voor deze zeer eigenzinnige figuur. Met H. Visscher -
betrokken bij de oprichting van de Gereformeerde Bond - heeft de Bond lange tijd 
een haat-liefde verhouding gehad." In 1904 benoemde A. Kuyper als minister van 
binnenlandse zaken Visscher tot hoogleraar te Utrecht.'* Na zijn emeritaat in 1931 
werd hij door de Gereformeerde Bond tot bijzonder hoogleraar te Utrecht en te 
Leiden benoemd, welk ambt hij in 1937 neerlegde. Door zijn hoekig en wraak
zuchtig karakter in combinatie met zijn vlijmscherpe pen raakten persoonlijke 
verhoudingen ernstig vertroebeld. Visscher profileerde zich als kampioen van de 
bevindelijkheid, zonder echter zelf een uitgesproken bevindelijk man te zijn." 

2.2 Spanningen in eigen gemeente 
Met deze spanningsvelden van principiële en persoonlijke aard kreeg Woelderink niet 
alleen op landelijk niveau, maar ook plaatselijk in eigen gemeente te maken. In het 
bijzonder te Ouderkerk aan den IJssel ontmoette Woelderink verzet van het bevindelijk 
deel van de gemeente, welk verzet gemobiliseerd werd door catechiseermeester A. de 
Redelijkheid.'̂ " Daarbij werden geestelijke tegenstellingen tot tegenstellingen in het 

'̂  J Sevenjn (sinds 1939 in hoofdbestuur) kwam uit de 'stal' van het Gereformeerd Weekblad Hij had een 
goede band met I Kievit Met zijn GW-achtergrond kon hij samenbindend werken in de Gereformeerde 
Bond en de tegenstelling met het Gereformeerd Weekblad verzachten (zo J van der Graaf, interview) Zowel 
J van der Graaf als S van der Linde achten dit de belangrijkste bijdrage van Sevenjn aan de Bond, meer dan 
zijn artikelen in De Waarheidsvriend; door het filosofisch gehalte waren deze moeilijk leesbaar. 

" Zie noot 10. 

'̂  Zie B Wiegeraad, Hugo Visscher, p 68-92 

" Zie voor de verhouding Visscher-Kuyper. W. Balke, 'Hugo Visscher en Abraham Kuyper Naar aanleiding 
van de brieven van Visscher aan Kuyper', m: Heel het Woord en heel de Kerk, p. 137-170. 

" Zo S. van der Linde m interview i van der Graaf typeert Visscher als "minder bevindelijk, m ieder geval 
anders bevindelijk" dan de bevindelijke stroming in de Gereformeerde Bond (interview). 

^ Over Arie de Redelijkheid schreef H. Hille in Oude Paden 4e jaargang, nr 1 een levensschets 'Schakel 
tussen gezelschap en kerk Uit het leven van godsdienstonderwijzer Arie de Redelijkheid'. Aan het slot van 
dit artikel wordt vermeld, dat J P Neven een biografie voorbereidt over De Redelijkheid onder de titel Een 
lichtende kaars Hoezeer er in Ouderkerk aan den Ussel sprake was een machtsstrijd mag blijken uit het feit, 
dat De Redelijkheid zijn catechisanten aanspoorde om belijdenis te doen, teneinde - via hun stemrecht - zijn 
invloed te vergroten (Mededeling van C Goudriaan te Ouderkerk aan den IJssel op 5 juli 1995) Volgens S 
van der Linde (interview) is de behandeling van Woelderink te Ouderkerk aan den IJssel bar en boos 
geweest De Redelijkheid noemde Woelderink ronduit een dwaalleraar. In het licht van deze mededelingen is 
de opmerking van Hille, dat De Redelijkheid wel eens in aanvaring kwam met de plaatselijke predikant, 
enigszins minimaliserend Overigens is daarbij niet alleen aan Woelderink te denken, maar ook aan ds J 
Enkelaar, die van 1926 tot 1930 predikant te Ouderkerk aan den Ussel was De Redelijk achtte diens 
prediking 'voorwerpelijk' (H Hille, a.a, p 25, J.P Neven, 'Je kunt er zien en voelen, dat het zondag is 
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persoonlijke vlak. Tevens was H. Visscher als oudpredikant te Ouderkerk aan den 
IJssel bij velen geliefd.'^' Overigens ondervond Woelderink te Ouderkerk aan den IJssel 
ook veel waardering. Niet voor niets vermeldt de grafsteen op de begraafplaats te 
Ouderkerk aan den IJssel; 'Aangeboden door dankbare gemeenteleden'.'̂ ^ 

3. De figuur 
Hoewel het niet de bedoeling is om een karakterschets van Woelderink te geven is 
enige introductie in zijn persoonlijkheid van belang, gezien zijn existentiële betrokken

heid bij zijn theologisch werk. 
Degenen die Woelderink persoonlijk gekend hebben tekenen hem als een man van 

vroomheid, ernst en ingetogenheid.'^' Ondanks zijn forse gestalte had hij  zoals eerder 
vermeld  een kwetsbare gezondheid.'^ S. van der Linde omschrijft hem als "Een rijzige 
figuur, die er niet jonger uitzag dan hij was, helemaal niet vrijmoedig en rap van tong, 
wat verlegen en spoedig blozend."^' Naar Van der Linde's indruk moet Woelderink een 
sterke trek gekend hebben naar een 'ingekeerd' leven. Het belemmerde hem niet om op 
te treden als 'wachter op Sions muren'.^* Over Woelderinks persoonlijke integriteit is 
vriend en vijand eenstemmig. 

Woelderinks (spreek)stijl was niet altijd boeiend. Hij sprak langzaam en waardig.^^ 
Op de kansel was hij geen meeslepend spreker. Hij preekte 'moeilijk', al ging het 

Hervormd Ouderkerk aan den IJssel', in Oude Paden 4e jaargang, nr 3, p 23) Zie voor meer informatie 
over Woelderinks Ouderkerkse periode Themanr p 6468 

•" Daaraan kwam een einde, toen Visscher in de tweede wereldoorlog zich openlijk achter de N.S.B, 
schaarde Mededeling van C Goudriaan 

■'^ Woelderink werd te Ouderkerk aan den IJssel vanuit het huis van F Goudriaan (zowel een geestelijke 
vriend als een huisvriend, cf Themanr p 64) begraven Het volledige opschrift op de grafsteen is Jan Gerrit 
Woelderink V D M Geb 1181886 OverI 2861956; daaronder staat de naam van Woelderinks tweede 
echtgenote Anna Maria Catharina Moorrees Geb 20121896 Overl 1081958 Onder beide namen staat 
de tekst' 'Mijn genade is U genoeg' Daaronder de vermelding van de dankbare gemeenteleden 

" Zo bijv C van der Wal, in. VeB, p III; volgens S. van der Linde was Woeldennk lang niet altijd een 
vrolijk man, ook niet in zijn geloof (interview) 

" "Ik zie hem nog voor mij' een grote, ietwat boerse man Maar tegelijk had hij iets verfijnds en vergeeste

lijkts Hoewel hij tweemaal getrouwd was, haast als van een monnik. Hij was groot, maar niet sterk: hij had 
maareen zwak lichaam"; J.E Uitman, in WTTXII, p 257. 

" Themanr p 7 

'̂ Idem, "Inderdaad was Woeldennk bescheiden en tegelijk stnjdbaar, soms op het fanatieke af. Toch is dit 
met als een tegenstrijdigheid aan te merken Bij Woelderink was er een grote betrokkenheid op de Kerk, 
waarin hij zich mee verantwoordelijk wist en tot spreken geroepen" (interview); "Juist zachtmoedige mensen 
kunnen, als ze getergd worden zeer fel reageren" (brief S van der Linde aan H.J C C.J. Wilschut d.d 27

1994, onder verwijzing naar de figuur van Gomarus). 

" Zo C 'Veenhof, in Themanr p 87. 
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zonder vertoon van geleerdheid. Wel kon ieder merken: deze man heeft zekerheid.^* 
Ook als catechiseermeester was hij moeilijk voor zijn catechisanten te volgen. Als 
pastor wordt hij geroemd." 

Uit ervaring wist Woelderink wat overspanning was. Hij was een wat nerveus, 
bedeesd'" man met een hoekig profiel. Verdriet bleef hem niet bespaard. In 1933 over
leed zijn eerste vrouw, Janna Christina den Hartog (1894-1933). Het schokte hem 
diep." Op 20 november 1941 verloor Woelderink drie van zijn kinderen door een 
busongeval, waarbij ook andere kinderen uit zijn gemeente omkwamen. Terwijl zijn 
eigen kinderen opgebaard stonden, bezocht hij ook de ouders van andere slachtoffers 
en vertroostte hen met Gods beloften.'^ De zondag na de begrafenis - 7 december 1941 
- preekte Woelderink over de tekst, die hem al vanaf zijn studententijd had beziggehou
den: 'Een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden' (Rom. 9:33b)." 

Na zijn (vervroegd) emeritaat vestigde Woelderink zich te Doom. Opgenomen in 
het ziekenhuis overleed hij toch nog onverwacht op 28 juni 1956 te Zeist aan een 
hartbloeding met krampen. Hij had zelf de nodige aanwijzingen vastgelegd voor zijn 
begrafenis, die op 2 juli 1956 plaatsvond. B. van Ginkel leidde de begrafenis. Hoezeer 
Woelderink ook in zijn laatste levensfase leefde uit Gods beloftewoord, mag blijken uit 
wat hij in mei 1956 aan zijn vriend Th. Delleman schreef: "Toen ik in '53 naar het 
Ziekenhuis ging, verlangde ik om de heerlijkheid van Christus te mogen zien; met 

*̂ S van der Linde, interview. 

^' Mededelingen van C Goudriaan. 

'° Zo vroeg Woelderink op de dag van zijn erepromotie zijn oud-catechisant Marmus de Jong - inmiddels 
student in Utrecht - hem de weg naar de Senaatskamer te wijzen: "Jij weet goed de weg in de Universiteit. Ik 
weet de Senaatskamer niet te vinden En durf het niet goed te vragen Ik ben altijd zo bedeesd"; M. de Jong, 
Dans op het ijs Autobiografische verhalen, theologische uitgeverij Narratio, 1994, p 42 

" Woelderink had juist voor dit overlijden het beroep naar Ouderkerk aan den IJssel aangenomen. Daar 
wilde men graag een gehuwd predikant Woelderink het daarom de kerkeraad de mogelijkheid om op het 
aangenomen beroep terug te komen; zie Themanr. p. 65. Zie voor citaten uit brieven van Woelderink rond 
het overlijden van zijn vrouw en het aannemen van het beroep naar Ouderkerk aan den IJssel: Theol. Ref. 
XXXVII, p. 66-67. In 1936 hertrouwde Woelderink. In verband met het overlijden van zijn vrouw was het 
Woelderinks wens zijn zilveren ambtsjubileum op 21 november 1934 stil te laten passeren. Toch werd er in 
Whvr XXV,51 (22 november 1934) aandacht aan gegeven. Woelderink werd geprezen als een geboren 
theoloog, geschikt voor het hoogleraarschap, ook al was hij niet gepromoveerd. 

" Themanr p. 9. 

" Deze preek verscheen in druk; later opgenomen in VeB, p. 128-143: 'De onveranderlijkheid van Gods 
beloften' In een dankbetuiging, gedateerd 'Dec. 1941' bedankten Woelderink en zijn vrouw vooral degenen, 
die voor hen gebeden hadden- "Wij zijn daardoor mede gesterkt in de genade van onzen Heere Jezus 
Christus, om onze kinderen over te geven in de handen van dien trouwen VerbondsGod, aan Wien wij hen 
tijdens hun leven immer mochten opdragen, in de overtuiging, dat Hij zijne belofte waar maakt, ook al 
aanschouwen wij de vervulling met" In later tijd zou Woelderink nogmaals uitspreken, hoezeer hij zich in 
het verdriet om het verlies van zijn kinderen gedragen had geweten door de voorbede van velen; EdG VII, p. 
50 Het graf van de kinderen Woelderink is enige graven van dat van hun vader verwijderd, onder de namen 
op de grafsteen staat een kruisteken met daaronder de woorden- 'Ik geloof de vergeving der zonden de 
wederopstanding des vleesches en een eeuwig leven'. 
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blijdschap had ik daarvoor alles los kunnen laten. Dat ben ik thans kwijt. Ik begrijp nu 
Bunyan, die eens zei: Soms wilde ik wel met vleugelen opvliegen naar den hemel en 
soms heb ik tijden gekend, dat het mij moeilijk viel met mijn gedachten, laat staan met 
mijn hart in de hemel te vertoeven. Maar de troost blijft: hoe donker ooit Gods weg 
moog' wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. In Gods beloften blijft mijn 
sterkte.'"" 

^ Th Delleman, 'In memonain doctor Jan Gemt Woeldennk', m: Homüetica XV, p 97-99; citaat p 98 
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1914-1938 

Hoofdstuk I Op weg naar het thema verbond/belofte 

1.1 Opzet van het hoofdstuk 
Vanaf 1914 begint Woelderink te publiceren in De Waarheidsvriend. Deze eerste 
publicaties krijgen de aandacht in 1.2. Vervolgens worden de drie lezingen geïnventari
seerd, die cirkelen rond het thema 'geloof (1.3). Een aparte paragraaf wordt gewijd aan 
Woelderinks artikel 'Genadeverbond en bevinding' (1.4). Na de analyse (1.5) wordt het 
hoofdstuk met een conclusie afgesloten (1.6). 

1.2 Eerste publicaties (1914-1923) 
De eerste publicaties van Woelderink bieden nauwelijks gegevens voor het onderwerp 
van deze studie. Woelderink schreef over uiteenlopende onderwerpen, vooral van 
actueel-kerkelijke aard.' Daarnaast schreef hij een aantal 'Stichtelijke overdenkingen'.'̂  

Een enkele keer horen we in dit aanvangsstadium Woelderink als terloops uitspra
ken doen, die later in uitgewerkte vorm een sterk accent bij hem zullen krijgen. Hier is 
te wijzen op de opmerking, al in 1921 gemaakt, dat levend geloof en historisch geloof 
of tijdgeloof wel van elkaar te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden, "... wijl het 
voorwerp van het levende geloof en van het historisch geloof volkomen hetzelfde is."' 
Deze opmerking zal in volgende jaren in soortgelijke bewoordingen regelmatig door 
hem herhaald worden. 

Aandacht verdient eveneens de manier, waarop Woelderink over verbond, belofte 
en sacrament spreekt in een artikel uit 1922.̂ * Hij betwist daarin het bestaansrecht van 
de moderne gemeente. In een dergelijke gemeente - waarin het gezag van de Schrift en 
de Godheid van Christus ontkend worden - wordt een ander evangelie verkondigd, is 
Woelderinks oordeel. Het bestaansrecht van de moderne gemeente wordt onder andere 
verdedigd met een beroep op het feit, dat deze een gedoopte gemeente is. "Maar gaat 

' Zie - naast het al genoemde ingezonden stuk in Whvr. V,32 - de door Woelderink ingezonden stukken m 
Whvr 1X,29 ('Over de plaats van de vrouw in de Kerk'); IX,48 ('Over het hoger onderwijs en de predikan-
tenopleiding'), X,2 ('Over voorlichting op diaconaal gebied'). Zie ook zijn artikelen in Whvr. XIII, 16 en 17 
('Waarom gaat het bij het kerkelijke vraagstuk?'); XIII,24-29 ('Over de oplossing van het kerkelijk vraag
stuk'), XIII,50, XIV,6-9 ('Reorganisatie of modus vivendi'). Zie ook Whvr. XIV, 18 ('Op den goeden weg'; 
rubriek 'Uit de Pers'; Woelderinks bijdrage was overgenomen uit het Maandblad voor Kerkelijke Armen
zorg) 

^ Whvr. XI,41 ('De geschiedenis van een goede zaak, die nochtans mislukt', 1 Kronieken 13:7-13); XII,45 
('Het schip des behouds', 1 Timotheus 1:19); XIII, 15 ('Een wondere geloofszang', Mattheüs 26:30 en Job 
35 10b), XIII,41 ('Noodzakelijk zelfonderzoek', 1 Samuel 4:3, 4, 10, 11); XIV,13 ('De wasdom der 
gelovigen', Hebreeën 6.1). 

' Whvr XII,45. 

" Whvr XIII, 17 (het tweede artikel over: 'Waarom gaat het bij het kerkelijk vraagstuk?'). 
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men hier met eenzijdig nadruk leggen op de objectieve zijde van het sacrament, op het 
verbond en de belofte, zooals die van Godswege in den Doop aan de gedoopten verze
geld zijn''" Woeldennk comgeert de subjectieve aanvaarding van het verbond mag 
met gemist worden In moderne gemeenten zijn niet alleen kinderen te vinden, maar 
ook volwassenen, die een keus gedaan hebben Is het evangelie van de Gekruiste een 
aanstoot en een ergernis, dan is het verbond verbroken De betekenis en de roeping van 
de doop IS niet aanvaard In dat geval heeft de nadruk op de doop geen betekenis meer 

Tenslotte is hier te wijzen op een later artikel uit 1922' In het blad van de Confes
sionele Vereniging De Gereformeerde Kerk van 23 maart 1922 was als Schriftbewijs 
voor het geloof inzake het herstel van de Nederlandse Hervormde Kerk de belofte van 
Christus uit Mattheus 16 ("De poorten van de hel zullen haar - de gemeente - niet 
overweldigen") aangevoerd Woeldennk verwerpt dit beroep De Nederlandse Her
vormde Kerk is niet zonder meer gelijk te stellen met de ware Kerk uit artikel 27 tot 29 
Nederlandse Geloofsbelijdenis Maar, zo is Woelderinks betoog samen te vatten, al zou 
de Hervormde Kerk de ware Kerk zijn, dan nog geeft Christus' belofte geen automati
sche garanties af "God handelt met Zijn Kerk ook onder de Nieuwe Bedeeling 
verbondsmatig" Aan getrouw wandelen in de weg des Woords zijn zegeningen 
verbonden Maar verlating van Gods inzettingen en getuigenissen zal niet ongestraft 
blijven 

L3 Aandacht voor het geloof (1923-1928/29) 

3.1 Materiaal 
In de jaren twintig heeft Woeldennk zich intensief beziggehouden met de aard van het 
geloof Op de achttiende jaarvergadenng van de Gereformeerde Bond (19 april 1923) 
hield hij een referaat onder de titel 'Het wezen des geloofs'' Op 8 september 1927 
sprak hij voor de vereniging van hervormd-gereformeerde predikanten over het 
onderwerp 'Geloof en bevinding'' Tenslotte publiceerde hij in het Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift van januari 1929 de toespraak, die hij in september 1928 
gehouden had op de conferentie van de Gereformeerde Studenten Bond te Lunteren 
over 'De beteekenis van het geloof * 

Ondanks de eigen gerichtheid van elk van deze drie lezingen - met name van die 
over 'Geloof en bevinding' - vertonen ze een sterke inhoudelijke samenhang Dat maakt 
het mogelijk er een samenvattend overzicht van te geven 

' Whvr XIII,26 (het derde artikel over Over de oplossing van het kerkelijk vraagstuk) 

' Gepubliceerd in Whvr XIV,23 en 24 

' In 1928 gepubliceerd in het blad Onder Eigen Vaandel 3, p 11 29, opnieuw gepubliceerd in VeB p 1-22 

«G7T29, p 353-376 
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3.2 Overzicht van Woelderinks visie op het geloof 

3.2.1 Geloof fungeert in de relatie met God 
Voor Woelderink is het echte geloof kenmerkend voor de relatie met God. Zo heeft 
Calvijn - en in zijn spoor Zondag 7 H.C. - het geloof beschouwd. Het geloof moet niet 
beperkt worden tot het rechtvaardigend geloof. Dat is niet anders dan een bepaalde 
openbaring van het zaligmakend geloof. Het geloof als zodanig is meer dan een 
tijdelijk middel tot zaligheid. De Schrift gebruikt het woord 'geloof in verschillende 
zin. Geloven is primair het staan in een vertrouwensrelatie met God.' 

Geloven is meer dan alleen de geloofsc(aa^. Heel het innerlijk zijn van de mens is 
erin betrokken. "Door het geloof wordt de mensch weer in de rechte verhouding tot 
God geplaatst; daarom heeft het betrekking op den ganschen mensch en al zijn vermo
gens."'" God heeft de mens - het beeld van God - in een bepaalde verhouding tot Zich 
geschapen, waarmee onmiddellijk de religie gegeven is." De mens is door ongeloof 
gevallen. Daarmee veranderde heel die mens, al werd hij door de zonde niet ontmensd. 
Hij bleef een verantwoordelijk en religieus wezen. "Er is geen volk zonder religie. Het 
geloof, het ware Christelijke geloof is in wezen niet anders dan het herstel der ware 
religie in 's menschen hart."'^ Er worden door de Heilige Geest geen bovennatuurlijke 
vermogens ingeschapen. Door de wedergeboorte wordt heel de mens vernieuwd, zodat 
die mens God gaat geloven. Geloof en wedergeboorte zijn niet met elkaar te vereenzel
vigen. "De wedergeboorte ziet op het herstel der menschelijke natuur in haar ganschen 
omvang; het geloof vertolkt ons de verhouding, waarin de nieuwe, herboren mensch tot 
God staat en laat ons die verhouding zien als eene van geloof en vertrouwen."'^ Het is 
dus schriftuurlijk om te zeggen, dat het geloof uit de wedergeboorte opkomt. Met 
Calvijn en de Nederlandse Geloofsbelijdenis mag echter ook gezegd worden, dat het 
geloof de wedergeboorte voortbrengt. "De verandering van 's menschen relatie tot God, 
in het geloof openbaar wordend, is de verandering van den mensch zelf; het beteekent 
zijn wedergeboorte en zijn bekeering, de verandering van zijn hart en van zijn leven."'* 

Het geloof zetelt niet in een bepaald menselijk vermogen (verstand, wil, gevoel), 
maar gaat dieper dan welk menselijk vermogen ook. Wel kan gezegd worden, dat het 

' Whvr XIV,23. Ook in GTT 29, p. 371 verzet Woelderink zich tegen de gedachte, dat het geloof een 
tijdelijk (en toevallig) hulpmiddel zou zijn. 

'" Whvr. XIV,24. 

" Ook in de staat der rechtheid is de mens door geloof aan God verbonden. Om die reden is Woelderink 
weinig gelukkig met de term 'welverbond'. Deze wijst enerzijds teveel in de richting van werkgerechtigheid 
en maakt anderzijds kwetsbaar voor anti-nominianisme. De term 'werkverbond' als zodanig wil Woelderink 
niet als foutief veroordelen; vanwege het misbruik ervan in de gemeente betreurt hij wel, dat ooit deze 
uitdrukking gekozen werd; GTT 29, p. 371-372; zie ook p. 373-374. 

" Whvr. XIV,24. 

" Idem. 

'"07X29, p 375. 
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geloof alle menselijke vermogens besturen gaat. Heel de mens is erin betrokken. 
Op dit punt spreekt Woelderink waardering uit voor Comrie. '̂  Comrie begreep, dat 

het wezen van het geloof dieper ligt dan welke geloofsopenbaring ook. Hij zocht naar 
de ondergrond, waaruit de geloofsopenbaringen voortkomen en begreep, dat het geloof 
wortelt in de natuur van de nieuwe mens. "Hij heeft het wezen des geloofs weer gegre
pen, zooals de Hervormers het eenmaal gezien hebben; daarom hebben zijn geschriften 
ook voor onzen tijd nog groote waarde."'* Dat neemt niet weg, dat Woelderink bepaald 
niet gelukkig is met Comrie's spreken over een geloofsvermogen." Comrie was - ook 
in zijn betoogtrant - een kind van zijn tijd. 

Omdat het geloof behoort tot het wezen van de nieuwe mens, het herstel van de 
ware religie, konden 'onze oudere Godgeleerden' het geloof ingesloten achten in de 
eisen van de goddelijke wet. In de wet eist God van de mens terug, wat Hij hem 
gegeven heeft. Daarom stelt ongeloof ons schuldig en legt ons onder het oordeel.'* 

3.2.2 Geloof leeft van Gods openbaring 
De christen dient geen onbekende God. Hij buigt gelovig voor de God, die Zich 
geopenbaard heeft door het eeuwige Woord, "zooals dat in de geschapen wereld, maar 
bovenal in 't geschreven en gepredikte Woord tot ons bewustzijn spreekt."" 

Het Woord van de Schrift mag niet geïsoleerd worden van God. Het onmiddellijke 
voorwerp van het geloof is niet het Woord van God, maar is God Zelf.̂ ° Er staat in 
Genesis 15:6/Romeinen 4:3 niet, dat Abraham Gods belofte geloofde, maar dat hij God 

" Zie over Comrie BLNP'i,p 76-78, A G Honig, Alexander Comrie {éiss VU Amsterdam 1892, herdruk 
ingeleid door prof dr D Nauta), Leiden 1991, C Graafland, De zekerheid van het geloof Een onderzoek 
naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie (diss. 
Utrecht 1961), Amsterdam 1977 (tweede druk), p 218-233, CJ Meeüse, in. W van 't Spijker e.a, Oude 
schrijvers Een kennismaking, Houten 1997, p 293-297 

" Whvr XIV,23 

" Zie ook VeB, p 9 

'* Whvr XIV,24; GTT 29, p. 372-373. Het geloof impliceert een ethisch moment. Het ware geloof geeft niet 
alleen verlichte ogen van het verstand, maar het reinigt daarom tevens het hart Comrie toont op schriftuurlij
ke gronden aan, dat het geloof altijd met die reiniging van het hart gepaard gaat Maar hij laat na om aan te 
tonen, dat de reiniging van het hart met de natuur en het wezen van het ware geloof samenhangt en als een 
natuurlijke vrucht daarin besloten ligt en daaruit voortkomt Daarin wreekt zich volgens Woelderink de visie 
op het geloof als een tijdelijk middel en niet als een functie in de relatie met God 

" Whvr XIV,24 Het is niet zo, dat de Schrift enkel het arsenaal is, waaruit het religieus bewustzijn de 
gegevens put om na verwerking van die gegevens tot het juist zicht op de waarheid te komen Woelderink 
vindt een dergelijke gedachte vergelijkbaar met de evolutionistische opvatting der Godsopenbaring in de 
Schriftkritiek, waarbij (bijvoorbeeld) de waarheid gerijpt is in Mozes' bewustzijn Onze gereformeerde le
vensbeschouwing IS wel een vrucht van het geloof, maar nooit object van het geloof Want het ware geloof 
wordt door zijn object voortgebracht, door het levende Woord van God, G7T29, p. 361-363 

°̂ Woelderink ontkent met, dat het Woord van God het object van het geloof genoemd mag worden; dat 
Woord mag echter niet van God en de levende Godsopenbaring losgemaakt worden; VeB, p. 10, GTT 29, p. 
357-359 
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geloofde.^' Alleen daarom kon hij ook Gods belofte geloven. Dat is echter geen reden 
om het spreken over geopenbaarde waarheden te verachten: "het gaat hier om God 
Zelf, zoals Hij Zich in en door het Woord geopenbaard heeft en door het levende 
geloof gekend wordt."^^ Nog steeds leven we in de tijd van de bijzondere openbaring, 
al is de canon ook afgesloten. De levende Christus openbaart Zich in het Woord en 
door de Geest, wanneer het Hem behaagt.^' Wij leven in de bedeling van de Geest. Het 
is de Heilige Geest, die Jezus als Here doet belijden en naar Gods stem doet horen.^ 

Woelderink kiest onomwonden positie tegen degenen, die te zeer het voorwerp van 
het geloof zoeken in de Schrift als zodanig in plaats van in de levende God en Christus. 
"Want er is ook onder ons een strooming, die te zeer het voorwerp des geloofs zoekt in 
het Woord der Schrift in plaats van in den levenden God en Christus. (...) Het Woord 
der Schrift is zonder beteekenis voor ons, als in dat Woord God en Christus zich niet 
door den Heiligen Geest aan ons openbaren. (...) Het geloof wordt dan als vanzelf een 
dood geloof."^' De Schrift is meer dan een samenstel van waarheden of een arsenaal 
voor een wereldbeschouwing,^' zoals waar geloof meer is dan een verstandelijke 
toestemming zonder innerlijke verandering." Het Woord is het getuigenis van de Geest 
en pas waar dat getuigenis mensen innerlijk overtuigt, is er sprake van levend geloof. '̂ 
Voor de hervormers was - in tegenstelling tot Rome - het geloof allereerst een buigen 
voor het levende Woord van God, een overwonnen zijn door het getuigenis van de 
Heilige Geest.^' In de geloofsrelatie blijkt dan ook God veeleer het subject te zijn, en 

" Whvr XIV,24; VeB, p. 10-11 (Woelderink citeert met instemming uit de Rómerbnef van Karl Barth, p 
96- "Abraham glaubte nicht nur, er glaubte Gott (Gen. 15,6). Das sagt die Schrift"); zie ook G7T29, p. 357 
e V 

" Whvr XIV,24; zie ook VeB, p 10-11, noot 2, waarin Woelderink verwijst naar het getuigenis van de 
Heilige Geest (artikel 5 Nederlandse Geloofsbelijdenis): "Waar de Heilige Geest getuigt, daar is waarachtige 
levende Godsopenbaring Het gaat hier niet om een openbaring Gods m de Schrift beschreven, maar om de 
levende Godsopenbaring aan ons door het geschreven Woord God spreekt in het Woord tot ons en als God 
spreekt, dan getuigt de Heilige Geest." Woelderink distantieert zich van de uitspraak, dat het er met op 
aankomt wat men gelooft, maar dat men gelooft; hier is de zin van het ware geloof - dat zich ncht op God -
helemaal verloren gegaan; GTT 29, p. 358. 

" Whvr XIV,24. 

"G7T29,p . 359-360. 

" Whvr. XIV,24. 

' 'G7T29, p 361-362. 

" Whvr XIV,24: "Maar al te zeer is de mensch van zichzelf geneigd om zich tevreden te stellen met een 
uitwendige, verstandelijke toestemnung der goddelijke waarheid, terwijl hij in het diepst van zijn innerlijk 
zijn onveranderd is gebleven." 

^«G7T29, p. 363. 

' 'G7T29,p. 365. 
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de mens het object.^" 
Het geloof is primair receptief, pas in de tweede plaats actief. "Het geloof is niet 

allereerst een bron, die voortbrengt, maar een open deur der menschenziel voor God." 
Eerst bevrucht door de openbaring van God baart het geloof de diverse geloofs-
werkzaamheden, waarover de Schrift spreekt." 

3.2.3 De eenheid van geloof en bevinding 
In zijn lezing 'Geloof en bevinding' breekt Woelderink een lans voor een schriftuurlijke 
bevmding. Wie alleen al bij de term 'bevinding' aan subjectivisme denkt, kan op 
soortgelijke manier zelfs het evangelie van Christus verdacht maken.'^ 

De bevinding, waarover de Statenvertaling in Romeinen 5:4 spreekt, is gericht op 
Gods Woord en beloften. Die blijken betrouwbaar te zijn." Bij bevindelijke kennis van 
Gods Woord gaat het om kennis, die opkomt uit de levende Godsopenbaring, die 
vrucht is van de onderwijzing door de Heilige Geest. "Als God zelf aan het woord 
komt en zich openbaart in de kracht van zijn goddelijk woord, dan bevindt de Christen, 
dat het Woord, waarin hij vanwege de Kerk onderwezen is, dat hij geloofd en beleden 
heeft Gods Woord te zijn, de Waarheid is en van het Woord, dat hij in zijn menschelij-
ken vorm had aangenomen, zegt hij, als hij het gezien heeft in het licht der openbaring: 
'Als Gods Woord heb ik het tevoren niet gekend'."'" 

Bij de bevinding - voor Woelderink een aspect van het ware, levende geloof - gaat 
het dus allereerst om het doen van God. Terecht willen degenen, die op de bevinding 
de nadruk leggen, horen dat het ware geloof een gave van God is." 

De bevinding wijst heen naar de Godsopenbaring, maar mag niet worden vereen
zelvigd met de religieuze vrucht, die ze werkt. Velen gaan haast ongemerkt over van de 

"' GTT 29, p 363; voor Woelderink ligt hier ook het eigenlijke strijdpunt met de remonstranten. Ten diepste 
ging het daarbij om het werk van de Heilige Geest De remonstrant verlegt zijn autoriteit en vastigheid naar 
de christen, in het bijzonder naar zijn geloof Daarmee is hij de voorloper geworden van alle latere vormen 
van protestantisme, die het zwaartepunt van het object naar het subject verleggen {GTT 29, p 366-367) Het 
IS dan ook typisch remonstrants, om de vastheid van Gods beloften te laten afhangen van het geloof van de 
mens {GTT 29, p 369-370) Wordt overigens uitgegaan van het geloof, zoals en voorzover het door ons 
geoefend wordt, dan is de mens het subject en God het object, GTT 29, p 363 

" Whvr XIV,24 Zie ook GTT 29, p. 363-364: Het ware geloof denkt zich God met in als sprekende en 
handelende, maar door het ware geloof wordt Hij als zodanig gekend Bij het ware geloof mag de paulinische 
tegenstelling 'die met werkt, maar gelooft' geen moment uit het oog verloren worden Woelderink betreurt 
dan ook, dat in de dissertatie van dr S P Dee {Hel geloofsbegrip bij Calvijn, Kampen 1918) bij het 
geloofsbegrip van Calvijn is uitgegaan van het geloof als actus. Het geloof als cerla firmaque persuasie, 
waarover Calvijn het heeft, is geen psychische acte, maar is geheel afhankelijk van en opkomend uit zijn 
object, GTT 29, p 366 Zie voor de tegenstelling' die niet werkt, maar gelooft' ook VeB, p 11-12 

"Vefl, p 1-2. 

" VeB. p 2-4 

" VeB, p 8. 

"VeB, p 12. 
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bevinding op de bevindelijke christen.'* Daaraan verbindt Woelderink een waarschu

wing tegen methodisme: nauwelijks heeft men het oog gevestigd op de religieuze 
vrucht, door de bevinding voortgebracht, of men gaat proberen door een bepaalde 
methode (van preken bijvoorbeeld) deze vrucht te wekken." Ook het intellectualisme 
blijft dreigen. Bijna alle geestesrichtingen, die begonnen met het intellectualisme te 
bestrijden, werden uiteindelijk door hun aartsvijand ten val gebracht. Dit gevaar ziet 
Woelderink ook voor de school van Barth dreigen.'* Toegepast op de bevinding 
betekent dit, dat men in bevindingskringen  aan de bevinding zelf vreemd  genoegen 
begon te nemen met een beschouwing over de bevinding." 

Woelderink vat zijn gevoelen als volgt samen: "Nemen we het geloof in Schrif

tuurlijken zin als gewekt door het levende woord Gods, d.i. door de kracht des Heiligen 
Geestes, dan zijn geloof en bevinding een*" en bedoelt de bevinding niet anders dan op 
deze zijde van het geloof den nadruk te leggen; maken we echter het Schriftwoord los 
van den levenden God, maken we het geloof tot een zelfstandig principe naast het 
Woord, waarmee de mensch tot dat Woord komt, en allerlei wondere dingen met dat 
Woord doet, dan is er een diepe en onoverbrugbare klove tusschen geloof en bevinding 
en bedoelt de bevinding zulk een geloof te oordeelen als onschriftuurlijk, als 
menschverheerlijking, als enkel een psychische acte.'"" 

3.2.4 Geloven is persoonlijk zekerheid hebben 
De geloofsrelatie met God is een heel persoonlijke relatie. Het is een relatie van 
vertrouwen, zoals Abraham God vertrouwde. Dat vertrouwen begint al bij de kennis, 
waarover antwoord 21 H.C. spreekt. Deze kennis is niet een louter verstandelijk 
kennen. Het is de kennis van het geloof. Het voor waarachtig houden van alles wat 
God in Zijn Woord geopenbaard heeft, is  om het met Calvijn te zeggen  meer een 
kwestie van het hart dan van de hersenen. De tegenstelling in antwoord 21 H.C. 'niet 
alleen, maar ook' is de tegenstelling tussen het algemene en het bijzondere. "Het ware 
geloof vertrouwt niet alleen alle Woord Gods, maar ook het Woord van Gods genade; 
het vertrouwt niet alleen, dat deze belofte van genade aan anderen, maar ook aan mij is 

"■VeB.p 17 

" VeB. p 18 

'" VeB, p. 1921. 

"VeB, p. 2122. 

* Hierbij tekent Woelderink in een voetnoot aan: "Natuurlijk is het niet mijn bedoeling om daarmee te 
zeggen, dat deze woorden synoniem zijn, zooals sommigen schenen te denken. Dat volgt duidelijk uit mijn 
opmerking, dat bevinding bedoelt op één bepaalde zijde van het ware geloof den nadruk te leggen " 

*' VeB, p. 16, zie ook VeB, p. 11, waar Woelderink zijn vrees uitspreekt, "dat zij, die het geloof tegenover de 
bevinding plaatsen, een geloof bedoelen, dat zich betrekt op de Schrift, zooals ze daar in haar menschlijke en 
eindige vorm als een afgepast en afgesloten iets voor ons ligt en niet op de Godsopenbaring in en door het 
Woord van de Schrift, m.a.w. meer op de Schrift als weergave der Godsopenbaring zelf" Zo lijkt het, alsof 
de mens zichzelf tot geloof kan opwerken. "Hier is weggenomen wat Barth de Todeslinie' noemt." 

46 



gegeven. En dit laatste, dit persoonlijke (ook aan mij) rekent zoowel Calvijn als de 
Catechismus tot het wezen des geloofs.""^ 

Deze zekerheid is niet te plaatsen aan het einde van een reeks geloofswerkzaam

heden, maar is vanaf het begin aan het levende geloof eigen. Het geloof richt zich niet 
op de mens en geeft hem niet in de eerste plaats zekerheid over hemzelf, maar het richt 
zich op God en Christus en is zeker van hun waarachtigheid en van de waarheid van 
hun woord, hetzij dit een woord van bedreigen of van belofte is.'*' Deze zekerheid 
wordt dan ook niet door het geloof voortgebracht. De persoonlijke toeëigening is een 
goddelijke daad, geen vrucht of daad van het geloof. "Er is geen sprake van, dat het 
geloof de toeëigening schept of voortbrengt; God eigent toe en het geloof aanvaardt en 
zegt op de Goddelijke toeëigening Amen. Het 'niet alleen voor anderen, ook voor mij' 
wordt immer geboren uit de levende Godsopenbaring.""^ 

Kan de levende God Zich werkelijk openbaren, dan kan Hij Zich ook verbergen. 
Woelderink signaleert 'in onze dagen een geslacht', dat de objectieve werkelijkheid van 
deze verberging ontkent en ze uitsluitend wil verklaren als psychische voorstellingen, 
voortgebracht door ongeloof. Daartegenover prijst men eigen geloofsmoed en 

blijdschap. Woelderink huivert voor een dergelijk geloof terug. Het doet de afhank

elijkheid van God te niet en vindt in zichzelf een fonds van gaven en krachten. Als men 
de verberging van Gods aangezicht aanziet voor een gemoedservaring, waarom zou het 
licht van Gods genade, waarin men zegt zich te verheugen, dat niet evenzeer zijn? 
"Hier opent men de deur voor een onbegrensd subjectivisme; de zekerheid des geloofs, 
wijl men ze uit het geloof zelf laat opkomen i.p.v. uit het object des geloofs, wordt hier 
ondermijnd.'"*' Het wordt een geloof, dat alles vermag en zelfs over God beschikt. Het 
is het oude remonstrantse beginsel: het object van het geloof wordt van het geloof 
afhankelijk gemaakt. Gods beloften ontlenen hun vastheid niet aan Gods waarachtig

heid en trouw, maar aan het geloof van de mens. 

3.2.5 Historische ontwikkeling 
De reformatorischschriftuurlijke visie op het geloof ging na de synode van Dordrecht 
goeddeels verloren. Over de Dordtse synode laat Woelderink zich lovend uit. Daar 
waren kerk en theologie nog met elkaar verbonden: "aan die vereeniging hebben wij de 
5 Artikelen tegen de Remonstranten te danken, waarin de harteklop wordt gehoord van 
het leven, dat Christus' Kerk op aarde staande houdt in den strijd, niet alleen een 

" Whvr XIV,24, zie ook VeB, p. 10: 'kennen' moet in de Catechismus genomen worden m de schriftuurlijke 
zm van Johannes 17:3, een bevindelijk kennen; 'kennen' en 'vertrouwen' bedoelen slechts een verschillende 
nuancering uit te drukken van hetzelfde geloof in verband met het voorwerp, waarop het gericht is. 

■" Whvr XIV,24; dat sluit niet uit, dat er van geloofsgroei sprake kan zijn. Maar ook het klemgeloof is geen 
geloof zonder zekerheid; het heeft alleen  bij wijze van spreken  een beperkte gezichtskring. 

■" VeB, p 1214 (citaat op p. 13), zie ook G7T29, p. 365: "bij de hervormers daarentegen (in tegenstelling 
tot Rome, HW) is die zekerheid absoluut, wijl ze met voortkomt uit het subject, ook niet uit eenige 
geloofsacte van den mensch, maar uit het object d.i. uit het Woord en de belofte des waarachtigen Gods uit 
het onbedriegelijk getuigenis van den Heiligen Geest." 

■•'07X29, p. 369. 
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leerboek, maar bovenal een troostboek voor aangevochten chnstenen ""* 
Helaas werd daarna die band verbroken De Scholastiek deed opnieuw haar intrede, 

waarmee het rationalisme vrij spel kreeg " Voor velen wordt het geloof meer een 
vrucht van de menselijke ratio dan van de Heilige Geest De zekerheid van het geloof 
wordt uiteindelijk beperkt tot een verstandelijke conclusie, gegrond op de aanwezig

heid van bepaalde kenmerken Comne constateerde het al Velen zijn bezig om met een 
ladder van kenmerken over de muur te klimmen, in plaats van door de wettige deur 
binnen te gaan ** 

Tegenover valse gerustheid en zelfgenoegzaamheid, uitkomend in dorre leerheilig

heid ontwikkelde zich de beweging van de Nadere Reformatie"' Geleidelijk aan komt 
steeds meer de nadruk te liggen op het eigen innerlijk Met als gevolg, dat 
geloofszekerheid vooral iets wordt van ervaren kenmerken Ten aanzien van het geloof 
voerde men allerlei onderscheidingen in (schijngeloof, tijdgeloof, zaligmakend geloof) 
' Hoe scherper dit onderscheid kan worden aangewezen, hoe beter natuurlijk, voor de 
rationalistische trek, die hierm verscholen ligt, schijnt men geen oog gehad te heb

ben "'" 
Woelderink vermeldt met ere het streven van het Pietisme, dat tegenover het 

rationalisme opkwam voor een bevindelijke kennis van de waarheid de kennis van het 
geloof Ook hier werden fouten gemaakt" Met name de fout, dat men de openbanng 
liet ineenvloeien met haar religieuze vrucht, zodat velen (onder anderen Schortinghuis) 
overgaan van de bevinding op de bevindelijke christen 

1.4 'Genadeverbond en bevinding' (1929) 

4.1 De bevinding bedreigt het genadeverbond niet 
In het verlengde van zijn lezing 'Geloof en bevinding' schrijft Woelderink in 1929 in 
Onder Eigen Vaandel een artikel over 'Genadeverbond en bevinding' '̂  Velen zijn van 
oordeel, dat nadruk leggen op de bevinding tekort doet aan het genadeverbond, 
constateert Woelderink Het is ook tegen zijn eigen spreken over de bevinding als be

« Whvr XIV,23 

"WAvr X1V,23, G7T29 p 367 

*" Whvr XIV 23, VeB p 17 (noot 8) 

■" Whvr XIV 23, zie ook VeB p 6 De Nadere Reformatie beoogt bovenal eene veroordeling van het 
zorgelooze en wereldschgezinde leven, dat zich bij tal van Christenen openbaart, zonder dat ze zien dat zulk 
een zorgeloosheid strijdig is met het levende geloof 

™ Whvr XIV 23 

" VeB p 5 7 p 17 

" 0 £ V 4 , p 9 19, opnieuw gepubliceerd m VeB p 23 34 
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zwaar ingebracht. Woelderink wil nu de ongegrondheid van dit bezwaar aantonen. Bij 
de bevinding, zoals hij die geschetst heeft, is het uitgesloten, dat daardoor aan enige 
waarheid van de Schrift tekort wordt gedaan. "Immers de bevinding bedoelt niet anders 
dan op een bepaalde zijde van het levend geloof den nadruk te leggen en laat het object 
des geloofs, het Woord der Waarheid, intact. De uitdrukking bevindelijke kennis of bij 
bevinding kennen bevestigt dat onmiddellijk en laat duidelijk zien, dat het niet gaat om 
het voorwerp der kennis, maar om de wijze van kennen."'' 

4.2 Het object van levend en dood geloof 
De in 1921 zijdelings gemaakte opmerking, dat het ware geloof en het historisch geloof 
hetzelfde object (het Woord der waarheid) hebben, keert hier in uitgewerkte vorm te
rug. Tegelijk - voegt Woelderink eraan toe - is er hier een wereld van verschil. Gods 
Woord komt naar de uitwendige zijde genomen als een menselijk woord naar ons toe. 
Al IS de Heilige Geest als het ware in de Schrift vlees en bloed geworden, toch is Gods 
openbaring in de Schrift niet van ons uit toegankelijk. Openbaring is en blijft een 
vrijmachtige daad van God, is altijd een werk van Zijn Geest.'" Ongetwijfeld, zegt 
Woelderink, is er een ontzaglijk onderscheid tussen het object van een levend en van 
een dood geloof, van een rationalistisch kennen en van een bevindelijk kennen. Alleen 
door de Heilige Geest hoort een mens in de Schrift de spraak van God. Maar nooit valt 
dat onderscheid aan een ander duidelijk te maken. Hier dreigt het gevaar om te rusten 
in begripsonderscheidingen zonder door de Heilige Geest geleerd te zijn van Gods 
wegen.'' Vandaar, dat - ook al moet de prediker voor dood geloof waarschuwen - toch 
altijd gezegd moet worden, dat er geen onderscheid is tussen het object van het levend 
en het dood geloof. "Daarom streden de reformatoren voor een zuivere prediking, d.i. 
voor de zuivere leer, maar ze banden niet uit hen, die slechts een historisch en dood ge
loof bezaten; ze waren zich bewust, dat ze daarmee een gebied zouden betreden, dat 
den mensch niet toekomt."'* 

4.3 Antinomianisme 
Vanuit deze stelling houdt Woelderink - tegenover het ingebracht bezwaar - staande, 
dat de bevinding niet tekort doet aan de leer inzake het verbond der genade, al toont hij 
voor het verwijt wel begrip. Tegenover het nomisme van de remonstranten kwam de 
eenzijdigheid van het anti-nominianisme te staan;"... het pad tusschen Remonstrantis
me (Nomisme) en Anti-nominianisme is zeer nauw."'' 

" VeB, p 23 

'" VeB, p 25 

" VeB, p 26-27; "Ook velen van hen, die in de theologie van Barth het nieuwe licht zien opgaan, loopen 
gevaar hier te struikelen. Geen theoloog kan ooit verder komen dan een zuiver stellen van de verschillende 
vragen en kwesties; een zuiver geloofsbegrip is echter nog iets anders dan het geloof zelf', p. 26 (noot 1). 

"• VeB. p 27 

" VeB, p 28 
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De antinominianistische inslag, die Woelderink op het oog heeft, komt uit in het 
opheffen van de verplichting tot geloof Ongeloof wordt niet meer gezien als schuld 
voor God Zo neemt men het tweede deel van het genadeverbond (in de taal van het 
doopsformulier) weg, en daarmee maakt men heel het genadeverbond krachteloos "De 
beloften van het verbond worden slechts in schijn gehandhaafd Want ze zijn niet meer 
gedaan aan de gedoopten als zoodanig, met meer aan iedere gedoopte, hoofd voor 
hoofd, maar alleen aan de uitverkorenen onder de gedoopten Het gevolg daarvan is, 
dat niemand Gods beloften kan en mag omhelzen, voordat hij zekerheid heeft gekre
gen, dat hij tot die uitverkorenen behoort "'̂  In deze gedachtensfeer wordt het gelovig 
omhelzen van Gods beloften beschouwd als inbeelding en mensenwerk, terwijl het 
laten liggen van Gods beloften voor eerbiedige schroom wordt gehouden 

4.4 Bevinding contra rationalisme 
Woeldennk prijst het in A Kuyper - "met zijn gemalen blik op de dingen"" - dat deze 
weer opkwam voor de verbondsgedachte, al betreurt hij de rationalistische uitwerking, 
die deze ervan gaf In een reactiehouding op Kuypers doopleer*° - zo constateert 
Woelderink - willen veel hervormd-gereformeerden helemaal met meer over een 
genadeverbond spreken Het weglaten van het dankgebed van het doopsformulier 
wordt als bewijs van getrouwheid aangemerkt Woelderink ziet hieruit 'in de laatste tij
den' een over-bevindelijke stroming groeien, die zich over het algemeen ver houdt van 
de Gereformeerde Bond en zich wat predik- en levenspraktijk betreft aansluit bij de 
Gereformeerde Gemeenten van Kersten en Fraanje of zich zelfs helemaal in onkerkelij
ke richting beweegt *' Toch mag de bevinding als zodanig met voor deze afwijking 
verantwoordelijk worden gesteld Tegenover het rationalisme wil de bevinding het 
wezen van het christelijk geloof handhaven 
Inderdaad wordt door degenen, die op de bevinding de nadruk leggen, bezwaar 
gemaakt tegen een prediking, waarin het genadeverbond op de voorgrond wordt 
gesteld Toch is dat niet, omdat de leer van het genadeverbond verworpen wordt Het 
bezwaar richt zich tegen de rationalistische manier, waarop de leer over het verbond 
wordt gehanteerd "Niet in de waarheid aangaande het genadeverbond maar in de 
geloovige omhelzing van deze waarheid ligt het geschil, waarover het gaat bij den 
strijd over de bevinding Zooals wij reeds eerder te kennen gaven, heel deze strijd is 
niet anders dan een stnjd over het wezen van het ware geloof "*̂  

'* VeB p 29 

" VeB p 29 

"" Woeldennk heeft er oog voor, dat Kuypers doopleer niet zonder meer de doopleer van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland is, VeB p 29 30 (noot 2) 

" VeB p 30, deze aansluiting leidt ook tot een politieke keus voor de politieke partij van Kersten de 
Staatkundig Gereformeerde Partij 

" VeB p 32 
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4.5 Het Woord van God 
Tegenover de opmerking, dat de zaligheid toch niet aan het geloof in Christus verbon
den kan zijn (dan wordt de zaligheid bepaald door de plaats waar een mens ter wereld 
komt), wijst Woelderink op het Woord van God. Dat Woord (zoals het zelfs tot de 
heiden komt, Romeinen 1) niet te horen stelt schuldig; dat Woord gelovig te horen en 
te aanvaarden brengt op de weg van het leven. Het hebben van een rechtzinnige theorie 
over het genadeverbond betekent nog niet, dat een mens het Woord Gods gehoord 
heeft. "Ook ten opzichte van het Genadeverbond stuiten we gedurig op het rationalis
me, dat het groote wonder niet verstaat, dat Gods Woord in des menschen woord is 
ingegaan zonder nochtans in des menschen woord veranderd te zijn. "*̂  Wie de belofte 
scheidt van de belovende God, gaat leven bij waarheden en begrippen. "Hoe fijn is 
reeds dit rationalistische gevaar gevoeld door tal van oude schrijvers (b.v. de gebroe
ders Erskine), als ze telkens spreken van een belovend God in plaats van de belofte 
Gods."*^ Christus wandelt onder ons in het kleed van de belofte. Het gevaar van de ver-
uitwendiging dreigt: wel de belofte aannemen, maar Christus Zelf voorbij laten gaan. 
In de belofte (en het sacrament) moet het ons echter om Christus begonnen zijn! 

1.5 Analyse 

5.1 Eerste publicaties: incidentele opmerkingen 
Verbond en belofte vormen in de beginjaren van Woelderinks publiceren nog geen 
afzonderlijk thema in zijn denken. Het blijft in de eerste publicaties (1914-1923) bij 
een enkele zijdelingse opmerking. Toch zijn deze incidentele uitlatingen van belang om 
te noteren. Ze geven een indruk van de invalshoek, van waaruit hij verbond en sacra
ment benaderde voordat deze materie thematisch werd in zijn schrijven. 

Met name in de weergegeven passages uit 1922 zijn bepaalde grondlijnen van 
Woelderinks latere totaalvisie op verbond en sacrament herkenbaar. Het sacrament 
verzegelt Gods verbond en belofte. Dat moet in geloof aanvaard worden. Het blijft in 
dit stadium echter bij deze grondlijnen. Uitwerking en onderbouwing ontbreken nog. 

De gegevens in de eerste publicaties zijn dan ook te schaars om er zwaarwegende 
conclusies aan te verbinden. In ieder geval blijkt de invalshoek in deze periode niet 
principieel af te wijken van die in de latere betogen. 

5.2 Dubbele blikrichting 
Wie Woelderinks lezingen rond het thema 'geloof en het artikel 'Genadeverbond en 
bevinding' overziet, ontdekt een dubbele blikrichting. Woelderink grenst zich naar twee 
kanten af: 

" VeB, p 33; Woelderink zoekt de eenheid tussen Gods Woord en de Schrift in het getuigenis van de Heihge 
Geesf de Geest is niet te vereenzelvigen met de kracht, die in het evangelie tot openbaring komt. Hij is een 
Persoon, die met een eigen getuigenis tot ons komt (noot 3). 

" VeB, p 33 
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- hij kiest scherp positie tegenover wat hij aanduidt als rationalisme en intellectualis
me: een verstandelijk omgaan met Gods beloften en het geloof. Het hebben van een 
juiste visie op belofte en geloof betekent nog niet, dat er werkelijk uit Gods 
beloften en in het geloof geleefd wordt. Bij de rationalistische houding neemt de 
mens de beloften in eigen hand en beschouwt hij zijn verstandelijke toestemming 
van de goddelijke waarheid als geloof. Daartegenover voert Woelderink het pleit 
voor de bevinding. Bevinding is eigen aan het ware, het levende geloof. God 
overtuigt door Zijn Geest een mens innerlijk van Zijn beloften. Hij maakt het 
geloof bij de mens los. Zo wordt de relatie met God hersteld; 

- tegelijk neemt Woelderink afstand van het subjectivisme, waarbij de zekerheid niet 
aan Gods beloftewoord, maar aan het eigen innerlijk ontleend wordt. Van de 
bevinding gaat men over op de bevindelijke christen, die vertrouwt op bij zichzelf 
waargenomen kenmerken. Daarmee annex is de gedachte, dat Gods beloften pas in 
geloof omhelsd mogen worden, wanneer iemand zekerheid heeft verkregen, 
wanneer hij tot de uitverkorenen behoort. Tegenover dit subjectivistische denken 
stelt Woelderink, dat het geloof de zekerheid alleen aan zijn object kan ontlenen: 
aan Gods beloften, of - liever nog - aan de belovende God. 

Tussen deze twee uitersten*' zoekt Woelderink zijn weg. Aan de ene kant voert hij het 
pleit voor de bevinding als aspect van het levend geloof, dat afhankelijk is van Gods 
openbaring. Aan de andere kant legt hij nadruk op Gods beloften, zoals ze aan iedere 
gedoopte gegeven zijn en op de daaraan verbonden verplichting tot geloof. In het 
subjectivistische denken stelt ongeloof niet langer schuldig voor God. 

5.3 Bronnen 
Woelderink geeft wat zijn bronnen betreft van een brede oriëntatie blijk. Meerdere 
malen citeert hij uit de Institutie van Calvijn. Ook met de Loei communes van Me-
lanchthon is hij bekend. Daarnaast verwijst hij naar het Compendium theologiae van 
Franciscus Turretinus, een gereformeerd theoloog uit de zeventiende eeuw. 

Met diverse schrijvers, die tot de Nadere Reformatie of het Piëtisme gerekend 
worden, is hij vertrouwd. Het blijkt uit verwijzingen naar werk van Wilhelmus a 
Brakel, Comrie, Tersteegen, Schortinghuis, de Voorrede op Smytegelts preken. Met 
instemming wordt ook een uitspraak van de gebroeders Erskine aangehaald. 

Tegelijk blijkt Woelderink op de hoogte te zijn van wat er zich in zijn eigen tijd 
theologisch afspeelde. Dat hij het denken van A. Kuyper kent, ligt voor de hand. Maar 
de betekenis van Karl Barth is hem evenmin ontgaan. Diens Römerbrief heeft hij 
gelezen, zoals ook het orgaan Zwischen den Zetten tot zijn lectuur behoort.'* In eigen 
land is hem de brochure van K. Schilder Kerktaal en leven niet ontgaan.*^ Zijn belang-

°' Er IS voor Woelderink ook een verbindingslijn tussen deze twee uitersten. In het scherp onderscheiden 
tussen verschillende soorten geloof signaleert hij een rationalistische trek (VWivr. XIV,23). Zie ook 3 2 3 over 
het intellectualisme in bevindingskringen. 

" VeB, p 33 (noot 3). 

" VeB, p 3. 
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stelling blijft niet tot directtheologische literatuur beperkt. Voor het werk van de 
schrijfster Carry van Bruggen toont Woelderink betrokken interesse.*' 

Voor Woelderink is Calvijn een onbetwiste autoriteit. Bij het gereformeerd belijden 
in het spoor van Calvijn sluit hij zich con amore aan. Vraag/antwoord 21 H.C.

gelezen vanuit Calvijn  is voor Woelderink maatgevend. De Dordtse Leerregels 
worden uitbundig geprezen. Pas na Dordrecht begint het mis te gaan. Bij iemand als 
Turretinus merkt Woelderink het beginnend vertrouwen op eigen geloofsconlusie op. 
Hier komt het rationalisme in zicht! 

Woelderinks dubbele blikrichting bepaalt zijn taxatie van (auteurs behorend tot) de 
Nadere Reformatie en het Piëtisme.*' Voor de inzet van de Nadere Reformatie en het 
Piëtisme heeft hij zonder meer waardering. Op eigen manier zijn zowel de Nadere 
Reformatie als het Piëtisme opgekomen voor het levend geloof. Dat strookt met 
Woelderinks eigen pleidooi voor de bevinding als kenmerkend voor het ware geloof. 
Anderzijds toont hij distantie tegenover rationalistische trekken en het toenemend 
subjectivisme in bedoelde stromingen. 

Soms treft deze dubbelheid ten aanzien van één en dezelfde schrijver. Woelderink 
kan Comrie prijzen om diens protest tegen het vertrouwen op kenmerken in plaats van 
op Christus. Ook Comrie's inzicht, dat het geloof meer is dan de geloofsdaad, acht 
Woelderink voluit in de lijn van de Reformatie. Maar Comrie was in zijn redeneertrant 
een kind van zijn tijd. En van Comrie's spreken over een geloofsvermogen moet 
Woelderink weinig hebben. Iets dergelijks geldt ten aanzien van A. Kuyper. Voor 
Kuypers poging om de verbondsgedachte weer de haar toekomende plaats te geven, 
heeft Woelderink goede woorden over. Maar aan deze goede woorden zijn meteen 
woorden van treurnis verbonden over de rationalistische uitwerking van de verbonds

gedachte bij Kuyper, die velen in hervormdgereformeerde kring voor het verbond als 
zodanig kopschuw maakte. 

Woelderinks beroep op een uitspraak van de gebroeders (Ebenezer en Ralph) 
Erskine verbaast niet. Zij gelden als 'verbondsmatige' oude schrijvers. C. Graafland 
relativeert echter het beroep op de Erskines, zoals Woelderink dat vaker zou doen. Ook 
iemand als G.H. Kersten beriep zich voor zijn (aan Woelderink tegengestelde) 
verbondsopvatting op de Erskines.^" 

"' Zowel in 'Genadeverbond en bevinding' (VeB, p. 23) als in 'De beteekenis van het geloof (G7T29, p. 353

356) haalt Woelderink de lezing van Carry van Bruggen over 'Het Joodsche milieu' aan; in GTT 29, p. 355 
wijst Woelderink op haar autobiografisch geschrift Huisje aan de sloot. Zie voor Carry van Bruggen De 
nieuwe Winkler Prins 3, p. 892. 

"■' Woelderink typeert beide bewegingen in VeB, p. 5 e.v.; zie hierbij (ook over definitieproblemen in dezen) 
F.A. van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw, GoudriaanKampen, p. 
175 e.v.; zie ook Documentatieblad Nadere Reformatie 19 (1995), nr. 2, p. 107184. 

™ C. Graafland, 'De spiritualiteit van de Puriteinen (inzonderheid van Ebenezer en Ralph Erskine en haar 
invloed in Nederland), in: W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto, L. van Driel (red.), Spiritualiteit, Kampen 
1993, p. 209229 (zie met name p. 211 en p. 218); zie van Graafland ook Van Calvijn tot Comrie II. 
Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme deel 3 & 4, 
Zoetermeer 1994, p. 293309 (NB p. 297, noot 72); zie tevens P.H. van Harten, De prediking van Ebenezer 
en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte (diss. Utrecht), 's

Gravenhage 1986. 
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5.4 Barth 
Woelderinks stellingname ten opzichte van Karl Barth is aparte aandacht waard Met 
name in de visie op de Schrift zijn er raakvlakken met de visie van Barth Woeldennk 
onderscheidt tussen het geschreven Woord als mensenwoord en de levende Godsopen

baring door het Woord C Graafland denkt hierbij aan rechtstreekse invloed van Barth 
"Natuurlijk kunnen wij hier al constateren hoezeer Woeldennk naar Barth geluisterd 
heeft, met name de jonge Barth, die ook zo sterk de scheiding aanbracht tussen het 
gewoon menselijk Woord van de Schrift, dat op Gods soevereine moment zijn eigen 
goddelijk Woord kan worden en dan ook zich onweerstaanbaar in het mensenleven 
doorzet"" Inderdaad is opvallend, dat Woeldennk juist bij het maken van dit onder

scheid Barth citeert, al hebben deze citaten vooral betrekking op de aard van het 
geloof" 
Toch IS er in de visie op de Schrift ook onderscheid tussen Barth en Woeldennk Al is 
Gods Woord niet in het menselijk woord veranderd, toch is dit Woord wel tot het 
menselijk woord ingegaan'' Woeldennk kan de Schnft een menselijke weergave, 
vertolking van de openbaring noemen Maar tegelijk kan hij zeggen, dat de Heilige 
Geest in het Woord der Schrift als het ware vlees en bloed is geworden, al kan nooit 
onze geest in de Schrift Gods openbaring aanboren, maar is het "God zelf, die in 
Christus Jezus door Zijn Heiligen Geest zich openbaart, sprekende tot ons m de 
Schriften "'■* De scheiding tussen het Woord en God is "fataal" ^̂  Graafland constateert 
hier onduidelijkheid bij Woeldennk'* Met een beroep op het Testimonium Spiritus 
Sancti wil Woeldennk de inspiratieleer ontwijken'' Toch wijst hij de evolutionistische 
opvatting van de Godsopenbanng van iemand als F M Th Bohl'* af, waarbij niet 
langer aangenomen wordt, dat God tot Mozes en Israel gesproken heeft in de zin, 
waarin de bijbelschrijver dat meedeelt" In tegenstelling tot Barth staat Woeldennk 
negatief tegenover de Schnftkntiek en haar premissen Hier blijft inderdaad veel 
onduidelijk Ook of Woeldennk zijn onderscheiding mensenwoord en goddelijke 
openbaring inderdaad aan Barth ontleend heeft Woeldennk maakt in dit opzicht wel 

''Theol /?«ƒ XXXIII, p 212 

^''VeB p 10 11 

" VeB p 33 

" VeB p 25 

" VeB p 33 

™ Theol Ref XXXIII, p 212-213 

" VeB p 33 

'* In Exodus (serie Tekst en Uitleg), Groningen/Den Haag 1928 

" 0 7 7 29 p 360 
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met Barth vergelijkbare opmerkingen. Maar geheel gelijk aan die van Barth zijn ze ook 
weer niet. 

Woeldermk spreekt ook scepsis uit in de richting van Barth. "Meer en meer schijnt 
Prof. Barth school te maken."'" Maar juist de school van Barth loopt het risico om op 
de klip van het intellectualisme te stranden, al geeft ook Barth zelf er blijk van oog te 
hebben voor dit gevaar.*' Dezelfde scepsis komt tot uiting, wanneer Woeldermk wijst 
op het gevaar voor hen, "die in de theologie van Barth het nieuwe licht zien opgaan".*^ 
Er klinkt in de formulering onmiskenbaar afstandelijkheid door. Kortom, Woelderinks 
stellingname ten opzichte van Barth is niet in één typering onder te brengen. Naast een 
zekere mate van instemming is er ook aanzienlijke reserve in de richting van Barth op 
te merken. 

5.5 Groeiende aandacht voor het verbond 
Het artikel 'Genadeverbond en bevinding' heeft op een bepaalde manier een schamier-
functie in Woelderinks ontwikkelingsgang. Het artikel is nadere uitwerking van het 
thema uit de voorgaande jaren: het (levend) geloof, de bevinding. Tegelijk komt een 
nieuw thema in zicht: het verbond van de genade, al fungeert het hier nog niet als een 
zelfstandig thema.*' 

Woeldermk over het verbond 
Al geeft Woeldermk in 'Genadeverbond en bevinding' geen thematische uiteenzettmg van 
het genadeverbond, zijn stellingname is duidelijk Het verbond van de genade geldt alle 
gedoopten, hoofd voor hoofd, en niet alleen de uitverkorenen onder de gedoopten In de 
beloften van het genadeverbond (de beloften van het evangelie, zoals de formulieren ze 
noemen) is heel Gods heil in Chnstus begrepen Aan deze beloften is de verplichting tot 
geloof verbonden De doop is niet anders dan de heilsbelofte in zichtbare vorm. Wat 
Woeldennk later uitvoeriger en nader gedocumenteerd over verbond en sacrament zal 
betogen, is hier in nuce al aanwezig 
Deze stellingname levert een bijzonder beeld op. Voor wat betreft verbond en sacrament 

gnjpt hij terug op de inzichten van Bullinger en Calvijn en de door hen gestempelde 
traditie. Daarnaast weet hij zich aangesproken door de idealen van de Nadere Reformatie 
en het gereformeerd Pietisme, zoals blijkt uit zijn herhaald pleit voor de bevinding, al 
geeft hij daaraan een eigen invulling'"' Beide lijnen zoekt Woeldermk in het artikel 
'Genadeverbond en bevinding' met elkiiar te combineren. Vandaaruit kan hij zich ook 
naar twee kanten toe kritisch afgrenzen. 

De groeiende aandacht voor het verbond blijkt door een aantal factoren bepaald: 

'" VeB, p 20. 

"VeB,p 21. 

"VeB,p 26 (noot 1) 

" 'Het gaat niet aan om hier een uiteenzetüng te geven van het Verbond der genade", VeB, p 31. 

'* Een samenvatüng van Woelderinks visie op de bevinding is te vinden in T Brienen, Bevinding Aard en 
functie van de geloofsbeleving, Kampen 1978, p 35-44 
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 het verwijt, dat Woelderink met zijn spreken over de bevinding aan de leer over het 
genade verbond afbreuk zou doen; 

 de aversie in eigen kring tegen de verbondsleer in reactie op Kuyper; 
 de opkomst van een overbevindelijke stroming in hervormdgereformeerde kring, 

mm of meer los van de Gereformeerde Bond, geestelijk verwant aan de Gerefor

meerde Gemeenten. 

Het IS vooral de eigen situatie van de gereformeerde richting binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, waardoor Woelderinks aandacht op de leer van het genadeverbond 
gespitst wordt. Daarbij blijkt, hoezeer de gereformeerde richting in de Nederlandse 
Hervormde Kerk rekening diende te houden met de ontwikkelingen in de Gereformeer

de Gemeenten,^' waar juist in deze tijd  1929!  de dogmatische fixering van de inzich

ten inzake verbond en verkiezing in zicht begon te komen.** Niet voor niets noemt 
Woelderink de namen van Kersten*' en Fraanje.** 

1.6 Conclusie 
Dit hoofdstuk hebben we genoemd 'Op weg naar het thema verbond/belofte'. Verbond 
en belofte vormen in dit stadium nog geen zelfstandig thema in Woelderinks 
theologiseren. Toch is hij al vanaf 1924  vanuit het gezichtspunt van het geloof  met 
soortgelijke vragen bezig, als die hij in een later stadium onder het thema van het ver

" Wederzijds hielden de gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Gemeenten elkaar in het oog Ds I. Kievit had in zijn artikelen in het Gereformeerd Weekblad niet alleen 
lezers in eigen kring op het oog, maar ook lezers uit de kring van de Gereformeerde Gemeenten, mededeling 
van J V d Graaf (interview). H.A Hofman signaleert, dat G H Kersten in het blad De Saambinder zelden of 
nooit van leer trok tegen de Hervormde Kerk, althans tegen de rechtervleugel daarvan "Had hij de hoop dat 
(een deel van) de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk zich zou aansluiten bij de Gereformeerde 
Gemeenten'' { ) Zou hij daarom ook zo graag de school uit hebben willen bouwen tot een volwaardige 
opleiding van predikanten''"; Ledeboerianen en Kruisgezinden, Utrecht 1977, p 144. 

*' Hierop wordt in een later hoofdstuk nader teruggekomen. 

" Gerrit Hendrik Kersten (18821948) nam in de Gereformeerde Gemeenten een vooraanstaande plaats m. In 
de 'Vereniging' van 1907 speelde hij een voorname rol Zie over Kersten: BLNP 2, p 281282, Voorgangers 
IV, p 'i\'i'i\l; Predikanten/oefenaars 5, ■p 116121; M Golverdingen, Di G H. Kersten Facetten van zijn 
leven en werk. Houten 1993 (derde herziene en uitgebreide druk), H Florijn, J Mastenbroek (red.), Gerrit 
Hendrik Kersten Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten, GoudnaanKampen 1993 Zie 
voor 'de partij van Kersten': W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 19181948. Een bibliocratisch 
ideaal (diss Utrecht), Houten 1993 (tweede druk) 

" Jozias Fraanje (18781949), zie over hem Voorgangers IV, p 189190, Predikanten/oefenaars 4, p. 59

70, G H Kersten, Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds. G.H Kersten over de Gerefor

meerde Gemeenten van 18341946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen 
levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948, Utrecht 1985 (tweede druk), p 221227; H. 
Florijn, Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk 
kerkverband, GoudnaanKampen 1996, p 3640, p 110122 Ondanks de verbondenheid tussen Kersten en 
Fraanje, was er wel enig verschil in 'ligging', Fraanje was nog 'bevindelijker' dan Kersten; zie J Zwemer, In 
conflict met de cultuur De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van 
de twintigste eeuw (diss VU Amsterdam), GoudnaanKampen 1992, p. 58. 
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bond aan de orde zal stellen. Een aantal grond-overtuigingen, in de jaren 1924-1929 
geformuleerd, zal in de volgende fase ook ongewijzigd terugkomen. 

Al komt in de jaren na 1930 het zwaartepunt van Woelderinks theologiseren bij 
verbond/belofte te liggen, ongetwijfeld vormen de publicaties uit de twintiger jaren 
over het geloof er inhoudelijk/principieel de aanloop toe. Het artikel 'Genadever
bond en bevinding' fungeert daarbij als een natuurlijke schakel. 
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Hoofdstuk II Verbond/belofte wordt thematisch 

U.l Opzet van het hoofdstuk 
Na het artikel 'Genadeverbond en bevinding' uit 1929 valt er een windstilte in Woelde-
rinks (langere) publicaties tot 1932.' Dan verschijnt in het blad Onder Eigen Vaandel 
de tekst van de lezing, die Woelderink in september 1931 hield voor de Hervormd-
Gereformeerde Predikantenvereniging, met als titel 'Het Verbond'.^ Vanaf deze lezing 
staat in Woelderinks schrijven en spreken verbond en belofte centraal. De uiteenzet
tingen, waarin Woelderink zijn basis-overtuigingen over verbond en belofte formuleert, 
vormen de stof voor dit hoofdstuk. Na een samenvattend overzicht (II.2) volgen de 
analyse (II.3) en de conclusie (II.4). 

II.2 Woelderink over verbond en belofte 

2.1 Materiaal 
In dit onderdeel wordt een viertal lezingen/artikelen samengevat. Om te beginnen de al 
genoemde lezing over 'Het Verbond'.' Het is een brede uiteenzetting over het verbond, 
zorgvuldig gestructureerd en wetenschappelijk onderbouwd. 

Op 7 januari 1932 sprak Woelderink voor een kring van predikanten over het 
onderwerp 'Verbond en Kerk'. Deze lezing werd voor het eerst in 1974 gepubliceerd." 
De opzet is meer praktisch van aard dan de lezing over 'Het Verbond'; ook de structure
ring is aanzienlijk losser. 

In februari 1933 schreef Woelderink een artikel in Vox Theologica over 'Het Ver
bond', waarin hij zijn voornaamste gedachten over het verbond kort en bondig samen
vatte.' 

In de bundel Verbond en bevinding vond de eerste publicatie plaats van Woelde
rinks lezing 'Het verbond en het leven van den christen'.* Onduidelijk is, waar en 
wanneer precies Woelderink deze lezing hield. Het oorspronkelijk manuscript geeft op 
dit punt geen enkele indicatie.^ Merkwaardig is, dat Woelderink deze lezing hield in 

' In de tussenliggende tijd publiceert Woelderink uitsluitend een meditatie in Whvr. XXI,49 (14-11-1930) 
over 1 Joh. 4.10. 

' O f V ? , p 92-116. 

' Opnieuw gepubliceerd in VeB, p. 35-64. 

* VeB, p. 65-92. 

' VT4,p. 73-77. 

"VeB.p 106-127. 

' Via Ton Bolland te Amsterdam kreeg ik inzage in het manuscript. 
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een reeks avondtoespraken,' terwijl op de kaft van het manuscript achter de titel tussen 
haakjes staat 'artikel'. Mogelijk heeft Woelderink het plan gehad deze toespraak als 
artikel te publiceren. De lezing draagt het karakter van een uiteenzetting voor geïnte
resseerde gemeenteleden. 

Hoewel in het manuscript een datum ontbreekt, is wel bij benadering een datering 
mogelijk. Inhoudelijk is de toespraak 'Het verbond en het leven van den christen' nauw 
verwant aan de in deze paragraaf eerder genoemde lezingen/artikelen. Dezelfde 
gedachtengangen worden gevolgd. Dezelfde voorbeelden gebruikt.' Ook in de stijl is er 
overeenkomst.'" Dat maakt aannemelijk, dat Woelderink deze lezing gehouden heeft 
tussen 1931/32 en 1934. Vermoedelijk zal de lezing vóór 1935 gehouden zijn, het jaar 
waarin Woelderink in De Waarheidsvriend zijn brede artikelenserie over de rechtvaar-
digmaking schreef." Wat Woelderink in 1935 naar aanleiding van Romeinen 4:3 zou 
schrijven over Gods goedkeuring van Abrahams geloof, is in de lezing 'Het verbond en 
het leven van den christen' nog niet meer dan een zijdelingse opmerking.'^ De uitdie
ping daarvan moet blijkbaar nog komen. Dat alles wettigt een vermoedelijke datering 
tussen 1931/32 en 1934.'^ 

2.2 Overzicht 

2.2.1 Het verbond: het wezen van de christelijke religie 
De leer van het verbond is typerend voor het gereformeerd protestantisme. Helaas is 
deze verbondsleer, zoals we die in de Heidelbergse Catechismus en de liturgische 
formulieren vinden, door de geestesrichting van de zeventiende en achttiende eeuw 
tenietgedaan, waarbij men uitkwam bij het subjectivisme en individualisme van de 
negentiende eeuw. In de omwending van het objectieve naar het subjectieve raakte het 
object van het geloof - de drie-enige God, Zich openbarend in de belofte van het 
evangelie - op de achtergrond. De God van het verbond wordt vervangen door de 
begnppengod van de wijsbegeerte. De maatstaf om te beoordelen, of men tot Gods 
volk behoort, wordt aan de mens ontleend. Daarmee verloor het geloof zijn zekerheids-

» VeB, p. 109. 

' Bijvoorbeeld de mening van Prof. J.I. Doedes over het belofte-begnp; vergelijk VT 4, p. 75 met VeB, p. 
118-120. 

'" Vooral met de lezing 'Verbond en Kerk'. 

" Zie hoofdstuk IV. 

''VeS, p 125. 

" Woelderinks handschrift geeft weinig houvast om tot een bepaalde datering te komen. Er is enig verschil 
in handschrift tussen 'Het verbond en het leven van den christen' en een feestrede uit 1947 ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de christelijke school te Asperen (manuscript eveneens via Ton Bolland 
ingezien). Daar staat tegenover, dat Woelderinks handschrift in een brief aan C Veenhof, gedateerd 4 
december 1947 min of meer hetzelfde is als in 'Het verbond en het leven van den christen' (afschrift brief via 
het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800-heden] te Amsterdam). 
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karakter Al heeft met name A Kuyper gepoogd de ereplaats van het verbond te 
herstellen, deze pogmg moet naar Woeldennks oordeel als mislukt beschouwd worden 
Woeldennk acht herstel van de verbondsleer, aansluitend aan die van de zestiende 
eeuw, dringend nodig Het verbond is in de geloofsleer geen locus onder de loei, maar 
ZIJ beheerst heel de betrekking tussen God en Zijn kerk '" 

In de verbondsidee wordt ons het wezen van de christelijke religie ontdekt in 
onderscheiding van de religie in het algemeen "In het verbond ligt de grondslag en het 
wezen der ware religie In zooverre het chnstendom gezien mag worden als het herstel 
van de ware religie, kan men zeggen, dat in het verbond het wezen van het christendom 
gelegen is "" Er is een relatie Schepper-schepsel Deze relatie is gegeven met de schep
ping Het IS de Heer-knecht-relatie, waarin de mens verplicht is tot gehoorzaamheid 
Daaruit volgt voor de mens allerminst het recht op de gemeenschap met God Naast en 
boven deze betrekking uitgaande is er de relatie van het verbond "De gemeenschap 
van God en mensch is en blijft een gave van Gods vrije goedheid, ook den reinen 
mensch Daarom moet het verbond, dat God met Adam in den staat der rechtheid 
aanging, gezien worden als uitgaande boven de krachtens schepping bestaande 
levensverhouding Van Adam is dan ook meer gevraagd dan enkel gehoorzaamheid, 
het verbond vraagt bovendien geloof De val des menschen in ongehoorzaamheid ziet 
de Schrift als vrucht van ongeloof"" Het verbond is vrucht van Gods vrijmachtig 
welbehagen " 

Woeldennk is zich bewust m dit opzicht van mening te verschillen met zijn 
'hooggeachten leermeester Prof Visscher' Deze ziet het (werk)verbond als een tussen 
God en mens krachtens schepping bestaande levensverhouding '* Dit komt Woeldennk 
voor als 'eenigszins' de terugkeer tot de opvatting van eenfoedus naturale Scheppings-
relatie en verbonds-relatie dienen onderscheiden te worden De verbondsverhouding 
tekent de particuliere, zeer bijzondere verhouding tussen God en de Zijnen Het 
verbond is dan ook meer dan een tijdelijk middel Het is geen middel, maar doel Al is 
de bediening van het verbond van voorbijgaande aard, naar zijn wezen is het verbond 
eeuwig Samenvattend ware religie - vertrouwelijke omgang tussen God en mens - is 

'" VeB p 35 37 p 69-70, VT 4, p 73 Woeldennk acht het mogelijk, dat het geschrift van J A Wormser, 
De Kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere kerkelijke en maatschappelijke leven 
verschenen in 1853, met de daarin behandelde vragen Kuyper gedrongen heeft zich nader de betekenis van 
het verbond te realiseren, VeB p 108 Zie voor het geschrift van Wormser LG Zwanenburg Wormseren 
Hoedemaker (p 427 445) in W van t Spijker, W Balke, K Exalto en L van Driel, Rondom de doopvont 
Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk 
Goudriaan 1983, p 427-438 

" VT4, p 73, zie ook VeB, p 35 

"VeB p 41 43, citaat op p 43, zie ook VeB p 73-74 en p 114 

" VeB, p 43-44, p 74, VT 4, p 74 Dat het verbond door Gods vrije welbehagen gedragen wordt, komt 
helder uit in het feit, dat God het verbond opricht met Abram en met zijn zaad De kinderen van de 
gelovigen worden zontier/lun weten enkel uit vrije genade in Gods verbond opgenomen, VeB p 122 123 

" Woeldennk verwijst naar het geschnft van H Visscher, Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, 
Rotterdam z j , p 8 en 11 
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alleen mogelijk in het verbond, waarin de hoge God Zich m vrije gunst naar de mens 
neerbuigt" 

Verbond en schepping 
In de met de schepping gegeven levensverhouding tussen God en mens, ziet Woelde-
rink zowel de wet als de religie in algemene zin besloten liggen De verbondsbetrek
king tussen God en mens blaast de oorspronkelijke scheppingsverhouding met op; 
integendeel, de verbondsbetrekking is op de algemene betrekking Schepper-schepsel 
gebouwd Daarom kan het verbond de wet nooit tenietdoen, maar erkent en bevestigt 
die veeleer Dus is alle anti-nomianisme uit de boze Aanvaarding van het verbond is 
tevens aanvaarding van de betrekking Schepper-schepsel Hiermee is alle doperse 
wereldimjding veroordeeld "De verbondsbetrekking laat een christen in al de 
natuurlijke betrekkingen, in welke hij als mensch staat maar vraagt van hem, dat hij 
daarin als een kind van God wandelt" Een christen zal zich met onttrekken aan 
maatschappelijke en staatkundige vraagstukken De kerk kan zich daarmee alleen in 
indirecte zin bezighouden Anders zinkt de verbondsbetrekking, waann de kerk tot 
God gezet is, terug in de natuurlijke betrekking schepsel-Schepper en gaat daarboven 
met meer uit, hoe vroom het ook verdedigd wordt "Het laatste gevaar dreigt in onze 
dagen nog meer dan het doopersche "™ 
Al IS ware religie alleen mogelijk binnen het verbond met God, tegelijk kan Woelde-

rink zeggen, dat in en met de schepping van de mens de religie gegeven is de mens is 
zich bewust van een levensbetrekking tussen God en hem Vandaar dat ook bij 
heidense volken religie wordt aangetroffen Net zo min als de wet heft het verbond 
deze religie in algemene zin op Het is de grondslag, waarop verder wordt gebouwd 
Ook het religieus gevoel wordt door het verbond niet opzij gezet, maar erkend en 
geheiligd Tegelijk mag nooit vergeten worden, dat het verbond een betrekking stelt 
tussen God en de mens, die ver uitgaat boven die, welke in de religie in het algemeen 
gegeven is '̂ 
In het verbond wordt ook de mystiek (het verlangen naar de vereniging met God) 

geheiligd "Wijl de mystiek wortelt in de religie als zoodanig, wordt zij door de 
verbondsbetrekking met te met gedaan, maar veeleer geadeld " Het verbond is nu 
eenmaal geen zakelijk onpersoonlijk contract In het verbond is er werkelijk omgang 
tussen God en mens, is er wederkerige liefde Zozeer, dat de Schrift spreekt van een 
wonen bij elkaar Waar het verlangen naar God heel de mens gaat beheersen, wordt 
de christelijke mystiek geboren ^̂  

" VeB, p 41 -43 en p 74-75 In V7" 4, p 77 voegt Woelderink hieraan toe "Het onderscheid tusschen de 
verbonds en de scheppingsrelatie bhjkt hieruit klaar, dat de eerste verbroken kan worden, de laatste niet Als 
de ware betrekking tusschen God en mensch verbondsbetrekking genoemd wordt, is een der eerste gedachten 
hierin besloten, dat deze betrekking van God gelegd is, niet van den mensch' (noot 4) 

™ VeB, p 52-54 (citaten op p 54) 

" VeB, p 54-57, zie ook p 44 zonder het innerlijk bewustzijn van God en van Gods heerlijkheid, met het 
bestaan van de mens gegeven, was de religie niet mogelijk 

^̂  VeB p 57 60 (citaat op p 58) 
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2.2.2 Wel een paradijs-verbond, geen werk-verbond 
Al spreekt de Schrift zelf niet van een verbond vóór de val, Woelderink acht het "niet 
onjuist, zelfs een machtige conceptie", toen de christelijke kerk de verhouding tussen 
God en mens in het paradijs als verbondsmatig heeft gezien. Terecht is dit afgeleid uit 
Gods verbond met Abram. Abram stond al in de schepselmatige verhouding tot God. 
Naast deze betrekking kwam een andere, "die niet uit een tusschen God en mensch 
krachtens schepping bestaande verhouding voortvloeit, maar die vrucht is van vrije 
genade, van de vrijmachtige verkiezing Gods."^' 

Er is dus een paradijs-verbond. Maar dit paradijs-verbond is geen werk-werbond. 
Woelderink heeft de volgende bezwaren tegen deze term: 

door te spreken over een werkverbond in contrast met het genadeverbond, ver
schuift de aandacht van het verbond als zodanig naar de tegenstelling werk-
genade. De leer over het genadeverbond dreigt een verkapte verhandeling over de 
rechtvaardiging te worden. Mede daardoor is de verbondsidee op de achtergrond 
geraakt. Vandaar dat Woelderink liever spreekt over verbond dan over genadever
bond. Wie over genadeverbond spreekt denkt daarbij onmiddellijk aan een con
trast met het werkverbond;^'' 
inherent aan de idee van het werkverbond is de gedachte, dat God aan de mens het 
eeuwige leven belooft op voorwaarde van volkomen gehoorzaamheid. Echter, ook 
in het paradijs is de mens zonder meer tot gehoorzaamheid aan God verplicht. 
Voor Paulus is een rechtvaardiging uit werken een grote dwaling. Deze bij uitstek 
zondige gezindheid plant men nota bene over naar de staat der rechtheid. Wat aan 
de remonstranten verweten wordt - namelijk dat zij de troost van Gods beloften 
voorwaardelijk maken - wordt door de contra-remonstranten in de theorie van het 
werkverbond van alle smet vrijgesproken. Ook de remonstrantse dwaling inzake 
de vrije wil krijgt in het werkverbond een ereplaats.^' 

"Mijn bezwaren tegen de traditioneele opvatting van het werkverbond zijn dus kort 
samengevat deze: door het verbond voorwaardelijk te maken in den zin, waarin de 
Remonstranten dat deden ten opzichte van het genadeverbond doet men aan het wezen 
van het verbond tekort en ontneemt men zoowel aan het verbond als aan zijn beloften 
alle vastigheid; en door de aanvaarding van het verbond te maken tot een wilskwestie 
verkracht men het wezen des geloofs, dewijl het geloof meer is dan een functie van den 

" VeB, p. 40-41; zie ook VeB, p. 74, eveneens VT4, p. 73: "Als een geniale conceptie was het, toen nien de 
betrekking tusschen God en mensch ook in den staat der rechtheid als verbondsbetrekking leerde zien Men 
kan echter evengoed zeggen, dat dit vanzelf sprekend was, voor wie de beteekenis van het verbond eenmaal 
zag." 

" VeB, p 35-37. 

" VeB. p. 37-39. 

" VeB, p. 39-40. 
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op Woelderinks stellingname ten opzichte van het foedus operum, zoals uitgesproken 
in zijn lezing/artikel 'Het Verbond', reageerde A.G. Honig in het blad De Bazuin. 
Honig deelde Woelderinks bezwaren tegen de term niet. Honig legde zijn mening vast 
in zijn Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek}^ "Natuurlijk is het volkomen 
waar, dat Adam door zijne onderhouding van het proefgebod nog geen recht had op 
loon - maar omdat de God des Verbonds hem vrijwillig in geval van gehoorzaamheid 
dit loon wilde toezeggen, daarom kan gezegd worden, dat Adam zich door zijn werk 
het loon kon verwerven en dat God als de Waarachtige bij gebleken gehoorzaamheid 
nu ook gehouden zou zijn aan Adam dit loon toe te kennen." Wel omving God Adam 
direct bij zijn schepping met de banden van het verbond, pas door het geven van het 
proefgebod werd voor Adam de verbondsrelatie concreet en tastbaar.^^ 

Woelderinks reactie op Honig in Vox Theologica is kort. In een noot tekent hij 
aan: "De critiek op mijn bezwaren tegen den naam werkverbond, o.a. van Prof. Honig 
in de Bazuin, heeft mij niet overtuigd."^' Hij blijft dan ook bij zijn mening: "Het is niet 
noodig het verbond voor den val naar de latere constructie een werkverbond te noe-
men."3° 

2.2.3 Verbond en openbaring 
Omdat de verbondsbetrekking niet besloten ligt in de krachtens de schepping bestaande 
levensverhouding tussen God en mens, is het duidelijk, dat de verbondsbetrekking 
alleen door bijzondere openbaring gekend kan worden. Omdat het verbond vrucht is 
van Gods vrijmachtig welbehagen, ligt het buiten de grenzen van het oorspronkelijk 
religieus bewustzijn. Vandaar dat het verbond alleen door Gods woord-openbaring 
gekend kan worden. Al in het paradijs spreekt God tot de mens, zoals God ook later 
met klare stem tot Abram zegt: Ik richt Mijn verbond op tussen Mij en u." 

Het modemisme en alle richtingen die de bijzondere openbaring laten vallen, 
kennen geen verbond meer. Daar spreekt men over de religieuze bewustwording van 
onze afhankelijkheid van God. De gemeenschap met de levende God wordt niet meer 
gekend. Wat men in deze kringen 'geloof noemt, is meer verwant aan het schouwen 

" Kampen 1938. 

'̂ Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek, p. 354. Honig reageerde met alleen op Woelderink, maar 
ook op de menmg van N Diemer, die de term 'scheppingsverbond' voorstond. 

» Vr4, p 77, noot 3. 

'"VT4,p 73. 

" VeB, p. 44-45, p. 74 en p. 114. zie ook VT4, p. 74: "Het verbond is een betrekking van genade, waarin 
God zich tot ons en ons tot zich gesteld heeft en die als zoodanig alleen van God zelf door het Woord Gods 
geopenbaard kan zijn, wil ze meer wezen dan de neerslag van een religieus verlangen. Het verbond 
veronderstelt dus de bizondere, objectieve Woord-openbaring aan den aanvang der menschheid, de 
voortgaande Woord-openbarmg door de profeten, door Jezus en zijn apostelen en de daarop gebouwde 
prediking des Woords door de chr. Kerk." 

63 



van de wijsgeer dan aan het christelijk geloof naar schriftuurlijk inzicht.'^ Daarom 
moet de verbondsidee niet op de achtergrond raken. Daarmee zouden wij gevaar lopen 
het wezen van de christelijke religie te verliezen. "De zin van het verbond juist zegt 
ons, dat God den mensch zoekt, niet omgekeerd de mensch God; dat de betrekking van 
een genadig Vader, waarin God in den Middelaar zich tot een gesteld heeft, enkel 
vrucht is van vrijmachtig welbehagen en dat deze betrekking ons bekend gemaakt 
wordt en voor ons vastligt in de belofte des verbonds, het woord des evangelies, dat uit 
den hemel is nedergedaald. Het verbond zegt tevens, dat de geloovige omhelzing van 
zijn belofte, het geloof des evangelies, noodzakelijk is, wijl anders dit evangelie ons 
geen nut doet."" 

2.2.4 Verbond en belofte 
"Wijl het verbond een betrekking van genade is, waarin God zich tot ons en ons tot 
zich gesteld heeft, is alle Romaniseerende voorstelling van Gods genade als een 
magische of mystische werking of als een geestelijke substantie, een zekere quantiteit, 
veroordeeld."'" 

In dit citaat horen we Woelderink één van zijn meest kenmerkende gedachten over 
het verbond uitspreken. De uitwerking van deze gedachte kent de volgende momenten: 

het verbond is een betrekking van genade tussen God en ons.'' Gods genade is 
geen ontische aangelegenheid, geen substantie of zinlijk goed. "Hoe zal God de 
Heere die wondere betrekking van genade en liefde, in welke Hij zich tot ons stelt, 
anders tot uitdrukking brengen dan in het woord van genade, dat Hij spreekt?";'* 
dat woord van genade noemen we: Gods belofte. In deze belofte komt de ver
bondsbetrekking, waarin God Zich tot ons stelt, tot uitdrukking. In de Schrift 
worden 'verbond' en 'belofte' promiscue gebruikt. Hier spreekt de Heidelbergse 
Catechismus over 'de belofte des evangelies'. Terecht: het evangelie moet als een 
belofte van God beschouwd worden. Belofte ziet niet slechts op toekomstig heil. 

" VeB, p 45, zie ook VT4, p 74 "Hiermede (met wat Woelderink schrijft over de Woord-openbarmg, HW) 
wordt afgesneden alle evolutionistische voorstelling der openbaring. De ontdekking, dat God liefde is, is m 
die weg mogelijk te achten, niet de gemeenschap met God, tenzij in panthei'stischen zin." 

" VeB, p 45-46 (citaat op p 46), zie ook VT 4, p 74. "Uit de leer des verbonds wordt duidelijk, dat de chr 
religie in hel geloof culmineert. Het 'niet uit de werken, maar uit het geloof alleen' werpt met alleen alle 
eigengerechtigheid neer in Joodsch-fanzeeschen zin maar alle poging om een betrekking van liefde en 
vriendschap met God te leggen van den mensch uit Het verbond leert, dat die betrekking van God gelegd is, 
volkomen, in die verbondsbetrekking ligt alle genade besloten", wie in dit licht de stnjd tussen remonstran
ten en contra-remonstranten beziet, ontdekt dat de volheid van het evangelie bij de laatsten gevonden wordt; 
VT4, p 77, noot 7 

"'VT4, p 74 

" "Het verbond van God met zijn volk is niet anders dan de gemeenschap, waarin Hij treedt met de zijnen en 
waarin Hij tot hen zegt mijn volk' en zij komen daardoor tot gemeenschap met God en antwoorden door het 
geloof mijn God' Onze Vader, die in de hemelen zijt'"; VeB, p. 41. 

" VeB, p 51 
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Woord en belofte hebben bij de reformatoren dezelfde betekenis. "Als God 
Abram belooft hem tot een God te zullen zijn, spreekt die belofte niet enkel van 
de toekomst, maar zij ontsluit voor Abram, wat God nu en tot in der eeuwigheid 
voor hem wil zijn. Ook de belofte des evangelies getuigt niet van wat God in 
Christus ons schenken zal maar van wat Hij ons in Hem schenkt en geschonken 
heeft".'^ Het heil van het verbond is helemaal gelegen in de bijzondere betrekking 
tussen God en ons.'* Alle heilsgoederen, ook Christus en Diens offer worden ons 
door God in de belofte geschonken;" 
de aanvaarding van de verbondsbetrekking bestaat in de gelovige omhelzing van 
de verbondsbelofte.''" De zaligheid kan enkel uit het geloof zijn. In alle verbonden 
zijn twee delen begrepen. Alleen door het geloof wordt de verbondsbetrekking 
wederkerig. In dat opzicht gaat het Avondmaal boven de (kinder)doop uit: in het 
Avondmaal komt die wederkerigheid mede tot uitdrukking;*' 
uit deze leer over het verbond volgt de erkenning van de sacramenten als ver
bondstekenen en zegels. Het is het Woord in zichtbare en tastbare vorm; alleen 
door het geloof ontvangt men de genade van God in het sacrament.*^ 

Vanuit deze gedachtengang verzet Woelderink zich tegen elke vorm van substan-
tialisering van Gods genade-woord en genade-werk. Het is romanisme: een terugval in 
de roomse dwaling, die van genade een stoffelijk goed maakt. Woelderink ziet hier ook 
een mgnjpend verschil tussen het gereformeerd en het luthers protestantisme. In het 
luthers protestantisme gaat de gemeenschap met Christus toch weer op een metafysi
sche basis rusten, zowel bij het Avondmaal als bij de doop.*' Er is bij Luther een 

" VeB, p 50-52 (citaat op p 52) 

" "Gods genade is mets anders dan de levende God zelf in een betrekking van genade tot ons getreden, deze 
betrekking komt ter onzer kennis in de belofte des verbonds of de belofte des evangelies. Ze is met wezenlijk 
of werkelijk, maar waarachtig en geloofwaardig, want God is de Waarachtige en al Zijn woorden zijn 
getrouw"; VeB, p 121. 

"VeB, p 115 

*' De verbondsbetrekking kan ook verworpen en weerstaan worden. Vandaar de prediking Bekeert u en 
gelooft het evangelie, VeB, p 46 

" VeB, p 52, zie ook p 75 en p. 121. 

" VT, p 76, zie ook VeB, p 116-117 

'" VeB, p 60-62, zie ook VT 4, p 75-76 Ook in Luthers dertigste stelling van diens Disputatio pro 
declaratione virtuus indulgentiarum uit 1517 ("Niemand is desz gewisz, dasz er wahre Reu und Leid genug 
habe, weniger kann er gewisz sein, ob er voUkommene Vergebung der Sunden bekommen habe") vermoedt 
Woelderink een teruggrijpen op de roomse voorstelling, waarin vergeving - evenals Reu en Leid - als 
subjectief bezit wordt aangemerkt, VT 4, p. 77 (noot 6) Ondanks Woelderinks kritiek op Luther is er een 
opmerkelijke overeenkomst tussen het door Luther gehanteerde beloftebegrip en dat van hemzelf Zie voor 
Luthers beloftebegrip W van 't Spijker, Luther. Belofte en ervaring. Goes 1983, p 147-148; Van 't Spijker 
sluit zich in de typering van Luthers theologie als 'theologie der belofte' aan bij O Bayer, Promissio 
Geschtchte der reformatonschen Wende in Luthers Theologie, Göttingen 1971, p 11 (Van 't Spijker, p. 

65 



gemeenschap met Christus, die verder gaat dan alleen door de Heilige Geest. 
Het verbond heeft geen metafysische grondslag. "Het verbond Gods ligt vast in 

het woord der belofte, dat Hij gesproken heeft; dat heeft ons genoeg te zijn. Omdat dit 
Godswoord een getuigenis is des H. Geestes en de H. Geest in het evangelie niet alleen 
getuigend maar, wat meer is, ook overtuigend werkzaam is, mag gezegd, dat God met 
ons in gemeenschap treedt door den H. Geest, terwijl de mensch in het verbond met 
God ingaat door het geloof. Het geloof, een vrucht van de overtuiging des H. Geestes, 
is daarmede tevens een bewijs van de inwoning des H. Geestes.'"*^ Zomin als Gods 
aangaan van het verbond een metafysische grondslag heeft, zomin heeft ons intreden 
m het verbond dat. Hier ziet Woelderink de grondfout van A. Kuypers opvattingen 
inzake de wedergeboorte, wanneer deze spreekt over een ingeplante levenskiem en 
over wedergeboorte als een fysieke daad van God. Al is er historisch gezien verband 
met Comrie's spreken over het geloofsvermogen, in feite is Kuyper hier van Calvijn tot 
Luther teruggegaan, en spreekt hij de taal van de Lutheraan Vilmar. En terug naar 
Luther is heel dikwijls een stap terug naar Rome."' 

Voor Woelderink is dit romaniserend denken een wrange vrucht van de 
scholastieke theologie, waarin het fysisch-metafysisch zijnsbegrip werd overgebracht 
op de verhoudingen van Gods koninkrijk. Het kindschap Gods krijgt een metafysische 
basis, in plaats van dat men overeenkomstig de schriftuurlijke taal van het doopsformu-
lier spreekt over een aanneming tot kinderen. Bij Kuyper wordt dat geradicaliseerd in 
de gedachte, dat de uitverkorenen al van jongsaf wedergeboren zijn, met als conse
quentie bij Kuyper zelf de leer van de veronderstelde wedergeboorte, bij anderen van 
de veronderstelde niet-wedergeboorte: de nekslag van alle kerkelijk leven."* 

In het artikel in Vox Theologica werkt Woelderink zijn stellingname uit in de richting 
van de rechtvaardiging. In het Avondmaalsformulier ligt de rechtvaardigspreking 
besloten in de belofte van het evangelie of van het verbond. Het scholastieke denken 
maakte de rechtvaardiging van de belofte los. Men ging de rechtvaardiging beschou
wen als een daad van God, hetzij in de goddelijke vierschaar, hetzij in de vierschaar 
der consciëntie. De rechtvaardigmaking hield op voorwerp van geloof te zijn en werd 

236, noot 40) Zie ook C Graafland, 'Luthers leer van Woord en Geest in relatie tot het gereformeerd 
protestantisme' (p. 207-248), in: W Balke e a , Luther en het gereformeerd protestantisme, 's-Gravenhage 
1982, p. 244-245. 

"" VeB, p. 62. Voor Woelderink bepaalt de verbondsleer mede het karakter van het geloof "Het geloof is 
verbonden met het Woord Omdat echter dit Woord evengoed een getuigenis als een kracht des Geestes is, 
kan men de zetel onmogelijk in het intellect of den wil of het gevoel doen zetelen. Deze alle zijn vermogens, 
die den mensch ook eigen zijn als wij op zich zelf beschouwen. Het geloof plaatst de mensch echter altijd in 
een bepaalde relatie tot God En wijl de mensch als mensch en niet in een bepaald vermogen tot God 
geplaatst wordt, moet altijd erkend worden, dat het geloof in het diepst van 's menschen wezen wortelt. Het 
is de terugkeer van den Geest Gods door den mensch heen tot God, de zuiverste openbaring van gemeen
schap met God"; VT4, p. 76 

"' VeB, p. 62-64. 

"> VeB, p. 90-91 
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een zaak van bevinding.*^ Comrie rekent zelfs tot de daad der rechtvaardigmaking het 
ingeschapen worden van het geloofsvermogen in de ziel. "Men kwam daarmede weer 
op de Roomsche lijn, die de justificatio in den mensch plaatst.'"** 

Ook prof. Doedes"'  al is het op een heel andere manier  is naar Woelderinks 
oordeel het reformatorisch spoor ten aanzien van de rechtvaardiging bijster. Volgens 
Doedes is de vergeving van de zonden een feit, dat geloofd moet worden. Om die reden 
wijst hij het spreken van de Heidelbergse Catechismus af, dat een christen Gods 
belofte moet geloven. Woelderink acht Doedes' standpunt in dezen een verzakelijking 
van de verhouding tussen God en ons, en een afwijking van de reformatorische 
gedachte, dat het heil alleen ons deel wordt door het woord van de belofte en door het 
geloof, dat het beloftewoord omhelst.'" 

Voor Woelderink staan hier grote belangen op het spel. "Op den grondslag van 
het verbond is alleen zuivere evangelieprediking mogelijk. Eenerzijds behoudt men 
hier de volheid van het evangelie zonder te vervallen in de algemeene verzoeningsleer, 
die evenals prof. Doedes het evangelie verzakelijkt en de vergeving der zonden tot een 
feit maakt, terwijl anderzijds gehandhaafd blijft de eisch van een levend geloof, die 
wedergeboorte en bekeering beteekent, zonder dat op Remonstrantsche wijze dit geloof 
de grondslag van de vergeving der zonden wordt."" Ondanks alle schommelingen in 
het geloofsleven blijft de volheid, onveranderlijkheid en onafhankelijkheid van de 
belofte bewaard, terwijl de eis van het verbond het geweten blijft aanspreken. In het 
licht van het verbond worden ongeloof en kleingeloof zonde voor God. Geloof blijkt 
ook geen statisch gegeven, maar levende actie te zijn, een  metterdaad  leven uit de 

"Zie hierbij VeB, p 7071 

** VT4, p 75, Woelderink ziet hier een parallel met het denken van dr J H Gerretsen (ten onrechte in a.a 
Gerritsen genoemd), door wie de rechtvaardigmaking vrijwel gelijkgesteld werd met de levendmaking Jan 
Hendrik Gerretsen (18651933) was Nederlands Hervormd predikant en een vooraanstaand ethisch theoloog 
Zie CE 3, p 201; BLNP 3, p 132135 Op de rechtvaardigingsleer van Comrie wordt teruggekomen in 
hoofdstuk IV 

■" Jacobus Isaak Doedes (18171897), Hervormd theoloog, vanaf 1859 hoogleraar te Utrecht Samen met J.J 
van Oosterzee vormde hij de zogenaamde apologetische richting of Utrechtse school Zie over Doedes CE 2, 
p 445, BZJVP 2, p 169172 

™ VT, p 7576, zie ook VeB, p 46' "Geloof is niet ( ) een kennis nemen van wat een feit is, ( ), maar het 
beteekent een algeheele verandering m onze verhouding met God .", zie over Doedes ook VeB, p 118-119 

' ' VT4, p 76 De gereformeerde begint met Gods beloften om daaruit te leven, de remonstrant moet eerst de 
geloofsstrijd strijden om daarna en daardoor eigendom te krijgen aan die beloften "De Remonstrant kent 
geen onvoorwaardelijke beloften, want zulke beloften zijn uit vrije genade en die aanvaardt hij niet De 
Gereformeerde daarentegen begint juist bij Gods genade en doet daaruit opkomen het verbond en al zijn 
beloften In wezen zijn dan ook verbond en evangelie één" (VeB, p 112114, citaat op p 114) 
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verbondsbetrekking.'^ Alleen zo blijft er plaats voor de zekerheid van het geloof.' 

Beloften aan het geloof gedaan 
Naast de onvoorwaardelijk gegeven heilsbelofte, de belofte van het evangelie, die aan 
alle geloof voorafgaat, kent de Schrift ook beloften aan het geloof gedaan. Er is ook 
een rechtvaardiging van het geloof "waardoor het leven des geloofs erkend wordt als 
de eenige gerechtigheid, die God behaagt. Het geloof is dus niet alleen negaüef, in 
zooverre het erkent, dat de gerechtigheid in Christus is, maar het is in zichzelf ook 
weibehaaglijk aan God, en we doen de Schnft exegetisch geweld aan als we het 
bekende woord: Abram geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, niet 
ook in dezen zin aannemen."" 

2.2.5 Verbond en verkiezing 
Het verbond komt op uit Gods vrijmachtig welbehagen." Daarom is de oprichting van 
het verbond heel duidelijk een openbaring van Gods verkiezende liefde. Nooit is het de 
bedoeling van de reformatoren geweest - ook niet van Bullinger - om door de leer van 
het verbond de scherpe kanten af te slijpen van de verkiezingsleer. "Het verbond brengt 
juist de verkiezende liefde Gods op bizondere wijze tot openbaring. Zoo alleen is te 
verklaren, dat God zijn verbond met Abram oprichtte met voorbijgang van alle 
anderen, die in Abram's dagen leefden."'* 

Toch volgt uit de nauwe verbinding van verkiezing en verbond niet, dat God Zijn 
verbond alleen met de uitverkorenen heeft opgericht.'' Woelderink acht dit een 

" 'Door het verbond wordt ons geloof bepaald. Niet alleen in dien zin, dat onze verbondsbeschouwing onze 
beschouwing van de aard van het geloof nader bepaalt, maar ook zoo, dat de ontwikkeling en wasdom van 
het geloof samenhangt met ons leven uit en m het verbond"; VeB, p. 124. 

" VeB, p. 71: "Hoofdzaak is dus, dat het Woord van Gods genade, de beloften des evangelies, gezien worden 
als object des geloofs - want dan alleen is de zekerheid des geloofs te handhaven"; zie ook p. 72: de 
zekerheid van het geloof in schriftuurlijke zin is niet betrokken op het subject, maar op het object. Deze 
zekerheid steunt op Gods beloftewoord en is vrucht van de overtuigende werking van de Heilige Geest. Uit 
deze zekerheid komt alle subjectieve zekerheid op. 

'" VeB, p. 125. 

" Hienn handhaaft de verbondsleer de kern van het gereformeerd protestantisme; VT4, p. 74. Ook degenen, 
die Gods verbond tot de uitverkorenen beperken en daarom de gebedsverhoring van een 'misschien' 
voorzien, rekent Woelderink tot de gereformeerde gezindheid. Hoe averechts het ook gebeurt, deze mensen 
willen uitdrukking gfven aan Gods vrijmachtig welbehagen als de grondslag van Zijn ontferming. De leer 
van Gods vrijmachtig welbehagen is het hart van de gereformeerde leer en vormt ook de grondslag van de 
leer van het verbond; VeB, p. 110. Het geschil tussen remonstranten en contra-remonstranten ging met name 
"om de belijdenis van Gods souvereine genade, van zijn vrijmachtig welbehagen, die ook de bizondere 
grondslag is van de Gereformeerde verbondsleer"; VeB, p. 112. 

" VeB, p. 47. 

" Woelderink denkt daarbij aan de synode-uitspraak van de Gereformeerde Gemeenten in 1931 ('in het 
voetspoor van den anders zoo verguisden Dr. Kuyper'), "dat wel het Genadeverbond van eeuwigheid met de 
uitverkoren in Christus is opgericht, maar de openbaring van het Genadeverbond in den tijd eerst volgt op de 
verbreking van het werkverbond." Van deze uitspraak had Woelderink via de krant kennis genomen (VeB, p. 

68 



onschriftuurlijke stelling, waarin men de vrucht van de verkiezing laat samenvallen met 
de verkiezing zelf. De verkiezing is een eeuwig besluit van God, de oprichting van het 
verbond is een daad van God in de historie; "hier breekt het woord des eeuwigen Gods 
door in den tijd en spreekt den mensch aan niet als een, wiens naam in het boek des 
levens staat geschreven maar als een die tot deze zondige menschheid behoort en tot 
wie God in zijn vrijmachtig welbehagen van genade wil spreken."^* Heeft God het 
verbond alleen met de uitverkorenen opgericht, dan kan een mens zich pas de beloften 
van het verbond toeeigenen, wanneer hij - door een bijzondere hemelse openbaring" -
zeker is van zijn verkiezing. Dit is de omgekeerde weg: "men begint, waar men 
eindigen moest."*" Tot kennis en zekerheid van eigen verkiezing komt een mens alleen 
door de gelovige omhelzing van de verbondsbelofte." Deze belofte is volgens ons 
doopsformulier gegeven aan de gelovigen èn hun kinderen, die zonder het te weten in 
Christus tot genade zijn aangenomen. Helaas. "Uit een misplaatste vrees voor Armini-
arij maakt men het verbond en zijn belofte krachteloos, terwijl de weg voor een on
vruchtbare speculatie over de verkiezing wijd opengezet wordt. Voor de prediking van 
het evangelie der genade is hier feitelijk geen plaats meer."'^ In dit denken verliest de 
doop alle betekenis. Verbond en verkiezing worden met elkaar geïdentificeerd. 
Sommigen hebben zelfs bezwaar hun kinderen het 'Onze Vader' te laten bidden. "Hier 
is verbond en evangelie, in den diepsten grond één, gansch zoek."*' 

llluminatio en revelatio 
Woelderink dringt aan op zuiver onderscheiden. "Al is het de H. Geest, die vrijmoe
digheid geeft om Christus te omhelzen, en dus brengt tot geloof, de grond, waarop wij 
vrijmoedig Christus aannemen, dat wil dus zeggen, de grond, waarop de H. Geest ons 
Christus doet aannemen, is de belofte des evangelies, de belofte des verbonds, waarin 
Hij ons van den Vader gegeven wordt, d.i. die belofte, die zoowel tot u als tot mij 
komt, die ons allen in den doop verzegeld is."" Woelderink kan begrijpen, dat 
wanneer Gods Geest iemand overtuigt van de vergeving van zijn zonden, zo iemand 

47-48) In 1935/6 zou hierover een debat ontbranden tussen Woelderink en G.H. Kersten; zie hoofdstuk V en 
VI Overigens heeft Woelderink met alleen het denken in de Gereformeerde Gemeenten op het oog; hij denkt 
ook aan een deel van de gereformeerde gezindheid in de Nederlandse Hervormde Kerk Het verbond is met 
uit het theologische woordenboek geschrapt, maar is naar de eeuwigheid weggeschoven; VeB, p 109. 

" VeB, p. 49. 

" VeB, p. 76. 

*" VeB, p 49. 

" VeB, p 47. 

" VeB, p 49. 

" VeB, p. 79. 

" VeB, p 78. 
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op dat ogenblik de betekenis van verbond en kerk niet beseft "God vergaf hem zijn 
zonden, wat wil hij nog meer'' En hij ziet niet, dat de bron, waaruit hij met vreugde 
het levende water schept, de belofte des verbonds is, die hem in zijn doop reeds 
verzegeld was " '̂ Alleen, het eigen beleven van het werk van Gods Geest mag niet tot 
het één en al gemaakt worden De openbaring van Gods vrijmachtig welbehagen 
inzake ons behoud gebeurt niet los van het verbond en zijn beloften In het subjecti

vistische denken stemt men nog wel toe, dat de Heilige Geest gebruik kan maken van 
de prediking of van een Schriftwoord Maar Hij komt dan toch met een openbaring, 
die er daarvoor met was, die ook niet in het Woord of in het evangelie besloten lag 
Al acht Woelderink zichzelf met genoeg doorkneed in de werken van Barth, bij 

lezing van diens geschriften kwam meerdere malen de vraag bij hem op "is zijn 
openbaringsbegrip niet een wetenschappelijke uiteenzetting van deze algemeen onder 
ons volk verbreide populaire opvatting'' God maakt gebruik van het Woord maar als 
Hij zich door het Woord openbaart, voegt Hij eigenlijk een nieuw element aan dat 
Woord toe " Reeds Wormser wees op de oorzaak van dit foutieve openbanngsbegnp: 
men gaat uit van het subject, van de chnsten en hoe hij tot kennis van Gods genade 
komt Gods beloften krijgen een nieuwe betekenis "de illuminatio wordt een werke

lijke nieuwe revelatio "'^ Het nieuwe m subjectieve zin wordt tot iets nieuws in 
objectieve zin gemaakt "Men heeft hier de objectieve grondslag van het Woord 
verlaten, des christens ervanng is de leidsvrouwe geworden "" 
In Vox Theologica vat Woelderink zijn visie op de Schrift als volgt samen Gods 

Woord IS geen op zichzelf staande grootheid, maar "het is immer en overal het Woord 
des verbonds, het Woord, dat ons het verbond Gods ontsluit en ons Gods genade, 
daarin gelegen, doet toekomen Uit kracht daarvan is het Woord meer dan een begnp, 
meer dan een vorm, waarin menschelijke gedachten en beschouwingen zijn gekristal

liseerd, het is een menschelijke vorm, die Gods heil in zich draagt, een aarden vat met 
hemelschen inhoud, een kracht van God Niet in magischen zin maar wijl het Woord 
Gods een getuigenis des H Geestes is, dus zuiver Woord blijft Het is door het Woord 
(des verbonds), dat de Geest tot ons getuigt en ons overtuigt "'* 

Hoe het verbond een blijk van Gods verkiezende liefde kan zijn, terwijl toch onder het 
verbond menigeen verloren gaat en geen verkorene blijkt te zijn'' Voor het antwoord op 
deze vraag sluit Woelderink zich aan bij Calvijns onderscheiding van tweeërlei verkie

zing een algemene (generalis, communis) en een bijzondere (specialis, privata) *' 
Voor Calvijn was dat geen reden om te ontkennen, dat Gods beloften aan de kinderen 
van de gemeente waarachtig en betrouwbaar zijn Maar evenmin was het voor hem een 
reden om te concluderen, dat het geloof vrucht is van de vrije wil Aan Gods ware 
kinderen is de geest van het geloof uit genade geschonken, vrucht van de bijzondere 

« VeB, p 107 

" Zie voor dit en het vorige citaat VeB, p 111 

"VeB p 112 

" VT4,p 7475 

'■̂  Woelderink verwijst hierbij naar de dissertaüe van W van den Bergh, Calvijn over het genadeverbond, 's
Gravenhage 1879, p 110 
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geheime verkiezing. Kenmerkend voor Calvijn en alle reformatoren is: verkiezing is 
object van het geloof en niet van verstandelijke bespiegeling. "Object des geloofs! 
maar dat is alleen mogelijk, als de verkiezende liefde Gods in de belofte des evangelies 
tot ons komt en wij die belofte geloovig hebben omhelsd."™ 

2.2.6 Verbond en kerk 
"Van groote betekenis is ook de verbondsleer voor de kerk en het kerkelijk vraag
stuk."" Het is een voor Woelderink kenmerkende uitspraak. De inzichten inzake 
verbond en beloften krijgen steeds weer een ecclesiologische toespitsing: 

in het kerkelijk instituut krijgt de verbondsbetrekking tussen God en Zijn volk op 
treffende manier gestalte. "Verbond en kerk zijn zeer nauw met elkander verbon
den. Het is met zijn kerk, dat God het verbond heeft opgericht. We doopen onze 
kinderen omdat we ze beschouwen als lidmaten zijner Gemeente."'^ De bijzonde
re verbondsbetrekking sluit aan bij de levensverhouding, zoals die met de schep
ping gegeven is. Juist in het institutaire vindt de verbondsverhouding een treffen
de zichtbare openbaring. Woelderink werkt dit in de lezing 'Verbond en Kerk.' uit 
ten aanzien van de ambten, de samenkomsten van de gemeente, de liturgie, het 
onderhouden van de rustdag en in bijzonder ten aanzien van het oefenen van de 
tucht. Hoe kan de gemeente als gemeente tucht oefenen, wanneer zij zichzelf niet 
meer als (verbonds)gemeente van Christus kent, maar alleen als verzameling niet-
wedergeborenen, met daaronder een paar gelovigen?;'^ 
waar de gemeente niet meer als (verbonds)gemeente van Christus gekend wordt, 
komt men per consequentie terecht bij de kleine gesepareerde kerken of trekt men 
zich terug in het gezelschap, waarbij men de Nederlandse Hervormde Kerk als 
geheel aan de dienst der wereld overlaat.̂ '* Woelderink stelt daar tegenover: er is 
slechts één verbond, één Middelaar des verbonds, één belofte, één doop, één 
geloof. De leer van het verbond handhaaft de eenheid in de verdeeldheid en 
oordeelt alle separatisme;^' 
het afwijzen van elke metafysische grondslag voor het verbond betekent voor 
Woelderink echter ook, dat de Nederlandse Hervormde Kerk niet als een op 
zichzelf staande grootheid beschouwd mag worden, alsof ze altijd zonder meer 

™ VeB, p 50; geloof is gave van God en vrucht van de verborgen verkiezing (p 121). 

" Vr4, p 76 

" VeB. p 79 

" VeB. p 83-91. 

'" VeB. p 92 

" VT, p 76, Woelderink voegt eraan toe, kennelijk met de concrete situatie binnen de Nederlandse Hervorm
de Kerk in gedachten "Kerkherstel en kerkopbouw is niet een kwestie van wijs beleid en liefdevol 
samenwerken maar van boete en bekeering"; zie ook VeB, p 123-124. 
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lichaam van Christus zou bhjven, al werd er geen evangelie meer in verkondigd 
Uit het verbond, dat God met Zijn Kerk heeft opgericht, vloeit de prediking van 
het evangelie voort, waarin de eis klinkt Bekeert u' Zonder geloof blijven Gods 
beloften zonder nut Het geldt voor de enkeling, het geldt ook voor de kerk in haar 
geheel In die zin moeten Hoedemakers reorganisatiepleidooien verstaan worden 
niet slechts een vormelijke wijziging, maar hernieuwde gelovige aanvaarding van 
het verbond '* Zonder schriftuurlijke verbondsbeschouwing is er geen (kerkelijke) 
toekomst '̂ 

2.2.7 Verdere aspecten van de verbondsleer 
In het voorgaande is de hoofdlijn van Woelderinks visie op het verbond geschetst 
Daarnaast noemt hij nog enkele aspecten van de verbondsleer 

de verbondsleer handhaaft de wezensgelijkheid van oud en nieuw Testament Er is 
geen ander verbond mogelijk dan dat voortvloeit uit Gods vnje gunst'* De 
wezenlijke gelijkheid van het oude en het nieuwe verbond heeft als consequentie, 
dat ook de beloften van het Oude Testament in wezen gelijk zijn aan die in de 
nieuwe bedeling Ook de gelovigen in het oude verbond wisten van de vergeving 
van hun zonden Hier heeft Coccejus het reformatonsch spoor verlaten," 
omdat de verbondsbetrekking rust op de Middelaar Jezus Christus, "mogen wij 
Jezus, de Christus, nooit los maken van deze betrekking Alle Jezulatne en alle 
prediking, die ontkent, dat in Jezus, de Christus, het eeuwig verbond, di het 
eeuwig, voor alle tijden en volken geldend evangelie vervuld is, is uit den 
booze "*° Voor de gevallen mens is er alleen gemeenschap met God mogelijk op 
grond van Christus' middelaarswerk *' In de belofte van het evangelie, de belofte 
van het verbond is er toegang tot Chnstus Jezus *̂  Kortom Christus, verbond en 
belofte zijn geen moment van elkaar te isoleren, 
Woeldennk accentueert de continuïteit van het leven in het verbond "Uit de 
continuïteit van het verbond volgt het blijvende en onveranderlijke van het Woord 
des verbonds, de continuïteit van het werk des Geestes in getuigen en overtuigen 
en als zoodanig ook de continuïteit van het geloof Op dezen grondslag rust tevens 

" VeB p 64 

" VeB p 92 

™ VT4 p 74 

™VT4 p 77 (noot 5) 

" VTA p 74 

" VeB p 74, zie ook p 114 115 

'̂  VeB p 75 78 
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de continuïteit tusschen het aardsche en het hemelsche leven van den geloovige " ' ' 
In de eeuwigheid komt geen nieuw verbondsleven, maar een heerhjker openbanng 
van de gemeenschap met God *'* 

II.3 Analyse 

3.1 Accentverschuiving 
In het vonge hoofdstuk werd Woelderinks groeiende aandacht voor het verbond 
geconstateerd Na de lezing 'Genadeverbond en bevinding' gaat hij zich echt concen
treren op de leer van het (genade)verbond Dezelfde kernvraag als in de eerdere lezin
gen/artikelen met als thema 'geloof komt aan de orde hoe deelt een mens in het heil 
van God'' Ook de beantwoording loopt voor een groot deel parallel door het geloof, 
dat uit kracht van de Heilige Geest steunt op Gods beloftewoord Toch vindt er een 
thematische accentverschuiving plaats De component 'beloftewoord' wordt nu 
uitvergroot en uitgediept in een doordenken van de leer van het verbond Het geloof 
functioneert in de context van Gods verbond en belofte 

Met deze thematische verschuiving gaat een verschuiving in blikrichting gepaard 
Nog steeds grenst Woelderink zich naar twee kanten af intellectualisme en subjectivis
me Toch is de spits van de betogen over verbond en belofte vooral tegen het subjecti
vistische denken gencht De nadruk valt op de 'objectiviteit' van verbond en belofte Er 
IS maar één vaste weg, waarlangs Gods genade tot alle christenen en tot een ieder in het 
bijzonder komt de weg van Gods belovend spreken *' 

Deze accentverschuiving komt ook uit in de aangescherpte kritiek op de 
ontwikkelingen in de zeventiende eeuw, op de 'oude schrijvers' van de Nadere Refor
matie Weliswaar is er in de Nadere Reformatie nog verwantschap met de Reformatie -
men houdt zich bezig met het ware geloof en het onderscheid van het ware geloof met 
het histonsche en het tijdgeloof - toch is er pnncipieel een wissel omgegaan van het 
object van het geloof naar het gelovende subject, daardoor was het geloof van zijn 
zekerheid beroofd ** Geloven wordt een openbanng van goddelijk leven, te herkennen 
aan bepaalde kenmerken Opvallend is hoe in Woelderinks beschouwingen de kntiek 
domineert, en nauwelijks getemperd wordt door woorden van begrip als in eerdere 
publicaties Van de 'oude schrijvers' wordt alleen W a Brakel met instemming geci
teerd " 

Woelderinks accent op protest tegen het subjectivistische denken, laat zich ook 

vr4 p 76 77 

ZieookVeB p 125 127 

VeB p 109 

VeB p 69 70 

VeB p 38 
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traceren in zijn taxatie van Barths openbaringsbegrip, hoe bescheiden deze taxatie ook 
geformuleerd is. Voegt God, wanneer Hij Zich door het Woord openbaart, in het 
denken van Barth niet een nieuw element aan het Woord toe? Woelderink acht zich 
niet bevoegd een oordeel te vellen. "Het zal mij genoegen doen, indien ik van meer 
bevoegden hierop een antwoord mag ontvangen."** Maar hoe bescheiden en voorzich
tig geformuleerd ook, hier is bij Woelderink duidelijk distantie tot Barth op te merken. 
Nog steeds spreekt Woelderink over de Schrift als over een menselijke vorm. Maar die 
Schrift is meer dan een geschrift met menselijke gedachten en beschouwingen. Het 
aarden vat van de Schrift krijgt niet, maar heeft een hemelse inhoud en is als getuigenis 
van de Geest een kracht van God. Met Wormser neemt Woelderink onomwonden 
afstand van de gedachte, dat de illuminatio een heuse nieuwe revelatio zou zijn! 

3.2 Achtergronden 
Woelderinks accentverschuiving is te duiden als een intensivering van zijn protest 
tegen het subjectivistische denken, zoals hij het allereerst in eigen kring en in eigen 
gemeente(n) ontmoette. "O, ik vrees soms zoo zeer, dat een deel van het Gerefor
meerde volk de kennis van het evangelie gansch kwijt is. Hij die hen het evangelie 
Gods op het hart bindt en bezweert dat te gelooven, zien ze als een verleider, een 
dienstknecht des duivels, maar als de duivel hun gevangenis verzegelt en tot hen zegt, 
dat hun veroordeling zoo goed als zeker is, wijl het getal der uitverkorenen zoo uiterst 
gering is, dan meenen ze met een getrouw afgezant des Heeren van doen te hebben, 
want hij noemt den weg nauw en maakt de kans om zalig te worden zoo klein moog-
elijk. Waar zijn we toch beland, dat dus het subjectivisme alles overwoekeren kon en 
men het gebrek en de boosheid van het subject des geloofs ging overbrengen op het 
object des geloofs, zoodat de benevolentia Dei veranderd werd in een malevolentia 
Dei."*' In plaats van het leven uit Gods beloften, ontmoette Woelderink verzakelijking 
van Gods genade, met als gevolg schrijnende onzekerheid.'" Vanaf nu neemt Woelde
rink bij de bestrijding van dit denken het uitgangspunt in een verbondsleer, die niet 
gedomineerd wordt door de verkiezingsleer. 

Er zijn goede gronden voor de veronderstelling, dat hierbij de redevoering van H. 
Visscher, Het verbond der genade in ons kerkelijk leven als katalysator gefungeerd 
heeft. In mei 1929 hield Visscher deze voordracht voor een kring van hervormd-
gereformeerde predikanten." In deze redevoering trof Woelderink nogal wat bewering
en aan, die haaks stonden op uitlatingen van zijn kant in 1923 en 1928/29. Visscher 
bleef onbekommerd spreken over het werkverbond in het paradijs.'^ Ook wilde 
Visscher niet weten van een algemene geldigheid van Gods beloften voor alle gedoop-

**VeB,p 111 

" VeB, p 78-79. 

'"VeB, p 120. 

" Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, Woord vooraf, gedateerd mei 1929. 

'̂  Hel verbond der genade in ons kerkelijk leven, p. 11. 
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ten. Al is er een extern verbond, alleen de uitverkorenen horen bij het intern verbond. 
"Maar in alle deze onderscheidene tijden der bedeeling van het genade-verbond geldt 
steeds, dat er nimmer sprake is van eene algemeenheid der beloften, die boven en 
buiten de verkiezing Gods uitgaat. Dit verbond strekt zich nimmer verder uit dan de 
uitverkoren Kerk, want het is gesloten met Christus en dus ook met de gemeente, die 
zijn Lichaam is."' ' Visscher berekent de onderscheiding intern-extern verbond ook in 
de ecclesiologische toespitsing door. Een vervallen kerk moet niet worden afgeschre
ven. Er moet contact gezocht worden met de levende kern, die de merktekenen draagt 
der genade en der verkiezing Gods. Wel moeten de grenzen van het intern verbond -
dat met de uitverkorenen - en die van het externe verbond elkaar zo dicht mogelijk 
naderen, zodat ook naar uitwendige zuiverheid gestreefd moet worden.''' Uit Woelde-
nnks lezmgen/artikelen blijkt, hoezeer hij zich met het geschrift van Visscher heeft 
beziggehouden en hoe het hem tot tegenspraak uitdaagde. Hier is op de volgende 
punten te wijzen: 

Woelderink verwerpt - beleefd maar beslist - het spreken van Visscher over de 
met de schepping gegeven gemeenschap met God. Er is verschil tussen de verhou
ding tussen God en mens krachtens de schepping en de verbondsbetrekking tussen 
God en mens. In bescheiden vraagvorm oefent Woelderink tevens kritiek op 
Visschers spreken over een verbondsverhouding met de engelen;" 
zonder de termen 'intern-extern' te gebruiken, wijst Woelderink heel Visschers 
verbondsconstructie af. Er is maar één genadeverbond, waarin alle gedoopten 
krachtens Gods vrije genade deel hebben aan de beloften. Die beloften moeten in 
geloof aanvaard worden. Dat geloof is vrucht van Gods vrije verkiezing. Voor 
Calvijn was dat nooit een reden om het verbond tot de uitverkorenen in te perken; 
ook in de ecclesiologische uitwerking gaat Woelderink een aan Visscher tegenge
steld pad. Pas wanneer de gemeente zichzelf kent als (verbonds)gemeente van 
Christus, kan er tucht geoefend worden. Zo'n gemeente weet zich gehouden en 
verplicht om op de grondslag van het verbond God van harte te vrezen en te 
dienen. "Hier raken we aan de groote wondeplek, waar ons kerkelijk leven bezig 

" Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, p 20 K Exalto stelt (in J van der Graaf (eindred ), 
Beproefde trouw Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen 
z j , p 121, dat Visscher de leer der predestinatie niet dermate over het verbond heeft laten heersen, dat dit 
geen betekenis zou hebben dan alleen voor een aantal onbekende uitverkoren C Graafland erkent dit, maar 
tekent erbij aan, dat bij Visscher "dit gegeven door de diepgaande (onder)scheiding tussen het uitwendige en 
inwendige, wel voortdurend onder de druk van het verkiezingsdenken is blijven staan " Vandaar dat hij al 
eerder constateerde, dat in Visschers beschouwingen in feite de verkiezing het geheel beheerst. Van Calvijn 
tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd protestantisme, 's-
Gravenhage 1987 (tweede druk), p 374 Zie ook B J Wiegeraad, Hugo Visscher 1864-1947 'Een calvinist 
op eigen houtje', (diss Utrecht), Leiden 1991, p 196-199. Uit het in de tekst gegeven citaat blijkt, hoezeer 
bij Visscher het verbond door de verkiezing ingeperkt wordt Visscher vat - eveneens op p 20 van zijn 
geschrift - de woorden "zoovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal" in Hand 2 39 dan ook in beper
kende zin op 

** Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, p 29-31. 

" VeB. p 43 (noot 10) 
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IS dood te bloeden Dit besef is juist in onze Gemeenten van Gereformeerde 
belijdenis verloren gegaan, het is stelselmatig in haar uitgeroeid "'* Woeldennk 
noemt hier de naam van Visscher niet Maar de terminologie - 'ons kerkelijk leven' 
- roept reminiscenties op aan het geschnft van Visscher 

Deze kntiek van zijn oud-leerhng kan H Visscher niet ontgaan zijn Het moet hem met 
zijn 'gloeihitte' natuur'^ mateloos geimteerd hebben In later tijd zou deze imtatie tot 
uitbarsting komen Maar de wortels van het conflict liggen bij Visschers voordracht uit 
1929 en Woelderinks reactie daarop aan het begin van de jaren dertig Terecht consta
teert B J Wiegeraad "Men zou kunnen stellen dat de brandstof voor het conflict reeds 
omstreeks 1930 werd aangedragen "'* 

Bij de ontwikkeling van Woelderinks denken over het verbond dient ook aandacht 
gegeven te worden aan de gang van zaken binnen de de Gereformeerde Gemeenten 
Vanaf 1929 was de verbondsleer daar voorwerp van officiële kerkelijke bespreking 
Op 21 februari 1929 stelde de Particuliere Synode Noord van de Gereformeerde 
Gemeenten de zes 'Rotterdamse artikelen' vast, waarin uitgesproken werd, dat alleen de 
uitverkorenen werkelijk tot het genadeverbond behoren " In herschreven en enigszins 
gewijzigde vorm werden deze artikelen in 1931 tot leeruitspraak verheven '"*' Hier werd 
een verbondsleer kerkelijk gesanctioneerd, die het subjectivistisch denken bevorderde 
En dat binnen een kerkelijke gemeenschap, die voor een deel van de hervormd-
gereformeerde richting duidelijk aantrekkingskracht had Woeldennk herkende er de 
door hem afgewezen denkrichting m Zijn eerste interesse is echter op eigen hervormd-
gereformeerde kring gencht 

3.3 Brede oriëntatie 
A A Koolhaas typeert Woeldennk als (onder andere) een wetenschappelijk theoloog, 

"' VeB p 89-90 

" De uitdrukking is van A Kuyper Visscher nam Kuyper deze typering allerminst in dank af zie W Balke, 
Heel het Woord en heel de Kerk Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk Goudriaan Kampen 
1992 p 144ev 

'* Hugo Visscher p 248 

" Zie J Zwemer, In conflict met de cultuur De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving 
in het midden van de twintigste eeuw (diss VU Amsterdam), Goudriaan Kampen 1992, p 59 60 

""J Zwemer In conflict met de cultuur p 60-61, zie ook J J Grandia, Ds G H Kersten als polemicus (p 
95 125) in H Florijn J Mastenbroek (red) Gerrit Hendrik Kersten Grenswachter en gids van de 
Gereformeerde Gemeenten Goudriaan Kampen 1993, p 95 e v zie ook J Zwemer Het gevaar van het 
hellend vlak De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief Goudriaan Kampen, p 153 
(noot 79) 
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die zich door zelfstandige bronnenstudie een geheel eigen inzicht verwierf."" In de in 
dit hoofdstuk geïnventariseerde lezingen/artikelen geeft Woelderink inderdaad van een 
grote eruditie blijk. Het volgend overzicht geeft de breedte van zijn oriëntatie aan: 

Woelderink toont zich thuis in de gereformeerde belijdenisgeschriften en liturgi
sche formulieren; met gemak kan hij citeren, niet alleen uit de binnen Nederland 
fungerende belijdenisgeschriften, maar ook uit de Catechismus van Zurich.'"^ Ook 
m een niet-gereformeerde confessie als de Remonstrantse Catechismus weet hij de 
weg;'°^ 
Woelderink heeft zich verdiept in het denken van de reformatoren en hun tijdge
noten. Hij citeert uit werk van Luther'"* en 01evianus.'°' De mening van Bullinger 
over verbond en verkiezing wordt zonder bronvermelding weergegeven. Hoewel 
Woelderink de Institutie van Calvijn kent (zie het vorig hoofdstuk), geeft hij in de 
lezing over 'Het Verbond' de visie van Calvijn weer aan de hand van secundaire 
literatuur."** Over de opvattingen van enkele voorlopers van de remonstranten 
heeft Woelderink zich eveneens aan de hand van secundaire literatuur geori
ënteerd;"" 
rechtstreekse citaten van 'oude schrijvers' ontbreken. Het blijft bij een enkele 
verwijzing naar W. a Brakel."** Comrie's opvatting over het geloofsvermogen 
wordt genoemd.'°' Woelderink spreekt verder steeds in algemene termen over de 
'oude schrijvers'; 
auteurs uit de negentiende eeuw zijn royaal vertegenwoordigd; J.A. Wormser,"" 

"" Zie het Ten geleide' in. J.G. Woelderink, De inzet van de Catechismus. Verklaring van de Zondagen 1-
VII van de Heidelberger, Franeker z.j., p. 7-8 

'°^VeB.p 47, zie ook p 116. 

""VeB.p 112. 

™VT4,p 77 (noot 6). 

'»' VeB, p 52 (noot 18), zie ook p 116. 

'* VeB, p 50 

"" VeB, p 47 (noot 11). 

'™ VeB. p 38 

'™ VeB, p 63 

""VeB.p 2,108. 
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W. van den Bergh,'" A.F.C. Vilmar,"' J.I. Doedes,'" M.A. Gooszen;"" 
Woelderink toont vertrouwdheid met theologische literatuur uit kerkelijk-gerefor-
meerde kring. Niet alleen wordt A. Kuyper meermalen genoemd, ook citeert 
Woeldennk diens Het werk van den Heiligen Geest}^^ Het onderscheid tussen 
scheppingsrelatie en verbondsrelatie is aan de Gereformeerde Dogmatiek van Ba-
vinck ontleend.'" Daarnaast citeert hij A. Kuyper jr.,"' H. Bouwman en H.H. 
Kuyper."* Het geruchtmakende boek van J.G. Ubbink is hem evenmin ontgaan;'" 
ook voor Woelderink (min of meer) eigentijdse literatuur behoort tot zijn theolo
gische bagage: R. Otto,'^° K. Barth,'" G. Schrenck,'" A.M. Brouwer,'" W.F. 
KorffenG. Oorthuys;"" 
daarnaast houdt Woelderink bij wat vakgenoten her en der in tijdschriften publice-

Hier mag met recht over een brede oriëntatie gesproken worden. Deze breedheid geldt 

'" VeB.p 37,50 

"'VeB, p 63 

' " VeB, p 117, vergelijk VTA, p 75/77 (noot 10). 

'"VeB.p 47 

' " VeB, p 62 

' " VT 4, p 77 (noot 2), Woelderink wijst op de 'schoone beschrijving' van Bavinck in GD II (tweede druk), 
p 612, vanaf de derde (standaard)druk is de door Woelderink bedoelde passage te vinden in GD II, p 530-
532 

' " VeB, p 51. 

"» VeB, p 42 

' " VeB, p 66, Johan Gerard Ubbink (1875-1944) was gereformeerd predikant te Zevenhoven, toen hij zijn 
boek De nieuwe belijdenis aangaande Schrift en Kerk (Wageningen 1931) publiceerde Dit geschrift leidde 
tot zijn afzetting in 1932, in 1938 ging hij over naar de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband; in 1940 
voegde hij zich bij de Nederlandse Hervormde Kerk; zie over hem BLNP 2, p AKi-All 

'™ VeB, p 56 

"' VeB, p l i l . 

' " VeB, p 36, 47 

' " VeB, p 81 

"" VeB, p 39 

' " VeB, p 39 (noot 5), 61 (noot 22); VT4, p 77 (noot 3 en 8). 
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met alleen de hoeveelheid literatuur, maar ook de gerichtheid ervan Diverse theologi
sche stromingen zijn vertegenwoordigd In zijn hantering van deze literatuur profileert 
Woeldennk zich als een theoloog, die aansluiting zoekt bij de gereformeerde traditie 
Tegelijk bewaart hij zijn zelfstandigheid Met name ten aanzien van het werkverbond 
valt dit op Hier neemt hij een tamelijk eenzame positie in m het geheel van het 
gereformeerd theologiseren van zijn tijd 

3.4 Verbond en verkiezing 
Woeldennk kiest positie tegen het denken, waarbij de verkiezingsleer de verbondsleer 
domineert Hij weet zich verwant aan de verbondsvisie van Bullinger en Calvijn 

Al wil Woeldennk niet weten van de identificatie van verbond en verkiezing, wel 
houdt hij vast aan de eenheid van verbond en verkiezing Het verbond komt op uit 
Gods vrijmachtig welbehagen Het verbond brengt Gods verkiezende liefde op 
bijzondere manier tot openbaring In de belofte spreekt God van Zijn verkiezende 
liefde Door de gelovige omhelzing van de belofte wordt deze taal van Gods liefde aan 
het hart verzegeld Zo kan men tot zekerheid over eigen verkiezing komen Niet door 
zelfbeschouwing (kenmerken'), maar in de weg van het geloof Voor Calvijn en alle 
reformatoren is de verkiezing object van het geloof 

Volgens C Graafland gaat Woelderinks interesse vooral uit naar het verbond en 
met naar de verkiezing, "die hij veel meer als een achtergrond en fundament van het 
heil beschouwt "'^' Deze constatering is juist. Het zwaartepunt van Woelderinks 
beschouwingen ligt bij de integriteit van het verbond en zijn beloften De goddelijke 
verkiezing functioneert - om de terminologie van Graafland te gebruiken - als genade
dimensie van het verbond Aan zijn constatering verbindt Graafland de volgende 
conclusie "Daarom horen wij hem van het begin af aan heel weinig over een verkie
zing van eeuwigheid spreken, ook al is het zo, dat deze aanvankelijk door hem niet 
ontkend en wellicht voluit nog m Dordtse zin werd aangehangen "'^' Bij deze conclusie 
is een tweetal kanttekeningen te plaatsen 

Woeldennk wist, dat hij met zijn verbondsbeschouwing bij sommigen de schijn 
op zich laadde, dat hij de verkiezingsleer als zodanig verwierp Daarom wijst hij 
er - met instemming - op, dat het nooit de bedoeling van de reformatoren is 
geweest om door de verbondsleer de verkiezingsleer af te zwakken Ook Bullinger 
- in wiens lijn Woeldennk zich weet te staan - onderschreef de verkiezing van 
eeuwigheid Woeldennk wijst dan ook steeds weer op Gods vrijmachtig welbeha
gen, dat hij meerdere malen de kern van het gereformeerd protestantisme noemt 
Ook wijst hij herhaaldelijk op het verschil tussen het gereformeerde en het 
remonstrantse denken Woeldennk wil per se met in de remonstrantse hoek ge
plaatst worden, 
Woeldennk sluit zich aan bij Calvijns onderscheiding van een algemene en een 

"" Van Calvijn tot Barth p 384 

'" Idem zie ook C Graafland, De doop als splijtzwam m de gereformeerde gezmdte (p 474-486) m 
Rondom de doopvont p 479-480 
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bijzondere verkiezing. Met Calvijn erkent hij het geloof als vrucht van Gods 
geheime verkiezing. De goddelijke verkiezing krijgt in en door het verbond 
weliswaar concreet-historisch gestalte, maar de verkiezing zelf wordt niet 
gehistoriseerd. Verkiezing ziet op een eeuwig besluit van God. 

Kortom, Graaflands wellicht wordt niet gerechtvaardigd door Woelderinks nadruk op 
het verbond, waarbij de verkiezing als genade-dimensie fungeert. Wat Woelderink over 
de verkiezing zegt, wijkt niet af van wat in Dordt beleden werd. 

II.4 Conclusie 
In een concrete kerkelijke en pastorale context brengt Woelderink aan het begin van de 
dertiger jaren van de twintigste eeuw zijn basis-inzichten over verbond en belofte op 
formule. Daarbij zoekt hij aansluiting bij de verbondsleer van Bullinger en Calvijn, 
terwijl hij voor wat betreft Gods verkiezing in het klassiek-gereformeerde spoor blijft. 

Wel is het zo, dat verbond/belofte Woelderinks eigenlijke thema is, en dat de 
verkiezingsleer in dat kader (en dus niet als een zelfstandig thema) door hem ter 
sprake wordt gebracht. Tegelijk is - in vergelijking met de voorgaande publicaties -
het zwaartepunt meer op afweer van het subjectivisme komen te liggen. 
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Hoofdstuk III Het thema nader uitgewerkt 

III.l Opzet van het hoofdstuk 
In dit hoofdstuk willen we inventanseren, hoe het thema verbond/belofte in Woelde-
rinks eerste publicaties nadien doorberekend en/of nader ontwikkeld wordt Daartoe 
onderzoeken we eerst de beide referaten op de jaarvergaderingen van 1933 en 1934 
(III 2) Vervolgens gaan we de diverse artikelenreeksen in De Waarheidsvriend na, 
gepubliceerd in 1934, getiteld 'Belijdenis doen' (III 3), 'Verspreide gedachten' (III4) en 
De practijk der godzaligheid' (III5) Gezien de diversiteit van het materiaal krijgt elk 
onderdeel een eigen analyse Een samenvattende conclusie is wel mogelijk (III6) 

De brede artikelenserie over de rechtvaardigmaking, die Woeldennk op 31 januari 
1935 in De Waarheidsvriend begint, is een nieuw en apart hoofdstuk waard Woelde-
rinks publicaties in De Vaandrager (beantwoording Vragenbus) en De Kandelaar (een 
artikelensene over het verbond), die voor een deel binnen de getrokken tijdgrens 
vallen, blijven in dit hoofdstuk buiten beschouwing De referaten op de jaarvergade
ringen en de artikelen in De Waarheidsvriend - gehouden en geschreven voor een 
breed publiek - vormen de hoofdweg, de publicaties in De Vaandrager en De Kande
laar (jeugdbladen) een nevenweg In een later hoofdstuk willen we aan de hand van 
laatstgenoemde publicaties de bevindingen van de hoofdstukken III-VA^I toetsen 

IU.2 De referaten op de jaarvergaderingen van de Gereformeerde 
Bond in 1933 en 1934 

2.1 'Separatisme en wereldgelijkvormigheid' 
Op 30 maart 1933 spreekt Woeldennk te Utrecht op de vierentwintigste jaarverga-
denng 'van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid 
in de Ned Hervormde (Gereform ) Kerk', zoals het titelblad voluit vermeldt, over het 
onderwerp 'Separatisme en wereldgelijkvormigheid', met als ondertitel 'Twee gevaren 
voor ons godsdienstig en kerkelijk leven '' 

Hoe kunnen mensen, op gereformeerde grondslag staande, in de Hervormde Kerk blij
ven'' Op die vraag wil Woeldennk in zijn referaat een antwoord formuleren, zowel tot 
verantwoording voor anderen als tot zelfbeproeving Daarbij wil hij zich niet laten lei
den door bijzondere leidingen van de Geest, maar door de norm van de Schrift Sub
jectivisme brengt willekeur tot heerschappij ̂  

Het uitgangspunt is Israels afzondenng als volk des verbonds Deze afzondenng is 
geen natuurlijke aangelegenheid, de natuurlijke band van Israel met de volkeren blijft 
Hier dreigen twee gevaren wereldgelijkvormigheid, het willen zijn als de andere vol
ken, en het separatisme, dat van deze afzondering een scheiding van natuurlijke aard 

' In brochurevorm uitgegeven door de administratie van De Waar/ieidivn«nd Maassluis 1933 Code Sep 

^Sep p 6 

81 



maakt. Deze twee lijnen ziet Woelderink steeds optreden in de kerkgeschiedenis, zowel 
in het Oude en in Nieuwe Testament, als ook daarna, met separatisme als reactie op 
wereldgelijkvormigheid.^ 

In de Hervormingstijd bleven de reformatoren het geheel van de kerk zoeken. Zo 
ook nog de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie." In de zeventiende 
eeuw echter gaat mede onder invloed van de subjectivistische tijdgeest het separatisme 
doorwerken (conventikels).'' In de achttiende eeuw grijpt dit separatisme steeds meer 
om zich heen.' Men is vooral geïnteresseerd in eigen genadestaat en trekt een scheids
lijn tussen tijdgelovigen en ware gelovigen. De natuurlijke afzondering vloeit hieruit 
voort. Het juiste zicht op (de belofte en de roeping van) het verbond gaat ontbreken. De 
verbondsopvatting wordt verengd om aan het separatisme een objectieve grondslag te 
geven. Wereldse mensen zijn wel gedoopt, maar die doop heeft geen waarde. Ze 
hebben geen deel aan de beloften. "Volgens dezen gedachtengang zijn er geen onvoor
waardelijke beloften meer, zooals de beloften des verbonds onvoorwaardelijk zijn. 
Men moet eerst in een bepaalde zielsgestalte zich bevinden, voordat men de beloften 
Gods kan en mag omhelzen."' 

Hier ziet Woelderink één van de wortels van de Afscheiding van 1834 liggen en 
tevens van de interne moeilijkheden binnen afgescheiden kring.* Daartegenover stelt 
hij: "De consequentie van het separatisme is immer de ergernis aan Gods genade. Wie 
het verbond te niet doet en de beloften des verbonds, in den doop ons verzegeld, 
waardeloos verklaart om zoo een wereldsch christendom tot heidendom te kunnen ver
klaren, snijdt eveneens zichzelf den weg tot Gods genadetroon af."' Dat laat zich niet 
compenseren door te gaan spreken over een bijzondere openbaring van de goddelijke 

' Sep , p 13 e V. 

* Sep, p 16 "Te zeer leven zij daarvoor nog uit de verbondsbeschouwing der reformatoren " Woelderink 
noemt hier de naam van W Teellmck. 

' Sep , p 17-20, Woelderink ziet het omslagpunt bij mannen als (Van) Lode(n)stei(j)n en Koelman (p 19) 

' Woelderink noemt in dit verband de namen van Van der Groe (p 20), Verschuir (p 21 e v), Schortinghuis 
(p. 24 e.v.). 

' Sep.p 23. 

* Sep, p 25 e V ; ". zonder de leer des verbonds is een gezond kerkelijk leven niet op te bouwen" (p. 27); 
volgens Woelderink hebben de afgescheiden kerken zich bij de ontwikkeling van een nieuw kerkelijk leven 
dan ook moeten keren tegen het beginsel, waaruit voor een deel de Afscheiding voortkwam De geestesnch-
ting van het separatisme is gevaarlijker dan de daad van de separatie (p 9, noot 3), "wijl het separatisme in 
de separatie althans ten deele zijn eigen graf graaft" (p 28). Zie over de moeiten m afgescheiden kring H 
Bouwman, De crisis der jeugd Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der Afscheiding, (in 
1976 opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr C Smits), Kampen z j , M te Velde, Anthony 
Brummelkamp 1811-1888 (diss Kampen/Broederweg), Barneveld 1988, p. 86 e v., p. 120 e v 

' Sep, p 29 
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genade aan iedere individuele gelovige.'" Het separatisme brengt grote onzekerheid 
mee. Hierbij is de blik kritisch naar binnen gericht. Het leidt tot een voortdurend 
spreken over eigen gemis en "in tal van onze gereformeerde Gemeenten"" tot lege 
Avondmaalstafels. De grotere sympathie van de hervormd-gereformeerden voor de Af
scheiding dan voor de Doleantie'^ verklaart Woelderink dan ook mede vanuit wat hij 
noemt "separatistische gevoelens aan onze zijde."" 

Aan het slot van zijn betoog waarschuwt hij nogmaals voor het separatisme. Het 
verlamt - ondanks hun getal - de kracht van de gereformeerden in de Hervormde Kerk. 
Het leidt tot een negatieve benadering van de grote levensvragen en tot oppervlakkig 
perfectionisme in de politiek.'" Alleen schulderkentenis zal bewaren zowel voor 
wereldgelijkvormigheid als voor separatisme. Wie met de kerk schuld belijdt, weet zich 
één met haar. En wie zou een kerk afschrijven, waarin zovelen zijn met het teken en 
zegel van het genadeverbond aan hun voorhoofden? Te weinig worden bestuursorgani
satie en instituut enerzijds en de gemeente anderzijds van elkaar onderscheiden, met als 
gevolg veel onbarmhartigheid voor mensen, die krachtens het verbond der genade onze 
broeders en zusters zijn. Hier ligt de schaduwzijde van alle separatie, zelfs van de grote 
Reformatie." 

2.2 'De Afscheiding en wij' 
Een jaar later spreekt Woelderink weer op de jaarvergadering van de Gereformeerde 
Bond, nu over het onderwerp 'De Afscheiding en wij'."* Een in 1934 - honderd jaar na 
de Afscheiding - voor de hand liggend onderwerp. In dit referaat is de vraagstelling: 
Deden wij - degenen, die de gereformeerde belijdenis liefhebben en toch in de Her
vormde Kerk bleven - goed om het voorbeeld van de afgescheidenen niet te volgen en 

'" "Deze fout van het separatisme, waardoor men de toepassing van het evangehe aan het hart door den H. 
Geest tot een nieuwe openbaring maakt, is algemeen onder ons verbreid Zij maakt de beloften Gods aan den 
enkelen geloovige los van de beloften aan Gods Kerk in haar geheel, zij maakt eveneens het individueele 
geloof los van het geloof van Gods Kerk van alle eeuwen en doet daardoor een geestelijk individualisme 
opkomen, dat in zijn consequentie kerkverwoestend is"; Sep., p. 29, noot 16. 

" 5 e p , p 30 

" Naar Woelderinks oordeel komt 'de separatie van '86' niet voort uit het separatisme, maar is deze meer het 
gevolg van Kuypers strijdwijze, Sep, p 30 Zie voor (de ontwikkelingen in) de visie op Afscheiding en 
Doleantie in gereformeerde bondskring C. Graafland, 'Hoe en waarom kwam de Gereformeerde Bond rond 
de eeuwwisseling op''', in. J van der Graaf (eindred ), Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z j , p 13 e v. 

"Sep, p 31. 

'" In dit verband oefent Woeldermk forse kritiek op de politieke opstelling van G.H. Kersten en de S.G.P 
{Sep, p 33-36) 

" Sep, p 37-40 

"Op 12 april 1934 te Utrecht. Uitgegeven door de administratie van De Waarheidsvnend, Maassluis, 1934. 
Code Afsch. 
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moet de Hervormde Kerk niet alsnog verlaten worden'^'' Volgens Woelderink is hier 
geen absoluut antwoord te geven, waarbij gekozen moet worden tussen goed en kwaad 
BIJ veel geloofsbeslissingen gaat het om het geven van een voorkeur De Schrift geeft 
de levensregels, onder bepaalde omstandigheden zullen wij zelf de toepassing moeten 
maken Er zijn mensen uit gehoorzaamheid aan God de weg van de Afscheiding opge
gaan, er zijn ook mensen uit eenzelfde gehoorzaamheid in de Hervormde Kerk geble
ven "Zoo wordt tevens duidelijk, hoe God in beide wegen, die van scheiding en van 
blijven, zijn zegen kan geven '"* 

Woelderink wil de afgescheidenen het recht om de gehoorzaamheid aan het 
hervormd kerkbestuur op te zeggen en zich opnieuw kerkelijk te organiseren met be
twisten, zoals wel gedaan is Ook verzet hij zich tegen een identificatie van Gods Kerk 
met het instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals hij die in de knng van de 
Confessionele Vereniging bespeurt" Maar al heeft Woelderink voor de Afscheiding 
waardenng, hij beschouwt haar om diverse redenen met als een reformatie Daarbij 
wijst hij - onder andere - op de interne verscheurdheid onder de afgescheidenen, met 
name op de ontsponngen van een C van den Oever ^̂  Naar Woeldennks oordeel is dit 
een uitvloeisel van de aanvankelijk onder de afgescheidenen heersende geestesrichting 
In 1933 had Woelderink deze geestesnchting als separatistisch getekend Men kan ze 
ook subjectivistisch noemen En het subjectivisme leidt tot individualisme Een 
levensgroot gevaar ook voor eigen hervormd-gereformeerde knng '̂ 

Het vervolg van het referaat is toegespitst op de concrete situatie van de Neder
landse Hervormde Kerk De stnjd om het belijdende karakter van de Kerk wordt steeds 
gefrustreerd door conflicten over de organisatie In confrontatie met de voorstellen van 
Kerkopbouw en met O Noordmans bepleit Woeldennk het goed recht van een 
vreedzame boedelscheiding ^̂  Maar een nieuwe afscheiding is niet de bedoeling "Het 
IS trouwens niet kerkelijk gedacht en een verloochening van het verbond der genade, 
als men eigen groep als de ware Kerk aanziet en de vrijmaking van die groep 

"Afsch p 3 

"Afsch p 8 

"Afsch p 18ev 

'" Cornells van den Oever (1802 1877) was een vooraanstaand predikant (dominee Kees) in de Gerefor
meerde Kerk onder het Kruis Zijn optreden werd gekenmerkt door grote heerszucht Manipulaties rond het 
beroep van zijn zoon A van den Oever te s-Gravenhage leidde uiteindelijk in 1858 tot een breuk in de 
kruisgemeenten Woeldermk heeft deze conflictsituatie op het oog (Afsch p 39-40) Zie over C van den 
Oever Voorgangers l, p 20\-206, BLNP 2, p 349, FL Bos, Kruisdominees Verhalen uit afgescheiden 
kringen, Kampen z j (tweede druk), p 97 e v , p 158 e v en p 182 e v , zie ook J Mastenbroek, Zijn vuur 
en haardstede I Ontstaan en voortbestaan van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Centrum, uitgave 
kerkeraad Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Centrum 1994, p 42 135 

' ' Afsch p 38 e v , volgens C Graafland (Beproefde trouw, p 58) dacht Woelderink bij de aanval van het 
subjectivistische kamp op de gereformeerde richting in de Hervormde Kerk {Afsch, p 41) met name aan de 
Gereformeerde Gemeenten 

'M/ic/i p 46ev 
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begeert.' Strijden voor de Hervormde Kerk is strijden om de ziel van heel ons volk. 
Tragisch is echter, dat de kracht van de hervormd-gereformeerden wordt ondermijnd 
door het subjectivisme. "Niet het Woord en de belofte des Heeren is de eenige grond
slag des geloofs, maar de gemoedsbewegingen, die in den geloofsstrijd worden gekend, 
wil men telkens weer tot grondslag van geloof en hoop maken en daarom ook inhoud 
der prediking."^'' Hiermee gaat het individualisme gepaard, waarin de persoonlijke 
zaligheid het allesbeheersend doel van de prediking wordt. Soms lijkt het alsof er geen 
gemeente meer bestaat. Bijzondere mensen eisen de leiding voor zich op in confronta
tie met de ambtelijk gegeven leiding. Het referaat eindigt dan ook met een ernstige 
waarschuwing tegen het subjectivisme en het individualisme.^' 

2.3 Analyse 

2.3.1 Woelderinks positie in de Gereformeerde Bond 
Al als jong predikant was Woelderink actief in de Gereformeerde Bond. Met name aan 
het einde van de jaren twintig treedt hij binnen deze kring steeds meer op de voor
grond. In 1930 werd hij lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.^' Vanaf 
1933 publiceerde hij met regelmaat langere en kortere artikelenreeksen in De Waar
heidsvriend. Uit het feit, dat Woelderink zowel in 1933 als in 1934 (ook weer in 1936) 
als referent op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond optrad, is af te leiden, 
hoezeer hij in deze periode - in ieder geval binnen de kring van het hoofdbestuur -
aanzien in de Bond genoot. 

2.3.2 Verbond en kerk 
De referaten uit 1933 en 1934 kunnen beschouwd worden als een nadere concretise
ring van Woelderinks eerder uitgesproken oordeel, dat de verbondsleer van grote 
betekenis is voor de kerk en het kerkelijk vraagstuk. Wat de verbondsleer als zodanig 
betreft voegen de referaten geen nieuwe gezichtspunten toe. Steeds blijkt, dat de 
verbondsleer bepalend is voor Woelderinks kerkelijk denken. Daarbij is opmerkelijk, 
hoe consistent zijn visie sinds 1922 gebleven is op de Kerk in het algemeen en de 
Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder.^' Verbazingwekkend - gezien het 
verschil in verbondsbeschouwing - is de manier, waarop H. Visscher instemming be-

"A/icA., p.51. 

"/4/5c/i., p. 53. 

" Afsch., p. 54-55. 

' ' J. van der Graaf, Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951, 
Kampen 1978, p. 101. Al in 1922 had Woelderink voor een bestuursfunctie op een dubbeltal gestaan met M. 
van Grieken. De aftredenden - onder wie M. van Grieken - werden toen echter met grote meerderheid 
herkozen; aldus 'Verslag II' in Whvr. XIII,21. 

" Vergelijk de artikelen uit 1922 (hoofdstuk I). 
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tuigde met het referaat 'Separatisme en wereldgelijkvormigheid' 

2.3.3 Contra subjectivisme 
De beide referaten bevestigen de eindconclusie van hoofdstuk ü, dat in deze fase het 
zwaartepunt van Woeldennks beschouwingen op afweer van het subjectivisme is 
komen te hggen, met name het subjectivisme in eigen kring Hoezeer hij ook met 
overtuiging de positie van de gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde 
Kerk verdedigt, tegelijk is de spits van zijn betogen kritisch naar binnen gencht, waar
bij hij telkens waarschuwt voor verwante en onderling uitwisselbare verschijnselen als 
separatisme, subjectivisme en individualisme Het subjectivisme, waann men met leeft 
uit Gods beloften maar uit eigen gemoed, blijkt voor Woelderink de vijand bij uitstek 
voor een gezond geloofsleven en kerkelijk leven Hier helpt maar één medicijn de 
verbondsleer van de reformatoren 

2.3.4 Geen statisch-massieve verbondsopvatting 
Het verschil tussen Woeldennks kerkbeschouwing en die in confessionele kring is 
meer dan een nunaceverschil In eerste instantie brengt J J C Dee dit te weinig in 
rekening, wanneer hij over K H Miskotte, J G Woelderink en diverse confessionele 
predikanten en hun visie op de Afscheiding van 1834 schrijft "Bij alle verschil in 
accent bleven zij in hun kerkbeschouwing staan bij de typisch hervormde, oud-testa-
mentische en daardoor statisch-massieve verbondsopvatting, in het verlengde waarvan 
de Hervormde volkskerk als de enig-legitieme vorm van kerk-zijn in Nederland werd 
gezien De kerk als het historisch gegeven instituut bleef voor hen de moeder van de 
gelovigen, die kerk mocht nimmer verlaten worden " '̂ 

Inderdaad is er bij Woelderink sprake van volkskerkelijk denken de worsteling 
voor het eenvoudig kerkvolk in de Nederlandse Hervormde Kerk is een worsteling om 
de ziel van ons volk in zijn geheel, waarbij zelfs het bezit van de kerkgebouwen met 
zonder betekenis is ^° Maar dit volkskerkelijk denken vloeit bij Woelderink niet uit een 
statisch-massieve verbondsopvatting voort Daarvoor heeft hij te zeer oog voor de 
roeping van het verbond Deze roeping krijgt ten aanzien van de Kerk een kritische 
functie Woelderink weigert dan ook om Gods Kerk en de Nederlandse Hervormde 
Kerk zonder meer met elkaar te identificeren Er is en blijft onderscheid tussen de Kerk 
als vergadering van gelovigen en als instituut In dit opzicht neemt Woeldennk 
expressis verbis afstand van het denken in confessionele knng Het kerkelijk instituut -
hoe belangnjk ook - mag niet vergoddelijkt worden Wie dat doet, denkt in wezen 
rooms'' En al ontkent Woelderink de plicht tot afscheiding, het goed recht ervan 

'* De waarde van deze voordracht hgt juist daarin, dat zij terugroept naar de juiste beginselen, naar 
verkiezing en verbond, naar Woord en sacrament , zie Delen of helen'' p 108 

' ' Ref 70, p 358 

'"Afsch p 51ev 

" Afsch, p 18 e V , Het is ons echter met mogelijk een bepaald instituut als een bizondere stichting Gods te 
zien, aan hetwelk de Kerk de eeuwen door gebonden blijft (p 25) 
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erkent hij royaal. 
In zijn latere publicatie K. Schilder-oecumenicus^^ geeft J.J.C. Dee een meer 

genuanceerd beeld van Woelderinks visie op de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals 
door hem verwoord in 'De Afscheiding en wij'. Terecht merkt Dee op, dat vergeleken 
met wat Woelderink naar voren brengt er een verschuiving in de opvattingen van de 
Gereformeerde Bond ten aanzien van de waardering van en de visie op het instituut der 
Nederlandse Hervormde Kerk is waar te nemen. "De nadruk is sterker komen te liggen 
op de Hervormde Kerk als vaderlandse kerk en als (enig legitieme) kerk der Reformatie 
in Nederland."" 

in.3 'Belijdenis doen' 

3.1 Materiaal 
Vanaf begin november 1933 tot eind januari 1934 schrijft Woelderink een artikelense
rie in De Waarheidsvriend over belijdenis doen.^" In 1934 werden deze artikelen 
gebundeld en door de Gereformeerde Bond uitgegeven.'' We volgen de hoofdlijnen 
van het betoog. De opschriften boven de sub-paragrafen zijn van de hand van Woelde
rink. 

3.2 Overzicht 

3.2.1 De Vraagt 
Wat is de betekenis van belijdenis doen? Woelderink behandelt deze vraag niet als een 
geïsoleerd onderwerp. Hier is een direct verband met de vraag naar de zin van het 
Avondmaal en het wezen van de kerk. Vandaar naar het verbond en de sacramenten als 
zodanig is maar één stap. Tenslotte hangt deze vraag weer samen met het vraagstuk 
mzake het subjectieve en het objectieve, geloof en openbaring. 

Zoals in de negentiende eeuw het subjectivisme in de theologie gezegevierd heeft, 
zo heeft het ook de belijdenis van de gereformeerde belijders ontwricht: de bevinding 
werd kenbron van de openbaring. Kuyper tekende verzet aan. Helaas heeft de Dolean-

" Ondertitel' K. Schilder over 'het kerkelijk vraagstuk', Goes 1995; zie p. 25 e.v.. 

" K Schilder-oecumenicus, p 205; zie voor de manier, waarop K Schilder ingegaan is op Woelderinks 'De 
Afscheiding en wij', p 28-29 (met bijbehorende noten op p. 204 e.v.). In het door Dee op p. 216 gegeven ci
taat van Schilder uit Ref 15, nr 2: "SEPARATISME is altijd wereldgelijkvormigheid" klinkt de titel van 
Woelderinks referaat uit 1933 door. 

" Whvr XXIV,49 (2-11-1933) - XXV,8 (25-1-1934). 

" Belijdenis doen. Maassluis 1934; ook deze uitgave werd verzorgd door de administratie van De Waar-
heidsvnend. We citeren uit deze uitgave. Code: Bel. 

''Bel,p 5-9 
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tie het genezingsproces verstoord, met als gevolg dat in de Gereformeerde Kerken het 
objectivisme domineert, maar in de hervormd-gereformeerde gemeenten - als reactie op 
de Doleantie - het subjectivisme 

In het begin van de twintigste eeuw kwam er een kentenng men zocht weer naar 
een objectieve grondslag voor geloof en theologie Helaas is de breuk met het subjecti
visme schijn Men predikt wel de rechtvaardiging uit het geloof, echter niet als inhoud 
van het evangelie of van de belofte, maar de rechtvaardiging zoals die in de bevinding 
gekend wordt Woeldennk acht een dergelijke prediking ziel- en kerkverwoestend Het 
resultaat is, dat er ten aanzien van het doen van belijdenis onder hervormd-gerefor
meerden allerminst eenstemmigheid is 

3.2.2 Een historische toelichting^^ 
De wortels van het subjectivistisch denken zijn al in de achttiende eeuw aan te wijzen 
Woeldennk illustreert dit aan de hand van een historische discussie In 1761 verschijnt 
van de hand van Appelius '* Vervolg van Aanmerkingen over het recht gebruik van het 
Evangelie In het bijzonder de voorrede is volgens Woeldennk van groot belang 

Appellus pleit voor een ruime evangelieprediking Christus' offer is algenoegzaam 
Ieder, die onder het evangelie leeft, heeft recht en plicht om tot Chnstus te komen De 
enige grond is de vnje roeping, aanbieding en nodiging van het evangelie Er zijn geen 
voorwaarden vooraf 

Daartegenover, constateert Appelius, wordt door sommigen wel een voorwaarde 
gesteld innerlijke verbreking door de wet Het gevolg is moedeloze werkeloosheid en 
vrees voor het evangelie, en onderwaardering van de sacramenten Gedoopte kinderen 
hebben echter het recht, de vrijheid en de plicht om te geloven, dat de belofte hun 
toekomt, pleitend op de verklanng van God, in hun doop gedaan 

3.2.3 Een belangrijke brochure^^ 
Toch verlaat naar Woeldennks mening Appelius later dit juiste spoor De aanleiding 
daartoe is een tegenbrochure van een anoniem auteur onder het pseudoniem Philek-
kleesius Pleidooi over de vraag, of een onergerlijk onbegenadigde vrijheid heeft om 
het H Avondmaal te gebruiken met het vonnis daarover gevelt Achter in de titel 
aangeduide kwestie ligt de m de achttiende eeuw gegroeide verandenng in de Avond-

"Be/ p 10-14 

" Johannes Conradus Appelius (1715 1798), zie over hem CE 1 p 276-277, BLNP 1, p 32-34, zie ook C 
Veenhof, Predik het Woord Gedachten en beschouwingen van Dr A Kuyper over de prediking Goes z j , 
p 241-245, C Graafland, De zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van 
enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie (diss Utrecht 1961), Amsterdam 1977 
(tweede druk), p 234-237 en Van Calvijn tot Comrie III Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het 
verbond in het Gereformeerd Protestantisme deel 5 en 6, Zoetermeer 1996, p 383-392 

''Bel p 15-19 
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maalspraktijk. Typerend hiervoor is iemand als Van Lodenstein,*" die niet alleen 
weigerde het Avondmaal te gebruiken, maar zelfs te bedienen. Onbekeerden en 
onbegenadigden werden gemaand zich van het Avondmaal te onthouden, terwijl het 
Avondmaalsformulier niet verder gaat dan een waarschuwing voor de overtreders van 
Gods Wet. Het leidde tot vrees voor en mijding van het Avondmaal."' 

De uitweg uit deze impasse is volgens de tegenbrochure: Alle lidmaten hebben niet 
alleen de plicht, maar ook het (goddelijk) recht om het Avondmaal te vieren. Ook de 
onbegenadigde, die (nog) geen deel heeft aan Gods genade en de werking van Gods 
Geest, mits hij onergerlijk van leven is. Zo komt naast de lijdelijkheidsweg van de 
orthodoxie (waarvan  onder anderen  J. Verschuir"^ een vertegenwoordiger is) een 
moralistische weg te staan. Uiteindelijk wordt de Avondmaalsviering een zaak van 
deugdbetrachting. 

Hiertegenover zet Appelius zich in om de scholastieke zienswijze van zijn dagen te 
handhaven. Zelfs gaat hij er toe over zijn doopsbeschouwing te herzien in een geheel 
aan de reformatoren tegengestelde zin. 

Woelderink wil de door hem geschetste discussie tussen Appelius en zijn 
tegenstanders gebruiken om de zwakke plekken van de scholastieke zienswijze aan te 
wijzen. Nog steeds heeft die zienswijze 'onder ons' heerschappij; "misschien, dat ook 
hier het spreekwoord dan waar blijkt, dat een gestrand schip een baken in zee is.'"*^ 

3.2.4 De zwakke zijde van Appelius** 
Bij de oplossing van de schrijver van het Pleidooi valt moeilijk in te zien, hoe het 
sacrament kan dienen tot versterking van het geloof. Terecht is Appelius het hiermee 
met eens. Toch verraadt zijn ingewikkeld tegenbetoog hoe ver men destijds voor wat 
betreft de zekerheid van het geloof van de reformatoren verwijderd is geraakt. De 
heilszekerheid ( de geloofszekerheid met betrekking tot de eeuwige zaligheid) is gaan 
rusten op kenmerken van de genade in de ziel. Het Avondmaal is volgens Appelius al

leen voor de begenadigden. Ook de zwakgelovigen beschouwt hij als ware begenadig

*" Zie over hem BLNP 3, p 253255, zie ook C Graafland, 'Jodocus van Lodenstein (16201677)' in: T. 
Brienen e.a (red ), De Nadere Reformatie Beschrijving van haar voornaamste tegenwoordigers, 's

Gravenhage 1986, p 85125 NB Woelderink spelt Van Lodesteyn 

"' Uit Woelderinks weergave wordt wel de achterliggende problematiek duidelijk, maar niet tegen welke 
uitspraken van Appelius zelf de tegenbrochure zich richt In zijn Voorrede op Vervolg van Aanmerkingen 
enz had Appelius gesteld, dat alleen wedergeboren mensen aan het Avondmaal kunnen aangaan Het sa

crament is ingesteld om "'t geestelijk leven van hen, die Hy airede wedergeboren heeft te voeden en te 
onderhouden"; zie C. Graafland, 'Nadere Reformatie, G Voetius/W. è Brakel/J. Verschuir' (p 248281), in

W van 't Spijker, W. Balke K. Exalto en L van Driel, Bij brood en beker Leer en gebruik van het heilig 
avondmaal m het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk, Goudriaan 1980, p 273 
'Philekkleesius' was het pseudoniem van Egbertus van Eerde, predikant te Ten Boer vanaf 1750 tot aan zijn 
sterfjaar 1777; zie over hem BLNP 1, p 76 

" Zie voor Johannes Verschuir C. Graafland, Bij brood en beker, p. 268278; zie ook BLNP 1, p. 394396. 

"BW,p 19. 

■"Be/.p 2026. 
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den Op grond daarvan nodigt hij hen tot het Avondmaal, wanneer zij de kenmerken 
van de Avondmaalsgangers uit antwoord 81 H C in zich bevinden, ook al durven zij 
zichzelf nog niet als kinderen van God te beschouwen Zo wordt de zekerheid gefun

deerd op de genade in de mens in plaats van op het Woord en de belofte van God, 
concludeert Woeldennk 

Tegenover de schrijver van het Pleidooi beroept Appelius zich op Ursinus, inzake 
de ook in diens dagen verkondigde stelling, dat ieder, die verplicht is om naar het 
Avondmaal te gaan daartoe ook vrijheid heeft Nee, zegt Ursinus, het Avondmaal mag 
niet gevierd worden zonder geloof en boetvaardigheid Bij Ursinus is dat echter geen 
alibi om weg te blijven Wie zonder zich te bekeren van het Avondmaal wegblijft, 
stapelt zonde op zonde "Wanneer Appelius in zijn verdediging op deze lijn van 
Urzinus was blijven staan, had hij zeer sterk gestaan, maar als scholastiek theoloog kon 
hij dat niet", verzucht Woeldennk ""̂  

De schrijver van het Pleidooi vindt, dat de onergerlijk levende onbegenadigde het 
Avondmaal dient waar te nemen, het gebruik is goed, het gebrekkige daarin is verkeerd 
en moet verbeterd worden Daartegenover roept Appelius de onbegenadigde op tot het 
gebed, of God hem bekwaam wil maken Voelt men zich ook daartoe onbekwaam, dan 
geeft Appelius aanwijzingen wat men doen moet "Men leze pag 70 en 71 van zijn 
'Zedig en vrijmoedig onderzoek van twee gewichtige vragen' en men vindt bij hem 
hetzelfde wat men ook bij Verschuir vindt, de mensch moest dit en moest dat, hij wordt 
opgewekt om van zijn natuurlijke krachten gebruik te maken en zoo God een eind

weegs tegemoet te gaan Het is tenslotte dezelfde werkheiligheid als bij den schrijver 
van het pleidooi, maar van een anderen snit '"'* 

Hier komt naar Woeldennks mening de fout van de scholastieke theologie aan het 
licht De eigen aard van het godsdienstig leven wordt verloochend en dit wordt 
gelijkgeschakeld met het natuurlijke leven Spreekt de Heidelbergse Catechismus over 
onmacht, dan is dat een zedelijkreligieus kwaad In de scholastiek wordt de onmacht 
echter steeds meer als een natuurlijk kwaad beschouwd, waardoor Gods roeping tot 
geloof en bekering krachteloos werd gemaakt Ook Gods geven wordt in natuurlijke 
zin opgevat, zonder dat men ziet, dat God al gegeven heeft en geeft in de belofte van 
het evangelie Tegenover opvattingen als die van Appelius rondom het Avondmaal 
moet de roeping van God "Bekeert u en gelooft het evangelie" gehandhaafd worden 

3.2.5 De fout van de scholastiek*^ 
In de roomse theologie domineert de wijsbegeerte van Aristoteles De reformatoren 
hebben daarmee gebroken, zonder tot reformatie van de wijsbegeerte te komen Na de 
reformatie begint in de wijsbegeerte een nieuwe periode die van Cartesius In reactie 
daarop keerde men terug tot de filosofie van Aristoteles Scholastieke theologie is voor 
Woeldennk de nareformatonsche theologie, zoals die opnieuw onder invloed van 

"Bel p 23 

"■Bet p 2425 

''Bel p 2732 
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Aristoteles staat of met diens begrippen werkt. 
Dit verklaart ook de roomse tendensen in deze theologie, zoals de al gesignaleerde 

werkheiligheid. Het raakt ook het genade-begrip. In de roomse theologie is Gods 
genade haast een substantie, een zaak, een ding. Zo kan de genade in het sacrament 
meekomen, en reinigt bijvoorbeeld de doop van erfzonde. "De zonde wordt, evenals de 
genade, als een soort metaphysische substantie gezien, die door de genade wordt teniet 
gedaan of in zijn kracht wordt gebroken." Vandaar het roomse verzet tegen de 
reformatorische prediking inzake het geloof. "Deze prediking ontneemt haar ten 
eenenmale de macht om Gods genade uit te deelen langs anderen weg dan dien van de 
prediking des Woords.""* 

Al zijn er verschillen tussen de scholastieke-gereformeerde theologie en de roomse 
theologie en al varieert de uitwerking ervan, toch zijn de grondgedachten gelijk. Bij 
Kuyper is de scholastieke opvatting over Gods genade terug te vinden in zijn leer over 
de wedergeboorte als de door de Geest ingeplante levenskiem. Daarin staat hij tamelijk 
alleen, al is er verwantschap in dezen tussen Kuyper en Comrie. Steeds wordt in het 
scholastieke denken Gods genade iets wat men bezitten kan, los van God Zelf. Daar
door is het geloof, dat zich op het Woord betrekt, op de achtergrond gekomen. Voor 
Appelius is de begenadigde iemand, die de genade heeft, de onbegenadigde heeft die 
niet. Zo is het vraagstuk in het begin al vertroebeld. De eerste vraag dient die naar 
geloof of ongeloof te zijn. 

In de Schrift is Gods genade niet een zelfstandigheid, maar de levende God in een 
betrekking van genade tot ons, zoals Hij daarvan getuigt in de belofte van het evang
elie. Deze genade laat zich niet aannemen dan door het geloof. Genade krijg men niet 
in zichzelf, maar hebben de gelovigen altijd in het Woord. Daarom spraken de ouden 
over de Christus in de belofte. 

3.2.6 De ware zin van catechismus en formulieren*^ 
Omdat men genade steeds opvat als inwendige genade, begrijpen velen niet meer wat 
de Heidelbergse Catechismus bedoelt met de uitdrukking 'de belofte van het evangelie'. 
Voor Woelderink is dat een reden om er een brede uiteenzetting van te geven: 

antwoord 66 H.C.: hier wordt heel het evangelie als belovend gezien. Er staat dat 
God schenkt, niet dat Hij schenken zal. Het gaat niet om iets dat toegezegd wordt 
en pas na enige tijd gegeven wordt. "God schenkt, geeft die wondere genade van 
de vergeving der zonden en het eeuwige leven reeds nu, maar Hij geeft ze in de 
belofte des evangelies, d.i. in en door het Woord des evangelies. En juist, omdat 
God zijn genade ons schenkt in en door het Woord, kan zij alleen door het geloof 
worden aangenomen";'" 
antwoord 84 H.C.: de verzekering volgt op het geloof. De belofte van het evange-

Bei, p. 29 (beide citaten). 

Bel.p 33-38. 

Bel. p. 33. 
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lie, die door het geloof wordt aangenomen, gaat aan het geloof vooraf. Woelderink 
onderstreept het belang hiervan: "Want als men eerst het evangelie daar wil bren
gen, waar geloof aanwezig is, formeert men een geloof, dat geen voorwerp heeft."'' 
In feite is dat een nadere uitwerking van de remonstrantse dwaling, dat de uitver
kiezing rust op vooruitgezien geloof; 
doopsformulier: de beloften van het verbond zijn dezelfde als de beloften van het 
evangelie. In de doop wordt verzekerd wat de Vader en de Zoon in de belofte 
schenken. Woelderink wijst op de omschrijving van de belofte van de Geest: die 
heiligen wil. Dat is typisch de taal van de belofte. Zo had het ook van de beloften 
van de Vader en de Zoon gezegd kunnen worden, al zou daardoor de stelligheid 
van Gods beloften verzwakt worden. In de Heidelbergse Catechismus en de 
formulieren moet bij het woord schenken aan de gewone en enkelvoudige zin 
gedacht worden: een schenken, waarop een aannemen moet volgen {Zondag 23 
H.C.). De scholastieke theologie heeft het woord schenken van zijn oorspronke
lijke zin beroofd, omdat men dan denkt aan instorten of inscheppen van genade in 
het hart. Nu wordt ook het antwoord op de vraag naar het ware geloof in Zondag 7 
H.C. duidelijk. God heeft niet alleen anderen maar ook mij vergeving geschonken; 
niet door bijzondere openbaring, maar in de belofte, die niet alleen aan mij, maar 
ook aan anderen geschonken is. De Heilige Geest bewerkt geloof en vrijmoedig
heid juist door de prediking van het evangelie; 
avondmaalsformulier: daarin wordt gesproken over de gewisse beloften Gods. Er 
wordt niet naar bevindingen gevraagd, maar of men de belofte van het evangelie 
gelooft. "De reformatoren vroegen dus naar dat geloof, dat aan alle geloofswerk-
zaamheid ten grondslag ligt en niet een geloof, dat vrucht is van een langen 
geloofsweg."" 

3.2.7 De belofte des verbonds of des evangelies, in den doop verze-
geld'' 
Appelius maakt in zijn Brief'* verschil tussen aanbieden en beloven, waarbij de belofte 
een profetie wordt van wat God zeker doen zal, een verklaring van Gods onveran
derlijk voornemen. Nu spreekt de doop van Gods belofte. Worden dan alle gedoopte 
kinderen zalig? De oplossing van Appelius is: de doop verzegelt de belofte niet aan de 
kinderen hoofd voor hoofd, maar aan de gelovige gemeente. "Wijl we hier te doen 
hebben met een onveranderlijk voornemen, geldt deze belofte natuurlijk niet de 

" Bel.p 34 

"BW,p 38 

"BW,p 39-45 

''' Brief, behelzende de voornaamste gronden en de bijzondere meening van de hedendaagsche nieuwe lere 
der sacramenten- neffens de voornaamste bewijzen, tegen dezelve: alsook ene oplossing van hare 
voornaamste tegenwerpingen, geschreven aanN N. (1768); Woelderink citeert uit een uitgave van 1838. 
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kinderen als zoodanig, maar de uitverkorenen onder hen "'' 
De Heidelbergse Catechismus zegt echter in antwoord 74, dat de kinderen in Gods 

verbond begrepen zijn en dat hun Christus' bloed en de Heilige Geest niet minder dan 
de volwassenen toegezegd wordt Dit toezeggen, dit beloven geldt iedere dopeling De 
belofte spreekt met van wat God zeker doen zal, maar van wat God doet en plechtig 
verklaart Zie de Catechismuszondagen over Doop en Avondmaal 

Appelius komt ook in strijd met Petrus' woord "Voor u is de belofte en voor uw 
kmderen" Merkwaardig genoeg neemt Appelius het begrip 'belofte' hier in de zin, 
waann hij op andere plaatsen verwerpelijk acht (namelijk als aanbod) Toch - zo 
benadrukt Woelderink - is de belofte van het evangelie meer dan een aanbod van de 
genade Aan de term 'aanbod' ontbreekt de verbondsgedachte "De belofte des evang
elies veronderstelt de verbondsbetrekking, waarin God zich in zijn genade tot ons 
geplaatst heeft en waarin Hij met zijn beloften tot ons komt "'* De uitdrukking 'aanbod' 
is wel juist te gebruiken, maar in het verbond gaat God verder dan aanbieden "de Ca
techismus zegt, dat God ons zijn genade geeft, ja, dat God ons zijn genade gegeven 
heeft Hierdoor wordt ons Gods genade veel nader gebracht, hierdoor wordt tevens de 
schuld des menschen zooveel te zwaarder, als hij het bloed des verbonds, waardoor hij 
geheiligd was, onrein heeft geacht"'' Zo kunnen zorgelozen en verslagenen van geest 
benaderd worden Er is geen bijzondere openbaring nodig In de doop ligt de vaste 
aanduiding, dat de belofte voor de gedoopte persoonlijk is 

De Schrift kent voorwaardelijke beloften, erkent Woelderink De belofte van het 
verbond is echter de onvoorwaardelijke belofte Alleen zulke beloften kunnen door een 
zondaar vnjmoedig omhelsd worden Zo is ook de kinderdoop mogelijk In deze 
belofte wordt ons Christus gegeven met al het heil, dat in Hem gevonden wordt 
Anders worden boetvaardigheid en dergelijke de voorwaarden voor de vrijmoedigheid, 
een voorwaarde, die een mens in zichzelf vervuld moet vinden 

Uiteraard geeft slechts de Heilige Geest vrijmoedigheid Maar dat is niet de grond 
waarop een zondaar Christus aanneemt "Die grond ligt alleen in de waarheid, dat 
Christus ons van God uit vrije genade geschonken wordt, zooals dat in de belofte des 
verbonds tot uiting wordt gebracht, en de Heilige Geest, een zondaar verlossende van 
zijn vrees en hem brengende tot vrijmoedig geloof, doet niet anders dan dit den 
zondaar duidelijk maken "'* De Geest openbaart geen nieuwe waarheid, maar past de 
geopenbaarde waarheid toe Geen mens kan met een gestolen Chnstus aan de haal 
gaan' 

" Bel p 40 

^Bel p 42 
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3.2.8 De onvoorwaardelijke belofte des verbonds, in het avondmaal 
bevestigd^^ 
Wat voor de doop geldt, geldt ook voor het Avondmaal Beide zijn ze teken en zegel 
van Gods belofte Het verschil is, dat de doop slechts eenmaal ontvangen wordt, terwijl 
het Avondmaal telkens opnieuw gebruikt wil zijn 

Maar er is nog een verschil, vergeten zowel door Appelius als door diens tegen

standers, merkt Woelderink op Het Pleidooi benadrukt de overeenkomst tussen doop 
en Avondmaal De doop wordt door onbegenadigden ontvangen Dus mag ook de 
onergerlijk levende onbegenadigde aan de viering van het Avondmaal deelnemen 
Appellus verwerpt de eerste stelling, dat een onbegenadigde (onbekeerde) recht zou 
hebben op de doop Alleen de uitverkorenen zijn de echte bondelingen Voor Appelius 
is een bondgenoot iemand, die het verbond door geloof heeft ingewilligd Dat is iets 
anders dan een kind des verbonds Woelderink spreekt over een dwaas onderscheid *" 

In de kinderdoop komt het genadeverbond tot openbaring als een testament, een 
eenzijdige beschikking van God, in Zijn vnjmacht genomen Bij de oprichting van het 
verbond is de instemming van de andere partij niet nodig Bij de kinderdoop is de 
dopeling passief Avondmaal vieren is een activiteit, een verantwoordelijke daad "De 
kinderdoop vordert wel de inwilliging van het verbond der genade, maar veronderstelt 
die niet ( ) Het avondmaal veronderstelt echter die inwilliging wel "̂ ' Toch wordt ook 
in het Avondmaal dezelfde onvoorwaardelijke belofte als m de doop verzegeld "Deze 
belofte kan alleen door het geloof worden aangenomen, maar zij wordt ons met 
gegeven omdat wij gelooven " Helaas begrijpen velen dat niet meer en blijven van het 
Avondmaal weg "men ziet hier met meer de verzegeling van de onvoorwaardelijke 
belofte des verbonds, d i dus die belofte, die ons als zondaren zonder eenige voor

waarde IS geschonken "*̂  Het leidt enerzijds tot een wettisch, anderzijds tot een 
hoogmoedig chn stendom 

Belijdenis doen en Avondmaal zijn nauw aan elkaar verbonden Het is acceptabe

ler om vanwege deze samenhang geen belijdenis te doen dan zich bij het doen van 
belijdenis voor te nemen nooit aan het Avondmaal te gaan Wij gaan tot Christus, juist 
omdat het aan onze zijde niet in orde is "Ook in het avondmaal worden wij geroepen 
tot een markt van vrije genade "*' 

" Bel p 46 52 

'■"Bel p 47 

" Bel p 50 

" Idem (beide citaten) 
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3.2.9 Het verband tusschen belijdenis doen en avondmaalsviering^ 
Belijdenis doen en Avondmaal liggen in één lijn Bij het doen van belijdenis gaat het er 
niet om, om het stemrecht te verknjgen Men neemt zijn plaats in de gemeente in 
vanwege de gemeenschap met Christus Helaas voelen velen zich beter thuis in een 
evangelisatie, een menselijke vereniging, waarvan iemand lid kan zijn zonder geloof 
Dat lukt bij de gemeente niet 

Velen vinden het Avondmaal maar lastig Voor Woeldennk is dat ergernis aan 
Christus Zelf, want Hij komt in het Avondmaal naar de gemeente toe Onze plaats in de 
gemeente wordt bepaald door onze plaats tegenover het Avondmaal Belijdenis doen 
en Avondmaalsviering van elkaar scheiden is een verwereldlijking van de gemeen
schap der gemeente 

De strak onderwerpelijke richting draagt roomse trekken Chnstus is in het 
Avondmaal de ongenaakbare geworden, de Heilige, die aan Zijn tafel alleen plaats 
heeft voor heilige mensen Echter "De Chnstus van het Avondmaal is dezelfde als de 
Christus, die het evangelie ons predikt, zondaren tot zich roepend, opdat zij het leven 
mochten vinden in Hem "*' 

De Avondmaalsviering vraagt oprecht geloof, evenals de geloofsbelijdenis Anders 
zijn het slechts lege vormen Bij het spreken over het doen van geloofsbelijdenis, is het 
geloof onderwerp en geen voorwerp Het historisch en het ware geloof hebben 
eenzelfde voorwerp Het verschil zit in het onderwerp Het ware geloof komt op uit een 
andere wortel en draagt andere vruchten Dus hoeven de belijdenis vragen niet ver
zwaard te worden Als er maar geloof is 

3.2.10 Van God geroepen tot de belijdenis van Zijn Naam^ 
Tenslotte wijst Woeldennk erop, dat het gebrek aan geloofszekerheid mede voortkomt 
uit de twijfelzucht, die door een heidense wijsbegeerte in deze wereld is verwekt Een 
tweede kenmerk van de tijdgeest is de bandeloosheid In de kerk is hiervoor onder 
vrome schijn gebogen, met een beroep op de menselijke onmacht ten goede Vrijmoe
dig erkent men onbekeerd en ongelovig te zijn Zo zou men niet praten wanneer men 
zou weten van de verplichting tot geloof De oorzaak is vooral, dat men het verbond te 
niet gedaan heeft en de onvoorwaardelijke belofte des verbond aan de mensen ontno
men Men meent niet alleen niet te kunnen geloven, maar dat ook niet te hoeven en te 
mogen Eerst moet er met een mens iets gebeurd zijn en tot zolang is hij vnjgesteld van 
de verplichting tot geloof Men meent het dan ook nog zwaar op te nemen Jezus echter 
beveelt Zijn discipelen te prediken "Bekeert u en gelooft het evangelie" Zo wordt de 
dwaling in de wortel aangetast, met de prediking (in het bijzonder aan de jonge 
mensen) van de onvoorwaardelijke belofte en de daarbij horende verplichting tot 
geloof en dienst voor God 

Op de tegenwerping "Dit kweekt huichelaars", is Woeldermks antwoord geen 
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belijdenis doen omdat men zogenaamd niet bekwaam is, is even huichelachtig, ook is 
het beter zich uitwendig te voegen tot de weg des Heeren dan die openlijk te verloo
chenen 

Bedriegen velen zich dan niet voor de eeuwigheid'' Het kan, maar dat gebeurt ook, 
wanneer men zichzelf als onbekeerd belijdt, op die belijdenis bouwt en op anderen en 
hun spreken over het geloof neerziet Bovendien heeft de Kerk de taak om haar leden 
ernstig te vermanen om zichzelf te beproeven Deze roeping veronderstelt de nood
zakelijkheid en de verplichting van de belijdenis van het geloof 

Onder vrome schijn haalt men de bandeloosheid binnen het begm van zich 
losmaken van de Kerk en van de godsdienst als zodanig In sommige zware streken ziet 
men kermis en danslokaal de Kerk verdringen "Het wordt hoog tijd, dat de Gerefor
meerde nchting in onze Hervormde Kerk zich van deze dingen bewust worde, anders 
doemt zij zich zelf ten doode "*' 

3.3 Analyse 

3.3.1 Achtergrond en bedoeling 
Naar de achtergrond en bedoeling van de artikelen over Belijdenis doen hoeft niet 
geraden te worden In het Woord vooraf van de gebundelde artikelen schnjft Woelde-
rink "Door het schrijven van deze artikelen heb ik eenerzijds willen voldoen aan het 
verlangen van sommigen, die om nadere voorlichting in dit stuk vroegen, anderzijds 
willen waarschuwen tegen een geest, die meer en meer in onze Gemeenten doordringt 
en de behoefte aan kerkelijk leven in overeenstemming met onze belijdenis gansch 
verstikt '** De inhoud van de artikelen maakt duidelijk om welke geest het hier gaat 
Ook nu weer is Woelderink bezig het subjectivisme in eigen kring te bestnjden *' 

3.3.2 Pastoraal onderwijs 
In Belijdenis doen populariseert Woelderink zijn inzichten over verbond en belofte 
Aan de hand van de discussie tussen Appelius en Philekkleesius ontvouwt hij zijn 
inzichten over de onvoorwaardelijke verbondsbelofte, zoals die verzegeld wordt in de 
sacramenten en aanvaard mag en moet worden in het geloof Alleen zo is geloofszeker-
heid mogelijk Het zijn de bekende gedachten uit de voorgaande jaren Wat Woelde-
nnks ontwikkelingsgang betreft, is er m Belijdenis doen meer sprake van een verbre
ding van zijn inzichten dan van een verdieping ervan 

De betoogtrant is docerend Woelderink wil onderwijs geven Het is onderwijs op 
niveau De lezers krijgen een stuk theologiegeschiedenis mee Ook ontvangen ze 
leesles in de Catechismus en formulieren Er wordt van de leerlingen het nodige 
gevraagd 

"Bel p 64 

" Bel Woord vooraf ongepagineerd 

" Zie ook Afsch p 41 Het is mede om deze reden, dat ik in mijn artikelen over het belijdenis doen ten 
strijde getogen ben tegen het subjectivisme onder ons ' 
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Toch IS Woelderink niet in abstracto aan het theoretiseren. Het onderwijs is heel 
praktisch van aard. Woelderink heeft met zijn uiteenzetting de praktijk van belijdenis 
doen en avondmaal vieren op het oog. De vrijmoedigheid daartoe mag aan Gods 
belofte ontleend worden. Daarnaast wil hij de verlammende invloed van het subjecti
vistische denken op het christelijke leven doorbreken. De leraar is hier tegelijk herder. 
De docerende betoogtrant gaat dan ook met een pastorale toonzetting gepaard, vaak 
warm,™ soms ook scherp. 

3.3.4 Verbond en verkiezing 
Ook m de artikelen over Belijdenis doen blijken verbond en belofte het hoofd-thema te 
zijn. Woelderink legt het accent op de onvoorwaardelijke belofte van het verbond, niet 
om het geloof maar tot geloof gegeven. Daaraan verbonden is zijn protest tegen 
substantialisering van de genade, die het subjectivistische denken onherroepelijk in de 
kaart speelt. Is genade een substantie, dan wordt de blikrichting van de mens op 
zichzelf gericht, op wat h\] feitelijk aan genade heeft. 

Een aparte verhandeling over Gods verkiezing ontbreekt. Wanneer deze verkiezing 
ter sprake komt, wordt dat bepaald door de invalshoek verbond/belofte. Opnieuw ver
werpt Woelderink de beperking van het verbond tot de uitverkorenen. Tegelijk kiest hij 
tegen de remonstrantse dwaling inzake de verkiezing op grond van vooruitgezien 
geloof Een indicatie, dat voor Woelderink - in de lijn van de gereformeerde traditie -
verkiezing een zaak van vrije genade is. 

III.4 'Verspreide gedachten' (over subjectivisme) 

4.1 Materiaal 
Van 19 juni tot 27 september 1934 publiceerde Woelderink in De Waarheidsvriend 
een artikelenserie onder de noemer 'Verspreide gedachten'" Met name de laatste vier 
artikelen in deze serie over het subjectivisme zijn bijzondere aandacht waard. Woelde
rink gaat in deze artikelenreeks in op de uitlating van Th. L. Haitjema, dat de gere
formeerde richting het sectetype zou vertonen. Volgens Woelderink is de gerefor
meerde richting van origine niet sectarisch. Maar hij acht het gevaar van sectarisme 
niet denkbeeldig. De secte zoekt de gesloten eigen groep en niet de Kerk, hecht aan de 
vorm, niet aan het wezen van het leven met God. 

Voor de gereformeerde richting is de bevindelijke kennis van de goddelijke waar
heid een noodzaak. Bij sommigen wordt die bevindelijke kennis het één en al. Steeds 
zoekt men ook naar het bijzondere. Maar de ware christen wenst één te zijn met Gods 

'° Dezelfde warme pastorale toon klinkt m de meditatie over 2 Cor 5'6a in Whvr XXV,7: 'Het lied des ge-
loofs' Wat betreft het accent op Gods beloftewoord is er verwantschap met de dan bijna afgeronde artikelen-
serie over belijdenis doen, al krijgt dat accent in de meditatie een eigen spits gelovig leven uit Gods beloften 
geeft goede moed in dit moeitevol bestaan 

" Whvr XXV,33-43, de door Woelderink in Whvr XXV,27 gepubliceerde (bevestigings)preek, hoe 
inzichtgevend ook voor zijn manier van preken in deze üjd, is m het kader van deze studie te passeren. 
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Kerk van de oude en de nieuwe dag De ware theoloog wil geleerd worden door het 
getuigenis van de Geest in de Schrift Dat is de toetssteen voor de bevinding 

4.2 Overzicht 

4.2.1 Terminologie'^ 
BIJ zijn analyse van het subjectivisme gaat Woeldennk allereerst de terminologie na In 
de verhouding tussen God en mens is - van de mens uit gezien - de mens subject en 
God object Uiteraard is voor God de mens object 

Voorwerpelijk heeft betrekking op wat God zegt en doet m de weg der verlossing, 
onderwerpelijk op de mens en zijn handelen in de weg der verlossing Een prediking 
uitsluitend over Gods heilsdaden wordt voorwerpelijke prediking genoemd Bij de 
onderwerpelijke prediking ligt de nadruk op de mens en zijn bekering Beide zijn 
eenzijdig In Gods heilshandelen is de mens van eeuwigheid af betrokken De wederke
rige verhouding van God en de mens mag niet vergeten worden Anders wordt Gods 
heilswerk voorwerp van beschouwing, en niet van geloof 

Zo geldt het ook ten aanzien van het subject Het gaat steeds over de mens in zijn 
verhouding tot God Subjectivisme is overschatting, het subject is slechts subject 
krachtens de verhouding tot het object 

4.2.2 Kennis van GocP^ 
De kennis van God is altijd kennis van het geloof Tegenover het rationalisme wezen 
onze vaderen terecht op de noodzaak van bevindelijke kennis Aan de kennis van God 
en aan de theologie is altijd een subjectieve zijde verbonden het subject, dat gelooft 
Het geloof is echter receptief, niet productief Er is geen kennis van God dan door 
openbaring van God 

In en na de tijd van de Hervorming stuit men op een wijsbegeerte, die niet van 
openbaring weet, maar puur denkt vanuit de mens, die op zoek is naar Godskennis In 
de vorige eeuw leidde dat tot de gedachte theologie is als wetenschap met meer te 
handhaven Het werd godsdienstwetenschap Het kan uiteindelijk tot de conclusie 
brengen, dat godsdienst alleen in de fantasie van de mens bestaat 

Al belijden gereformeerden, dat alle kennis uit Gods openbanng voortkomt, van 
welke openbaring de Schrift het orgaan is, toch maakt het subjectivisme onder hen 
slachtoffers 

er zijn secten, die de Bijbel als uitwendige letter verwerpen, om zich direct door de 
Geest te laten onderwijzen 'Onze menschen' vallen telkens in de handen van zulke 
sectegeesten, 
de belijdenis van de Schrift als kennisbron is vaak pro-memone Dikwijls wordt de 
kennis elders gezocht, die de Schnft dan hoogstens bevestigen mag, 

" Whvr XXV 36 

" Whvr XXV 38 
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er kan afgodische verering voor 'bekeerde' mensen zijn. En wat levert het een 
teleurstellingen op! 

4.2.3 Vormen van subjectivisme^* 
De grofste vorm van het subjectivisme is het heidendom: de mens brengt zijn God 
voort. Maar er is ook een gematigde vorm, die misschien nog wel gevaarlijker is: het 
subject (de mens) wordt object in het onderzoek. De zondige mens is godsdienstig 
gebleven. Terwijl het hart toegesloten is, houdt men zich bezig met een beschouwing 
van God en Zijn dienst en van de bevindelijke kennis. En men acht zichzelf heel nauw. 
Het is niet anders dan vroom zelfbedrog, met de bekeerde mens in plaats van de 
levende God in het middelpunt. Woelderink heeft in 'de jaren mijner bediening' steeds 
voor deze beschouwing gewaarschuwd. 

Ook sommige leraars stimuleren dit. Het is strelend voor het vlees. Maar Petrus 
hield Cornelius niet op met zijn bevindingen ("Ik ben ook een mensch"); hij predikte 
hem Christus als Zaligmaker. Het subjectivisme blaast de gemeenschap op, ontrooft 
aan God Zijn eer, en leidt tot mensverheerlijking en afgoderij. 

4.2.4 Prediking als appèP^ 
In de prediking moet het werk van de Geest ter sprake komen. Maar niet als beschrij
ving. De prediking moet als inhoud hebben: "Bekeert u, en gelooft het evangelie". Zo 
lieten ook de profeten van het Oude Verbond de roep tot concrete bekering horen. Dat 
is iets anders dan een beschrijving van datgene, waarin een ware bekering bestaat. Een 
prediker moet zich richten tot het geweten van zijn hoorders. 

Er zijn mensen, die - helaas - ronduit erkennen onbekeerd te zijn. Wie tot bekering 
oproept, wordt een remonstrant genoemd. Veel oud-testamentische profeten zouden 
vandaag te licht bevonden worden, merkt Woelderink op. Zo is er een lijdelijkheid 
gekweekt, die alle leven in de gemeente verstikt. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de eis tot geloof. Die eis moet gesteld worden zoals 
in 2 Corinthiërs 5. Tot geloof bewegen is wat anders dan een beschrijving van de weg, 
hoe een christen tot geloof komt. Wordt de eis gebracht, dan trachten niet de predikers 
te bekeren, maar dan komt de Heilige Geest door hen om tot inkeer en geloof te 
brengen. Het subjectivisme ontgeestelijkt de arbeid van de Heilige Geest. Echt geloof 
brengt levensvemieuwing, vernieuwing van de zedelijke natuur. 

In het subjectivistisch denken laat men alles afhangen van bijzondere openbaring
en, waarmee men verder niet werkzaam is. Het zijn openbaringen als die van een 
Mohammed: vruchten van een geprikkelde verbeelding. Gods vrijmacht wordt tot wil
lekeur gemaakt. Het feit van de openbaring als zodanig moet het doen. Zolang openba
ring ontbreekt zegt men: Het moet een mens gegeven worden. Van een levend gemaak
te consciëntie weet men niet meer, evenmin als van een wandelen voor Gods aang
ezicht. In subjectivistische prediking wordt het geweten afgestompt. Je krijgt dood 
gepreekte gemeenten en mensen, die in de zonde voortleven, die toch zuchten: Mocht 

Whvr XXV,40. 

Whvr. XXV,43. 
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het mij maar eens gebeuren. De misleiding leidt tot zelfbedrog. Er is gebrek aan ware 
Godskennis en zelfkennis. 

4.3 Analyse 

4.3.1 Contra subjectivisme 
De artikelenreeks over het subjectivisme onderstreept nog eens, hoezeer Woelderink 
een eigen weg zoekt tegenover subjectivisme en objectivisme. Het subject-object 
schema als zodanig wijst hij niet af. Wel benadrukt hij de onderlinge betrokkenheid 
van subject en object, zonder zich te bedienen van een 'evenwichtsconstructie'.'' 

Tegelijk moet weer gezegd worden, dat Woelderink zich met name tegen het 
subjectivisme verzet. De (onder)titel van de vier artikelen laat daarover geen misver
stand bestaan. Begrijpelijk. In eigen kring was niet het objectivisme, maar het subjecti
visme het grote probleem. Om die reden wijst hij Haitjema's opmerking over een 
sectarische geest in de gereformeerde richting niet ongenuanceerd van de hand, maar is 
dit voor hem aanleiding om de hand in eigen boezem te steken. 

4.3.2 Diepste motieven 
In de artikelenreeks over het subjectivisme krijgen we te maken met de diepste 
motieven van Woelderinks theologiseren. Het is een zorgvuldige verantwoording van 
wat hij precies onder subjectivisme verstaat, en wat hij als de grote gevaren ervan 
beschouwt. Gevaren, die hij binnen de hervormd-gereformeerde richting en in eigen 
pastorale praktijk slachtoffers (een groot woord!) zag maken. Het subjectivisme 
verlamt het leven met God. Het ontkracht zowel de eis tot geloof als die tot bekering. 
Het subjectivisme begint met de mens en eindigt met de mens. De vroomheid is niet 
langer theocentrisch, maar anthropocentisch. Mensverheerlijking neemt de plaats van 
Gods eer in, terwijl er in zonde verder geleefd wordt. Woelderinks theologisch protest 
tegen het subjectivisme heeft een praktische spits naar het daadwerkelijk wandelen met 
God 

De artikelen geven blijk van een intense bewogenheid en betrokkenheid, uitko
mend in een soms geladen toon. Persoonlijke ervaringen zullen daaraan mede debet 
zijn geweest. Het verwijt een remonstrant te zijn had kennelijk al aan Woelderinks 
eigen adres geklonken. 

4.3.3 Belang 
Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie, dat voor een goed inzicht in 
Woelderinks theologiseren de artikelen over het subjectivisme van groot belang zijn. 
Ze geven in beknopt bestek een helder beeld van het centrale motief voor zijn denken 
en levenswerk. Het is dan ook te betreuren, dat deze artikelen in de diverse studies over 

" De term is ontleend aan B. Holwerda, 'Evenwichtsconstructies met betrekking tot de prediking', in: 
Populair wetenschappelijke bijdragen, Goes 1962, p. 9 e.v.; zie voor de evenwichtsconstructie 
voorwerpehjk-onderwerpelijk p 19 e.v.; zie ook C. Trimp, 'De mens in de prediking', in Almanak FQI 1989, 
p 170 e.v , met literatuuropgave op p. 180 (noot 2) en C. Trimp, Klank en weerklank. Door prediking tot 
geloofservaring, Bameveld 1989, p. 19 e.v. 
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Woelderink zo goed als buiten beeld gebleven zijn. 

UI. 5 'De practijk der godzaligheid' 

5.1 Materiaal 
Op 13 september 1934 houdt Woelderink - als invaller - een referaat voor de 
hervormd-gereformeerde predikantenvereniging over 'De practijk der godzaligheid'.'* 
De lezing werd als serie van vier artikelen in De Waarheidsvriend opgenomen. 

5.2 Overzicht 

5.2.1 Situatieschets^^ 
In zijn lezing geeft Woelderink eerst een summier gehouden situatieschets. De uitdruk
king 'practijk der godzaligheid' is historisch bepaald. De achtergrond ervan is een 
krachtige godsdienstige beweging in de kerken van de Reformatie in Engeland 
inclusief Schotland en Nederland, waarin men ernst wilde maken met Paulus' woord: 
Oefen u zelf tot godzaligheid. Degenen, die aandrongen op een methodische stelselma
tige beoefening van deze godzaligheid worden practici genoemd, of ook (oud-hol-
lands): practicijns. 

De practici uit de zeventiende eeuw namen hun uitgangspunt in het leven des ge-
loofs. Voor hen stond centraal het leven der dankbaarheid. Dit in onderscheid van het 
piëtisme uit de achttiende eeuw. Daarin was het de grote vraag: Hoe word je christen? 
De practici zijn één met de Nadere Reformatie. Een man als Voetius treedt op tegen de 
roepende zonden van zijn dagen. De piëtist kent Gods wet voornamelijk uit het stuk 
van de ellende. De verlosten zijn een aparte categorie. Men trekt zich terug op zichzelf, 
kerk en wereld loslatend. 

De practici/preciesen hebben op het volksleven een stempel gezet en ontkerstening 
tegengehouden. Hiermee hadden zij een overwicht op het volk, die de vroomheid van 
de piëtist vaak mist. Helaas is er in onze tijd van beoefening der godzaligheid weinig 
sprake meer. 

5.2.2 Dordfi'' 
In het vervolg van zijn lezing diept Woelderink het begrip godzaligheid nader uit. 
Godzaligheid is in de Statenvertaling de weergave van het Griekse eusebeia. De verta-

" Zo vermeldt B Plaisier in de beknopte bibliografie bij Het verbond bij J.G. Woelderink, doctoraalscriptie 
Utrecht 1973, p. 84 de 'Verspreide gedachten' wel, maar ze zijn door hem niet geraadpleegd. 

™ Het onderwerp was geen eigen keus van Woelderink, maar werd door hem overgenomen van de eerder 
voor dit onderwerp aangezochte spreker. 

™ Whvr. XXV,45. 

'" Whvr XXV,46. 
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ling 'godsvrucht' verdient misschien de voorkeur. Het is niet onschriftuurlijk om bij 
godzaligheid te denken aan (het niet oorspronkelijke) 'vol van God'. Het gaat om wat 
door de Schrift ook wel 'vol van de Heilige Geest' genoemd wordt. 

Vrienden van Kohlbrugge en Barth zijn beducht voor verandering van hart en 
leven. Alle nadruk wordt gelegd op het 'in Christus'.^' De vrees voor humanisme doet 
velen in Barthiaanse kring aarzelen om te spreken over verandering in de mens. Geloof 
bestaat uit incidenten, als het Woord lichtend doorbreekt. Van geloofs/even kan zo 
nauwelijks nog sprake zijn. Er is geen plaats meer voor de practijk der godzaligheid. 

Prof. Haitjema^^ erkent dat deze visie niet die van de Dordtse Synode is. Hij noemt 
de overwinning van Dordt op de remonstranten een Pyrrhus' overwinning. Toen begon 
de overbelasting van het vrome, wedergeboren subject. Kortom, te Dordt begint de 
afwijking van de reformatorische beginselen, die nu door Barth zou worden hersteld. 
Hierbij plaatst Woelderink de kanttekening, dat het niet gemakkelijk is om aan te 
wijzen wat de ware reformatorische beginselen zijn. "De verscheidenheid tusschen de 
reformatoren is daarvoor weer te groot." 

Terecht, is Woelderinks oordeel, ziet Haitjema, dat het verschil tussen de Confessi
onele Vereniging en de Gereformeerde Bond herleid kan worden tot een verschillende 
houding tegenover de Synode van Dordt. Confessionelen vrezen in de gereformeerde-
bondsprediking de genoemde overbelasting, terwijl bonders bang zijn voor het objecti-
visme in de confesionele prediking. 

Woelderink wil de Dordtse Synode niet verheerlijken als de volkomen en zuivere 
openbaring van het reformatorische beginsel. "Over deze Synode zie ik wel een 
schaduw vallen, maar een geheel andere dan die prof. Haitjema opmerkt. Het is de 
schaduw van Aristoteles, die mij vrees inboezemt, de schaduw van de reeds in opkomst 
zijnde scholastiek." Historisch is het niet onmogelijk, dat het piëtisme niet een vrucht 
van Dordt is (zoals Haitjema suggereert), "maar een reactie tegen de scholastiek, die in 
haar beginselen op de Dordtsche Synode zich reeds vertoonde en daar geduld is." 

Juist de aandrang op persoonlijk en levend geloof en op ware godzaligheid heeft 
het intellectualisme (de voedingsbodem van de scholastiek) in zijn verwoestende 
werking tegengehouden. Wat voor Haitjema de zwakke plek van Dordt was, wordt dan 
ten dele haar kracht. De typisch gereformeerde nadruk op godzaligheid bewaarde 
Dordt voor al te scholastische spitsvondigheden, zodat het theologisch verschil geen 
wijsgerig dispuut werd, zoals de remonstranten wilden. 

Door de wijsgerige inslag van de theologie van Barth/Haitjema wordt misschien 
een tijdlang de belangstelling der theologen gewekt. Maar het geloofsleven van de 
gemeente wordt niet gebouwd en de practische vrucht zal gering blijken te zijn. 

*' G Oorthuys spreekt zelfs over objectieve wedergeboorte. Maar - merkt Woelderink op - al is de wederge
boorte voorwerp van de belofte, dat geeft nog geen recht om over een objectieve wedergeboorte te spreken. 
Op deze manier blijft de wedergeboorte buiten de mens, zodat die mens eigenlijk met wedergeboren wordt. 

" Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972) was kerkelijk hoogleraar te Groningen voor de Nederlandse 
Hervormde Kerk; zie over hem: E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessmgh 
via Schilder tot Kuitert, Kampen 1999, p, 58-72. Woelderink citeert Haitjema uit de eerste druk van diens 
De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, Wageningen 1934, p. 201. 

102 



5.2.3 Geloof verandert een mens^^ 
Het intellectualisme speelt Barth cum suis soms parten, wat leidt tot een ijdel begnp-
penspel Woeldennk geeft er een aantal voorbeelden van Barth werkt graag met de 
uitspraak Finitum non est capax infiniti Maar op deze wijsgerige uitspraak kan en 
mag geen theologie gebouwd worden Uiteraard is er een diepe kloof tussen Schepper 
en schepsel Maar er is ook gemeenschap en een inwonen van de Geest Volgens de 
Schrift IS het werk der verlossing in Christus gegrond en in Hem volmaakt Maar dit 
maakt de inlijving in Christus noodzakelijk Zonder geloof m Chnstus is er geen 
zaligheid En de Schrift tekent die inlijving in Christus door het geloof als een wondere 
verandering van de mens Zo wordt daarvan belijdenis gedaan in Zondag 33 H C en 
Dordtse Leerregels III/IV, 11 "De ware christen, die leeft uit het geloof, wandelt in 
alle goede werken Hij ligt met als een doode neer, hij wandelt en arbeidt en brengt 
vruchten voort der bekeering waardig" De verborgen omgang met God in een leven 
van gebed en geloof en met name de liefde is de grondslag, waarop practici de practijk 
der godzaligheid wilden bouwen 

De Heidelbergse Catechismus heeft duidelijk een andere eschatologie dan dege
nen, die menen dat een christen vandaag eigenlijk niets leert kennen van wat hij in de 
toekomst verwacht Naar Zondag 33 H C kent de christen vandaag al het begin van de 
eeuwige vreugde m zijn hart Hier durft de Catechismus de paradox aan arm en 
nochtans rijk, bedroefd door verzoeking en nochtans in de Here verheugd, "niet alleen 
wijl men m het geloof de eeuwige vreugde verwacht, maar ook wijl men hier reeds die 
vreugde in beginsel mag proeven en smaken " Zo is er ook een toenemen in de liefde 
Woeldennk verwijst hierbij naar Zondag 26 H C hoe langer hoe meer der zonden 
afsterven en in een godzalig leven wandelen , met daarbij deze opmerking "- ik 
beroep mij op den Catechismus en met op de Dordtsche Leerregels, opdat duidelijk zij, 
dat men ook hier met het oorspronkelijke reformatorische beginsel heeft te doen -" 

Dit toenemen in de liefde vraagt om vaste regel en orde Anders ontstaat er een 
slordig leven, met alleen het goede als men er bijzonder toe opgewekt wordt Vooral 
regelmaat in het gebed werd door practici aanbevolen en regelmatig onderzoek van 
Gods Woord Naast algemene regels werden ook wel bijzondere gegeven Th van der 
Groe stond 's nachts op om de Here te loven Daarbij vergat men wel eens, dat ieder 
mens anders is en dat met alles wet van God is 

5.2.4 Subjectivisme bij Barth^ 
In de theologie onzer dagen groepeert alles zich om het werk van de Heilige Geest, 
constateert Woeldennk De Zwitserse theologie keert zich tegen het subjectivisme, 
maar komt bij een subjectivisme van zeer bijzondere aard terecht 

Vooral ten opzichte van Gods openbaring lijkt Woeldennk Barths voorstelling 
(met het beeld van de bliksemstraal) onschnftuurlijk "Als echter de Schrift de openba-
nng Gods in het evangelie een goddelijke kracht tot zaligheid noemt, ligt daaraan een 
andere gedachte ten grondslag Niet een bliksemstraal, die een oogenblik alles verlicht, 

Whvr XXV 47 

Whvr XXV 48 
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maar eene, die inslaat en brand verwekt Er moge dan onderscheid zijn tusschen de 
bliksemstraal en den verwekten brand, tusschen de openbaring des Geestes en het 
leven des Geestes, daardoor in een menschenhart verwekt, er is nochtans tusschen 
beide ook een nauw verband, zoodat geloof, hoop en liefde, en welke andere deugden 
er meer zijn, in de Schrift vruchten des Geestes genoemd worden Deze vruchten als 
zoodanig te eeren, is geen eigengerechtigheid, maar wijst op eerbied voor het werk van 
den Heiligen Geest" Er is een blijvende werkzaamheid van de Geest Daarom is het 
met nodig te spreken over habitus en potentie als ingeschapen kiem De arbeid van de 
Geest zelf is het zaad van het nieuwe leven Niet los van het Woord, want het Woord 
van God is het getuigenis van de Geest 

Terecht - zegt Woeldennk - gebruikt O Noordmans voor Barths openbaringsbe
grip het beeld van een spookhuis, waar God af en toe te voorschijn springt Zo raken de 
uitersten elkaar Barth nadert de bevindingsmensen Alles is dood de mens, de Schrift, 
de preek, maar soms waait de wind van de Geest in het dodendal Het is subjectivisme 
van zeer bijzondere aard De vnjmacht van de Geest wordt tot willekeur, achter Zijn 
trouw wordt een vraagteken gezet Zo is geen geloofsleven noch geloofsarbeid moge
lijk Immers "De continuïteit van het geloof rust alleen op de continuïteit van het werk 
des Geestes " 

Vandaar dat Woeldennk Brunner bijvalt in diens verdediging van de door Barth 
afgewezen 'Offenbartheit' Daaronder moet verstaan worden niet een momentele, maar 
een blijvende openbaring van God Barth zet alle kaarten op het momentele en plaatst 
een is-gelijk-teken tussen Gods spreken en het menselijk horen "Dat is eenerzijds 
volkomen waar, wijl Gods Woord een kracht van God is, die de dooden doet hooren, 
maar daartegenover staat, dat God ook Zijn volk aanklaagt, dat Hij gesproken heeft en 
hen geroepen heeft, maar zij hebben met gehoord Ik kan niet anders zien, of deze 
keerzijde is bij Barth verloren gegaan, er is geen plaats voor in zijn systeem " Bij Barth 
komt de normativiteit van de Schnft op de tocht te staan Al loochent hij de normatieve 
waarde van de Schrift met, daarmee is nog niet omschreven wat hij eronder verstaat 
'De mogelijkheid is met uitgesloten, dat hij deze normatieve waarde gansch anders 
bepaalt dan onze geloofsbelijdenis " 

Hier IS een nieuw subjectivisme mogelijk Nog groter is het gevaar van hernieuwde 
scholastiek Woeldennk wil de waarde van de Zwitserse theologie niet minachten 
"Voor een nieuwen opbouw der theologie heeft zij een gewichtigen stoot gegeven 
Maar we mogen het kenmerkende van het gereformeerde protestantisme niet loslaten " 
Dat houdt in voortbouwen op de belijdenis van de Kerk, en volharden bij de 'practijk 
der godzaligheid' 

5.3 Analyse 

5.3.1 Barth 
In de lezing over 'De practijk der godzaligheid' maakt Woeldennk van de gelegenheid 
gebruik om de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de theologie van Karl Barth Deze 
theologie het haar invloed in toenemende mate gelden in de Nederlandse Hervormde 
Kerk Een markant specimen daarvan is de publicatie in 1934 van De openbaring der 
verborgenheid, waann diverse auteurs van hun dankbare betrokkenheid bij Barth blijk 
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gaven.*' Het werd in kerkelijk Nederland ook als markant ervaren. G.C. Berkouwer zou 
er in 1936 apart aandacht aan besteden. De verschijning van dit boek beschouwde hij 
als "een zeer typerend verschijnsel van de theologische situatie in ons land".** Ook 
Woelderink had van deze publicatie kennis genomen.*^ Overigens is De openbaring 
der verborgheid niet Woelderinks enige aanhechtingspunt. Ook andere publicaties uit 
de kring van de dialectische theologie worden bij de oordeelsvonning betrokken. 

Met een schets van de practici in de zeventiende eeuw als uitgangspunt signaleert 
Woelderink bij Barth cum suis een nieuw subjectivisme en intellectualisme: precies de 
gevaren, die Woelderink in eigen kring ontmoet en bestrijdt. Met ook precies hetzelfde 
resultaat: dat de praxis pietatis, het wandelen met God onder spanning komt te staan. 
Op een bepaalde manier komt Barth voor Woelderinks besef terecht bij de over-
bevindelijke richting. Om die reden waarschuwt hij voor het denken van Barth. 

Ten aanzien van de Schrift wordt het onderscheid tussen Woelderink en Barth 
steeds helderder. Al erkent Woelderink het samengaan van het goddelijk spreken en het 
menselijk horen, tegelijk wijst hij met Brunner de beperking van de openbaring tot dit 
samengaan af. Er is in de Schrift een blijvende openbaring van God, onafhankelijk van 
het menselijk horen. Het alternatief is een openbaringsbegrip, aan de geestdrijvers 
eigen. Er is bij Woelderink wel enige waardering voor de Zwitserse theologie, maar de 
afwijzing overweegt. Bij Barth wordt de continuïteit van het werk van de Geest en van 
het leven met God bedreigd. 

5.3.2 Dordt 
Woelderink sluit zich in zijn lezing aan bij het gereformeerd belijden. Met instemming 
citeert hij uit de Heidelbergse Catechismus. Wat de (Nederlandse) Geloofsbelijdenis 
zegt over de normatieve waarde van de Schrift heeft voor Woelderink duidelijk gezag: 
Barth dreigt hiervan af te wijken. Ook de Dordtse Leerregels worden met instemming 
aangehaald. 

Wat Th.L. Haitjema de Synode van Dordrecht verwijt, wijst Woelderink af. Tege
lijk klinkt ook bij hemzelf kritiek op 'Dordt' door. Hij wil de Dordtse Synode niet 
verheerlijken als de volkomen, zuivere openbaring van het reformatorisch beginsel. 
Over Dordt ligt de schaduw van Aristoteles, van het scholastieke denken. Hoe getem
perd ook, het beginsel van de scholastiek is er geduld. 

Deze kritiek wordt niet verder uitgewerkt. Expliciet-inhoudelijke kritiek op de 
Dordtse Leerregels als zodanig ontbreekt. In geen geval is er reden om te veronderstel
len, dat Woelderink de verkiezingsleer van 'Dordt' afwijst. Toch is deze kritiek op de 

*' Baam z j ; auteurs waren S.F.H.J Berkelbach van der Sprenkel, J.J. Buskes j r , J Eykman, Th L. 
Haitjema, A.E Loen, K.H Miskotte, O, Noordmans, M.C. Slotemaker de Bruine, J.J. Stam, D. Tromp, W.A. 
Visser 't Hooft. "De schrijvers van de verschillende artikelen in deze bundel hebben elkaar gevonden in hun 
diepgaande dankbaarheid voor het werk van de z g dialektische theologie, die door den naam Karl Barth is 
gestempeld, en in hun overtuiging dat het theologisch denken en werken in Nederland tot geen prijs aan deze 
theologie mag voorbijgaan"; aldus M.C. Slotemaker de Bruine m de Voorrede, p. 5. 

*' Karl Barth. Kampen 1936, p. 19; zie p. 19-20 en p. 288-299. 

" Het bhjkt uit Whvr. XXV,47 en XXV,48, noot 2 en 3. 
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Dordtse Synode opmerkelijk. Tot dusver had Woelderink de ontsporingen van de 
reformatorische lijn in scholastieke richting steeds na de Dordtse Synode 1618/19 
gesitueerd. Voor het eerst blijkt in zijn optiek nu ook Dordt zelf voor een deel aan dit 
euvel mank te gaan. De opkomende scholastiek kreeg er voet aan de grond. De 
reformatorische nadruk op het levende geloof heeft de Dordtse Synode voor al te 
scholastieke spitsvondigheden bewaard. Helemaal eraan ontkomen is zij dus niet. Van 
hieruit is het maar één stap naar soortgelijke kritiek op de Dordtse Leerregels zelf. 
Daarom is deze kritiek op 'Dordt' in Woelderinks ontwikkelingsgang van cruciale 
betekenis te achten. 

IIL6 Conclusie 
In 1933 en 1934 treedt Woelderink met zijn inzichten inzake verbond en belofte steeds 
meer voor het voetlicht. Deze inzichten worden in deze periode meer verbreed dan ver
diept. Steeds weer blijkt het verzet tegen het subjectivisme (in combinatie met het intel
lectualisme) Woelderinks eigenlijke en diepste drijfveer te zijn. Daarbij is het hem om 
de praktijk van het leven met God begonnen, het wandelen met God in geloof en 
daadwerkelijke bekering, zowel in het kerkelijke als in het persoonlijke leven. 

In het in dit hoofdstuk geïnventariseerde materiaal komt de leer van Gods verkie
zing nauwelijks ter sprake: eigenlijk alleen in het afwijzen van de beperking van het 
verbond tot de uitverkorenen. Tot reserves tegenover de leer van de verkiezing is uit 
deze terughoudendheid niet te concluderen. 

De voornaamste conclusie is, dat Woelderink in 1934, bij het in kaart brengen 
van de historische ontwikkeling van de na-reformatorische periode voor het eerst 
ook op de Dordtse Synode 1618/19 invloed van de opkomende scholastiek signaleert. 
Expliciet-inhoudelijke kritiek op de Dordtse Leerregels ontbreekt. Wel is de moge
lijkheid van een dergelijke kritiek hiermee dichterbij gekomen. Vandaar dat hier van 
een cruciaal moment in Woelderinks theologische ontwikkelingsgang gesproken 
kan worden. 
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Hoofdstuk IV De rechtvaardigmaking 

IV.I Opzet van het hoofdstuk 
Al in de lezing over 'De practijk der godzaligheid' had Woeldennk bezwaar aangete
kend tegen de zienswijze van ds HJ van Schuppen op de rechtvaardiging, zoals 
verwoord in diens boek Sterven en leven ' Woeldennk achtte deze kwestie zo belang
rijk, dat hij een nadere publicatie hierover aankondigde ^ Het werd de brede artikelen-
serie in De Waarheidsvriend over 'De rechtvaardigmaking', beginnend op 31 januan 
1935 en eindigend op 24 oktober van datzelfde jaar ' Deze artikelensene willen we in 
dit hoofdstuk inventariseren (IV 2) en analyseren (IV 3) om zo tot een conclusie te 
komen (IV 4) 

In 1941 bundelde Woeldennk deze artikelen * In deze (boek)vorm zijn de artikelen 
over de rechtvaardigmaking het meest bekend en toegankelijk In dit hoofdstuk 
beperken wij ons - met enkele uitzonderingen - tot de oorspronkelijke artikelensene 
Op het geschrift De rechtvaardiging uit het geloof (alleen) en op de verschillen met de 
artikelensene willen we later meer gedetailleerd terugkomen 

IV.2 De artikelenserie 

2.1 Introductie 
Woeldennk opent de artikelenreeks met een historische situatieschets De diepste 
tegenstelling tussen Rome en de Reformatie is het principieel verschillend antwoord 
"Uit God of uit de mens''" Dat bepaalt ook de opstelling tegenover de rechtvaardigma
king Bij Rome zorgt de mens zelf voor zijn gerechtigheid, al is het met behulp van de 
goddelijke genade De Reformatie wil ook hier alle eer aan God geven Vandaar de 
nadruk, die gelegd werd op de belijdenis, dat een mens met uit werken maar alleen uit 
geloof gerechtvaardigd wordt 

Op een bepaalde manier kwam de geest van Rome terug in het remonstrantisme 
Wel werd de nadruk gelegd op het geloof Maar dit geloof - hoezeer ook mede te 
danken aan Gods genade en Geest - werd beschouwd als een verdienstelijk werk van 
de mens, gegrond in zijn goede wil Zo kwam de gerechtigheid toch weer in de mens te 
liggen 

Na de Dordtse Synode kwam het stuk van de rechtvaardigmaking op de achter
grond Een heidense wijsbegeerte rukt op De kerk heeft er geen adequaat antwoord op 
Als oorzaak hiervoor noemt Woeldennk met name de invloed van het scholastieke 
denken Er wordt niet meer geleefd bij het levende Woord van God maar bij vastgestel-

' Whvr XXV,47 Zie over H J van Schuppen C GraaHand, Theol Ref XXXIII, p 202-203 

^ We hopen later, zoo de Heere wil, op dit belangrijke stuk terug te komen , Whvr XXV,47 (noot 3) 

'WAvrXXVI,9 II 14 16 18,21 23-47 (34 artikelen) 

' De rechtvaardiging ml het geloof (alleen) Aalten z j 
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de leerbegrippen. 
In de achttiende eeuw klinkt tegenover deze ontwikkeling het pleit voor een 

bevindelijke kennis. Hiermee was wel het aandachtsveld verplaatst van de 
rechtvaardigmaking naar de kennis van God. Ongemerkt kwam de nadruk ook steeds 
meer te liggen op de echo van Gods openbaring in de menselijke ziel. De kenmerkende 
vruchten van het geloof gaan de plaats van het geloof als zodanig innemen, met alle 
gevolgen daarvan: "De kennis en de zekerheid van Gods genade, die alleen uit het 
geloof is, zoekt men meer en meer in de kenmerken van genade, met als gevolg een 
kwellende onzekerheid en een altijd heen en weer geschud worden door den twijfel."' 

In de vorige eeuw kwam een omslag op gang. Het was mede één van de grote 
verdiensten van A. Kuyper, dat hij de strijd tegen het subjectivisme heeft aangebonden 
en de stoot heeft gegeven tot een ommekeer op theologisch gebied. De ommezwaai van 
het subjectivisme naar een meerdere waardering van het object is echter nog lang niet 
voltooid, constateert Woelderink.* In veel gemeenten schijnt men afscheid genomen te 
hebben van het subjectivisme. Dit garandeert echter allerminst een ontwikkeling in de 
goede richting. 

Woelderink illustreert zijn opmerkingen over de schijnbare afwending van het 
subjectivisme aan de hand van het boek van ds. H.J. van Schappen, Sterven en leven. 
In dit boek neemt Van Schuppen openlijk afstand van een eerdere prekenbundel in 
piëtistische of subjectivistische geest. Naar Woelderinks mening komt Van Schuppen 
bij een andere eenzijdigheid terecht. Wie zijn (nieuwe) inzichten niet deelt, weet niets 
van Gods waarheid. Vandaar dat hij de gereformeerde richting en het gereformeerde 
volk aanduidt als zogenaamd gereformeerd. Voor Woelderink is deze verabsoluteerde 
eenzijdigheid kenmerkend voor het subjectivistische denken. "Zij is in het kamp, dat 
ds. Van Schuppen verlaten heeft, schering en inslag."' 

Dit subjectivisme ziet Woelderink niet alleen in formeel opzicht bij Van Schuppen, 
maar ook in materieel opzicht. "Een van onze voornaamste bezwaren is, dat hij het 
subjectivisme niet heeft afgezworen, maar zelfs toegespitst."* Voor Van Schuppen is 
de rechtvaardigmaking niet een oordeel van God, waarin Hij goddelozen voor recht
vaardig houdt. Bij hem hangt alles af van de feitelijke toestand van de mens, of hij - in 
een ondeelbaar ogenblik - bewust levend gemaakt is. 

Hier ziet Woelderink een lijn lopen van Van Schuppen naar de voorstanders van de 
zogenaamde bewuste rechtvaardigmaking: een mens wordt gerechtvaardigd op het 

' Whvr XXVI,9 

' Hierbij tekent Woelderink aan: "Ook in het nationaal-socialisme b v. hebben we een uiting daarvan te zien 
ten opzichte van het overheidsgezag, dat door het subjectivisme van de vorige eeuw met zijn verheerhjking 
van den volkswil en zijn algemeen kiesrecht, geheel en al ondermijnd is " Woelderink acht de nationaal-
socialistische aandacht voor het objectieve allerminst een gezonde ontwikkeling; Whvr. XXVI,9. 

'Whvr XXVI, 11 

'Idem 
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moment, dat de Heilige Geest Gods genade aan het hart openbaart Blijkens 
Woelderinks terugblik in het slotartikel' ligt in het verzet tegen deze gedachte het 
diepste motief voor de artikelensene In de serie blijkt het Woeldennk om de volgende 
stellingen te gaan 

- wat in het ogenblik van de bewuste rechtvaardigmaking wordt doorgemaakt, is 
niets anders dan de gelovige omhelzing van de belofte van het evangelie Op dat 
moment gebeurt dat met bijzondere klaarheid, zodat alle twijfel verdwijnt en er 
machtige zekerheid doorbreekt, 
het geloof, dat nodig is tot de zaligheid, mag met eigenwillig worden beperkt tot 
een bepaalde geloofswerkzaamheid Christus en alle heil is samengevat in de 
belofte van het evangelie Al openbaart het geloof zich op verscheidene wijze, het 
IS altijd weer te herleiden tot het geloof, dat de woorden van God gelooft, 
evenmin mag eigenwillig bepaald worden, welke mate van geloof aanwezig moet 
zijn om zalig te kunnen worden Kleingelovigen moeten niet gebonden worden aan 
kenmerken of bevindingen, maar aan het Woord van God, dat vast en zeker is. 

2.2 Overzicht 
Het onderstaande overzicht volgt in de structuur de samenvattende opmerkingen, 
waarmee Woeldennk zijn beschouwingen over de rechtvaardigmaking afsloot'" Aan 
het einde van elke sub-paragraaf wordt steeds een gecursiveerd citaat hieruit gegeven 

2.2.1 Rechtvaardiging: God verklaart uit genade rechtvaardig om 
Christus' wil 
De bron voor de rechtvaardiging is Gods vrijmachtige genade in Chnstus Rechtvaardi
ging IS hetzelfde als de vergeving van de zonden om Christus' wil Wat dit betreft is er 
geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament Tegelijk moet erkend worden, 
dat de oud-testamentische gelovigen nog geen duidelijk inzicht hadden in de grondslag 
voor de rechtvaardigspreking, te weten de verlossing door Christus "De weg naar het 
binnenste heiligdom was nog niet geopenbaard Dit alles heeft echter niet tekort gedaan 
aan de vastigheid en klaarheid van het Woord van Gods genade, en daarom staan zij 
ook niet bij ons achter in de kracht en de zekerheid des geloofs Echter hebben zij 
ontbeerd het licht over den grondslag der rechtvaardigmaking, die ons gegeven is "" 

Is niemand gerechtvaardigd dan wie zich bewust vrijgesproken weet om Christus' 
wil - zoals Van Schuppen beweert - dan worden daarmee de oud-testamentische 
gelovigen buiten Gods genade gesloten Voor Woeldennk is dit een klein-achten van 
het Woord van Gods genade, waarop die oud-testamentische vaderen hebben gehoopt 
Ook nu nog zijn er gelovigen, die hopen op Gods genadewoord, zonder dat zij tot 
volledige klaarheid over het werk van Christus of tot volle geloofsverzekerdheid 

' Whvr XXVI,47 

•° Idem 

" Whvr XXVI, 16 
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gekomen zijn. Er is bij God geen halve, maar altijd een volkomen rechtvaardiging. 
Maar wel kan de kennis van deze rechtvaardiging onvolkomen en ten dele zijn. Van 
Schuppen draagt de absoluutheid, die aan Gods Woord eigen is, over op de mens. 

De mens, die Gods wet overtreedt, wordt schuldig. Deze schuld moet de heilige God 
wel straffen. Er is slechts rechtvaardiging mogelijk wanneer er voldaan is. Ook bij 
heidenen leeft dit besef. Zij menen echter met hun offers zelf te kunnen en moeten 
voldoen. Hier spreekt de Schrift anders. De HERE voorziet zichzelf van een brandof
fer: Jezus, het Lam van God. 

Wanneer de Heidelbergse Catechismus in Zondag 5 voor het voldoen aan Gods 
gerechtigheid de term 'betalen' gebruikt, is daartegen volgens Woelderink geen 
bezwaar. Als men maar beseft, dat zo slechts bij wijze van vergelijking gesproken 
wordt. Er wordt bij God niet betaald met een op zichzelf staande kwantiteit. Goed en 
kwaad worden door de mens gedaan. God stelt de mens verantwoordelijk. Daarom 
wordt Gods Zoon mens, om in onze plaats gehoorzaam te zijn aan Gods geboden en 
om voor ons Gods vloek te dragen. De verlossing is dus geen onpersoonlijke gebeurte
nis. "Wat wij noodig hebben als antwoord op de vraag der ziel: hoe word ik weder 
rechtvaardig voor God, is meer dan verzoening en gerechtigheid; het is bovenal de 
kennis van den Verlosser zelf, van Wien de genadegoederen niet kunnen worden 
afgescheiden.'"^ Vanuit deze gedachte waarschuwt Woelderink degenen, die voor hun 
behoud bijzondere gebeurtenissen en bevindingen zoeken. Zonder kennis van de 
levende Christus zijn die alleen maar ijdel. "Het gaat in de verlossing en in onze 
rechtvaardigmaking niet om een dood middel en niet om doode dingen, maar om den 
levenden Heiland, met wien wij voor eeuwig door het geloof dienen vereenigd te zijn. 
Zonder de geloovige omhelzing van den Christus, als ons van den Vader tot een Borg 
en Middelaar gegeven, is er van een rechtvaardigmaking voor de vierschaar der 
conscientie geen sprake."'^ 

" Whvr XXVI,21 

" Idem Aan dit artikel voegde Woelderink de volgende aantekening toe in verband met Zondag 5 H C: "De 
breuk van de hervorming met de Roomsche leer beteekent ook een breuk met de scholastiek, die in de 
Roomsche theologie tot opperheerschappij was gekomen De terugkeer tot de Schrift en een Schriftuurlijke 
behandeling der aan de orde zijnde vragen beteekende, dat men den wijsgeer Aristoteles zijn afscheid geeft. 
In de behandeling van de theologische vragen mag deze heidensche wijsgeer niet de leiding hebben Luther 
drukte dit dus uit, dat Aristoteles nooit iets van de beteekenis van het kruis van Christus heeft verstaan en 
zijn wijsbegeerte daarom ongeschikt is voor het verstaan van het evangelie des kruises Toch zien we bij de 
hervormers telkens sporen van een scholastieke behandeling Ook in deze vijfde Zondagsafdeeling is dat het 
geval Op de twaalfde vraag, of er een middel is om aan de straf te ontgaan en weder tot genade te komen, 
zou bij een Schriftuurlijke behandeling onmiddellijk zijn heengewezen naar den Middelaar, ons in het 
evangelie geopenbaard, om daarna den rijkdom der verlossing in Hem te ontvouwen Zulk een behandeling 
geeft geen anderen inhoud dan er nu staat, maar volgt een anderen weg om de goddelijke waarheid uiteen te 
zetten Door de thans gevolgde redeneeringswijze laadt de Catechismus de schijn op zich, alsof de mensch 
door zijn redelijk inzicht en godsdienstig besef kan verstaan, wat hij noodig heeft tot zijn verlossmg Dat is 
toch eigenlijk de gedachte van een Aristotelische overheersching der theologie, en daarom raakt de latere 
gereformeerde theologie, die opnieuw in de strikken der scholastiek is gevangen, machteloos tegenover het 
opkomend rationalisme, vrucht van de nieuwere wijsbegeerte Natuurlijk hebben de opstellers van den 
Catechismus geen oogenblik gedacht de waarheid uit zich zelf te kunnen uitspinnen Wat den inhoud betreft, 
terugkeerende tot de Schrift, hebben zij echter den vorm der rcdeneenng in deze Zondagsafdeeling van de 
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Onze schuldenlast werd Christus als onze Borg aangerekend Een ethische theoloog''' 
als dr J H Gerritsen" ontkent, dat dit mogelijk is Onze schuld kan niet worden 
overgenomen, zomin als Christus' gerechtigheid ons toegerekend kan worden Naar 
Woeldennks oordeel komt deze ontkenning voort uit gebrek aan inzicht in de 
verbondsbetrekking, waarin God Zich vanaf het begin tot het menselijk geslacht heeft 
gesteld Daarop is ook het verlossingswerk van Christus gebouwd Gerritsen denkt zich 
de verhouding tussen God en mens zuiver zedelijk in Maar nooit geeft gehoorzaam
heid toegang tot de gemeenschap met God "De gemeenschap met God is vrije genade, 
IS inhoud van de belofte des verbonds "'* Dit verbond is vanaf het begin te danken aan 
Gods vnjmachtig welbehagen "Onder de opnchting van het verbond verstaan we, dat 
God de Heere zich m een innige persoonlijke betrekking tot den mensch en den 
mensch tot zich heeft geplaatst en dat de belofte van in te gaan in de onvernietigbare 
zalige gemeenschap met God door den Heere verbonden is aan de voorwaarde van 
volkomen gehoorzaamheid, misschien beter gezegd, aan de aanvaarding en handhaving 
van die verbondsbetrekking door den mensch "" 

Woelderink betreurt, dat door de onderscheiding van werk- en genadeverbond de 
nadruk meestal wordt gelegd op het verschil tussen het verbond voor en na de val 
(werk tegenover genade), terwijl de betekenis van het verbond als zodanig daardoor op 
de achtergrond komt Ook vóór de val is het verbond vrucht van Gods vrije gunst Ook 
in het werkverbond was geen plaats voor verdienste God heeft dit verbond niet met 
losse individuen opgericht, maar met een verbondshoofd als vertegenwoordiger van de 
mensheid Hierdoor kwam er ook ruimte voor de Middelaar Zie Romeinen 5 evenals 
de eerste Adam is Christus tot een verbondshoofd gesteld, die al de voorwaarden van 
het door Adam verbroken verbond heeft volbracht en zo een eeuwige verlossing heeft 
aangebracht Wordt de erfschuld ontkend, dan valt noodzakelijk ook de leer van de 
toegerekende gerechtigheid, "niet alleen de zonde, maar ook het geloof knjgt een strak 
individueel karakter, waardoor de nadruk niet meer valt op het voorwerp des geloofs, 
maar als vanzelf sprekend op het geloof, dat nu om zijn religieuze en ethische waarde 
beteekenis heeft in zich zelf en daaraan alleen zijn waarde dankt "'* Strikt consequent 
geredeneerd wordt het geloof als zodanig de grond voor de rechtvaardigmaking 

Christus kreeg deel aan onze schuld in de weg van de vleeswording "Door Zijn 

scholastiek overgenomen 

'" C Trimp heeft de ethische theologen gekarakteriseerd als de 'midden-orthodoxen van de vorige eeuw, 
enerzijds grensden zij zich af van het modemisme anderzijds maakten zij front tegen de opvattingen van de 
gereformeerde orthodoxie, waarin men te weinig ruimte vond voor de menselijke conscientie, Betwist 
Schriftgezag Een bundel opstellen over de autoriteit van de Bijbel Groningen 1970, p 67 e v 

" Aldus Woeldennks spelling van deze naam 

" Whvr XXVI,27 

" Idem 

'»Idem 
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geboorte uit deze menschheid heeft Jezus niet alleen deel aan ons bloed, maar ook aan 
onze schuld In het organisch verband met de menschheid aanvaardt de Middelaar 
tevens den vloek, onder welke zij ligt"" Onze zonden zijn geen telbare en weegbare 
grootheden "Alle bizondere zonden zijn openbaringen van de zonde, door welke de 
menschheid van God is afgeweken en die in haar woont als een vuile bron, die steeds 
stinkend water voortbrengt, die in haar werkt als een kracht, waardoor zij voortgaat 
zich zelf te verderven Door Zijn menschwording krijgt de Middelaar deel aan deze 
zonde en staat Hij voor God, alsof Hij deze zonde in eigen persoon heeft bedreven "̂ ^ 
Zo heeft Christus - naar Zondag 15 H C - de toorn van God tegen de zonde van het 
ganse menselijke geslacht gedragen Daarom kan het evangelie van de verzoening ook 
aan alle mensen verkondigd worden Het is voor een mens niet nodig eerst te weten, of 
hij uitverkoren is De Here volgt een andere weg "Hij laat ons hier de volkomenheid 
van Christus' zoenoffer prediken, volkomen om ook onze zonden te delgen, opdat wij 
tot deze bron vlieden en door waar geloof met Christus vereenigd, tot kennis zouden 
komen van onze eeuwige verkiezing tot zaligheid " '̂ 

Christus' gerechtigheid omvat meer dan alleen de verzoening Zijn gerechtigheid is 
gelegen in Zijn gehoorzaamheid, waarmee Hij de goddelijke roeping vervuld heeft, die 
WIJ hadden moeten vervullen Chnstus is gehoorzaam geweest tot in de dood aan het 
kruis Zoals Hij het kruis gedragen heeft om de zonden van de Zijnen te verzoenen, zo 
heeft HIJ Zijn schouders gebogen onder alle geboden van Gods wet, om de Zijnen met 
Zijn gerechtigheid te bekleden voor God Al blijven christenen in Gods wereld een 
roeping houden, de volbrenging daarvan vormt niet de grond van de hoop voor de 
eeuwigheid Het is tot troost voor Gods kinderen Wanneer ons behoud afhangt van 
ons werk en van onze volharding, dan is er - zoals op de Dordtse Synode tegenover de 
remonstranten is uitgesproken - geen plaats meer voor waarachtige blijdschap en zeker
heid Ondanks de nog aanklevende verdorvenheid zijn wij in Chnstus rechtvaardig 
voor God en is er hoop voor het eeuwige leven "Dat is het wondere van het nochtans 
des geloofs "̂ ^ En al kunnen mensen met hun uiteenzettingen elkaar hiervoor geen oog 
geven - dat behoort tot de vrijmacht van de Geest - toch dienen alle predikers de 
volkomen verlossing in Chnstus te prediken 

RechtvaardigmaA:mg is rechtvaardigverWanng (Spreuken 17 15, Exodus 23 7, Romei
nen 8 33) De rechtvaardigmaking is een oordeel van God over de mens De oudere 
theologen ('onze vaderen') spraken dan ook eenparig over de rechtvaardigmaking als 
een actio forensis Hoezeer de mens er ook bij betrokken is, Gods oordeel heeft geen 
betrekking op het innerlijk van de mens, maar op zijn staat Over de rechtvaardiging is 
dan ook slechts in betrekkelijke zin als een daad van God te spreken, "en wel in dien 

" Whvr XXVI 23 

'" Idem 

'" Idem 

" Whvr XXVI,24 
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zin, waarin zijn Woord immer een daad is."^' Het is geen ijdel woord, maar een kracht 
van God tot zaligheid, dat in mensenharten het geloof verwekt. 

Kortom: "De rechtvaardigmaking is die vrije genadedaad Gods, door welke Hij den 
zondaar alleen om Christus' wille in de verzoening, die Hij heeft aangebracht en in de 
gerechtigheid, die Hij heeft verworven, rechtvaardig verklaart en hem tot Zijn kind en 
erfgenaam aanneemt." 

2.2.2 De rechtvaardigmaking wordt bekendgemaakt in de belofte van 
het evangelie 
De rechtvaardigmaking en het Woord van God hangen nauw samen. "In de recht

vaardigmaking staan we (...) voor een verklaring van God. Niet een besluit, maar een 
verklaring. Daarom veronderstelt de rechtvaardigmaking het Woord van God, waarin 
deze uitspraak wordt neergelegd. En het is door ditzelfde Woord van God, dat deze 
uitspraak ter onzer kennis komt. De ouden spraken in dit verband van de bedienende 
oorzaak van de rechtvaardigmaking, waaronder zij het evangelie verstonden."^'' Hieruit 
volgt ook het verband tussen rechtvaardigmaking en geloof. Een uitspraak kan verwor

pen of aangenomen worden. Velen echter onttrekken de rechtvaardigmaking aan het 
Woord en maken er een scheppende daad van God van, die in één ogenblik plaats 
grijpt. Zo worden levendmaking en rechtvaardigmaking met elkaar verward. Maar dan 
is er ook niet meer één rechtvaardigmaking voor heel Gods Kerk. Dan zijn er evenveel 
rechtvaardigmakingen als er mensen zijn. Woelderink waarschuwt voor zelfrechtvaar

diging op grond van kenmerken van bekering. In het stuk van de rechtvaardigmaking 
ging het de Reformatie om de soevereiniteit van God. Rechtvaardigmaking uit het 
geloof houdt in: erkenning van Gods recht om te oordelen. Het geldt zowel van Gods 
veroordelend als van Zijn vrijsprekend vonnis. Beide vonnissen moeten aanvaard 
worden. Wie zegt, dat de mens helemaal dood is, voordat hij het vrijsprekend vonnis 
gehoord en aanvaard heeft, zoals ds. Van Schuppen doet, verklaart alle eerdere 
droefheid en verbrijzeling onder Gods veroordelend vonnis voor waardeloos. 

Kortom: "Deze rechtvaardigmaking wordt ons bekend gemaakt in de belofte des 
evangelies, welk evangelie door de bediening der verzoening aan Zijn kerk toebe

trouwd, door haar wordt uitgedragen in de wereld en in haar midden wordt geloofd." 

2.2.3 In de belofte schenkt God de rechtvaardigmaking voorafgaande 
aan het geloof 
De rechtvaardigmaking volgt niet op het geloof, maar gaat aan het geloof vooraf! In de 
belofte schenkt God de rechtvaardiging. 

Deze gedachte plaatst Woelderink weer in een historisch kader. De reformatoren 
noemden de gerechtigheid van Christus de materiële oorzaak van de rechtvaardigma

"W/!vr. XXVI, 12. 

'"■ Idem. 
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king en het geloof de instrumentele oorzaak. De vraag werd: Waarom is het geloof de 
instrumentele oorzaak en op welke manier is het dat? 

Grote verwarring ontstaat, wanneer in de achttiende eeuw Comrie en Holtius 
waarschuwen tegen de manier, waarop men de vragen tracht op te lossen.^' Zij vrezen 
nieuw remonstrantisme. Daartegenover stellen zij de constructie van de 
rechtvaardigmaking van eeuwigheid. Comrie ondervond daarbij veel tegenspraak. 
Geen wonder, oordeelt Woelderink. Comrie was een kind van zijn tijd. Zijn scholasti
sche vorming verhinderde hem de juiste richting in te slaan. Calvijn en de andere 
reformatoren hadden zich aan de greep van de scholastiek ontworsteld. Maar al 
spoedig na de Reformatie kwam de theologie weer onder de invloed van de aristote
lische wijsbegeerte. Ook Comrie kan zich van de methode van zijn dagen niet bevrij
den. 

Comrie vat de probleemstelling simpel samen: Gaat de rechtvaardigmaking aan het 
geloof vooraf, of volgt deze erop? Ook Comrie (er)kent de rechtvaardigmaking in de 
vierschaar der conscientie.^* Zijn bezwaar is echter, dat zijn tegenstanders geen andere 
kennen dan deze laatste. Van den Honert^' nuanceert dit. De predestinatie tot de recht
vaardigmaking, voorafgaand aan het geloof, is niet in geding. De vraag is alleen, of 
iemand persoonlijk gerechtvaardigd wordt of is, voordat hij metterdaad gelooft. Van 
den Honert zegt hier 'Nee', Comrie 'Ja'. Anders is er naar Comrie's mening niet aan de 
remonstrantse dwalingen te ontkomen. Helaas roept hij hierbij de scholastiek te hulp en 
neemt hij de toevlucht tot de theorie van het geloofsvermogen. 

Bij van den Honert cum suis wordt het geloof meer en meer de grond voor de 
rechtvaardigmaking. Naar Woelderinks mening is dat een gevolg van het in kracht 
toenemend subjectivisme. Bevindingen gaan de plaats innemen van Gods Woord. "Met 
dit noodzakelijk gevolg, dat de vastigheid onzer zaligheid niet meer ligt in de 
onveranderlijkheid van Gods beloften, waarin het geloof rust, maar in de kracht en de 

" Zie voor de polemiek, die Comrie samen met Holtius voerde A G. Honig, Alexander Comrie (diss. VU 
Amsterdam 1892, herdruk ingeleid door prof dr D Nauta), Loeiden 1991, p 253 e v 

'̂ Comrie kent een viervoudige rechtvaardiging' (1) een rechtvaardiging van eeuwigheid, (2) een rechtvaar
diging in het borgwerk van Christus, (3) een rechtvaardiging m het 'uurtje der minne', wanneer het geloof 
wordt ingestort, en tenslotte (4) de rechtvaardiging uit en door het geloof Deze laatste is de zgn 'vierschaar-
beleving'' eerst wordt de zondaar door Gods wet van zijn schuld en vervloeking overtuigd Vervolgens wordt 
de zondaar uitgedreven naar Christus Zie hierover K. Exalto, in T Brienen e a., Theologische aspecten van 
de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, p. 196-198; zie ook J. van Genderen, Gerechtigheid als geschenk. 
Gedachten over de rechtvaardiging door het geloof (serie. Bij-tijds geloven), Kampen 1988, p 82-88. De 
rechtvaardiging in de vierschaar van de conscientie kan als een visionair gebeuren beleefd worden "Het hele 
gebeuren draagt het karakter van een rechtsgeding, waarin de zondaar wordt gedaagd voor de rechterstoel 
van God (de Vader), en Christus tussentreedt als de Borg, die de schuld heeft betaald, op grond waarvan de 
eerst des doods schuldig verklaarde zondaar door God wordt vrijgesproken De wijze waarop hierover wordt 
gesproken geeft aan, dat het om een soort visionair gebeuren gaat, waarbij het geloven in het Woord slechts 
een marginale rol vervult", C Graafland, 'De theologie van het conventikel' (p 33-65), m F A van Lieburg 
(red), De stille luyden Bevindelijk gereformeerden in de 19e eeuw, Goudriaan-Kampen 1994, p. 38, zie 
ook F A van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd pietisme m de achttiende eeuw, Goudnaan-
Kampen 1991, p. 74. 

" Zie over Johannes van den Honert CE 3, p 498-499; Van den Honert stelde zich op tegenover Comrie en 
Holtius 
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helderheid der bevinding "^' De rechtvaardigmaking werd het eindpunt van een lange 
geloofsstrijd, het voorrecht voor enkelen in de gemeente 

Voor de ongerustheid van Comne over het opsteken van remonstrantse dwalingen 
heeft Woeldennk begnp Ter illustratie wijst hij het spreken van Petrus van 
Mastricht '̂ Deze noemt het geloof de voorwaarde, waarop God ons de gerechtigheid 
van Zijn Zoon geven wil Al kan ook naar Woeldennks mening het geloof een voor
waarde genoemd worden, op deze manier acht hij het geschenk van Gods vrije genade 
aangetast de grond voor de rechtvaardiging wordt in de mens gelegd Van Mastncht 
spreekt ook over het geloof als voorvereist Terecht bespeurde Comrie daarin remon
strantisme '° Bovendien verstaat men onder rechtvaardiging met meer, wat de 
reformatoren en de belijdenisgeschriften daaronder verstaan Deze is van een daad van 
God verworden tot een bewustzijns-acte van de mens Bij van Mastncht wordt de 
zekerheid van het geloof op het innerlijk onderzoek gebouwd Naar Woeldennks 
mening is dit een rationalistisch bedrijf, eigen aan de achttiende eeuw 

Hoe IS het mogelijk, dat theologen, die de belijdenis onderschreven allerlei remon
strantse en rationalistische motieven in hun beschouwingen hebben ingeweven'', vraagt 
Woeldennk Voor het antwoord op deze vraagt wijst hij op het subjectivisme, het is te 
danken "aan de omkeering van de verhouding van object en subject, waardoor niet 
alleen op het subject de nadruk viel, maar men van het subject uit het object benader
de "̂ ' Vandaar de verschuiving van het object des geloofs (Gods Woord) naar het 
subject des geloofs (de gelovende mens) Daarom ook ging men de zekerheid van het 
geloof in het geloof zelf zoeken, in de kenmerken en de vruchten van het geloof 

Ook op de manier, waarop Johannes a Marck en W a Brakel over de rechtvaardigma
king spreken, oefent Woeldennk kritiek Bij beiden volgt de rechtvaardigmaking pas 
op de omhelzing van Christus door het geloof Beiden zijn vanuit de beleving van de 
christen tot hun omschrijving van de rechtvaardigmaking gekomen Woeldennk 
formuleert twee hoofdbezwaren 

de vrijspraak uit genade wordt uit het stuk van de rechtvaardigmaking gelicht en 
ondergebracht bij de zogenaamde aanbieding van het evangelie, wanneer de 
rechtvaardigmaking op het geloof volgt dreigt het gevaar, dat deze op het geloof 
gegrond wordt, 

- niet de weg, waarlangs een mens tot kennis van zijn rechtvaardigmaking komt, kan 
ons leren wat rechtvaardigmaking is, maar de rechtvaardigmaking, die ons in Gods 
Woord geleerd wordt, wijst aan, hoe wij haar horen te kennen en hoe wij tot haar 

^Whvr XXVI,31 

'̂ Zie over hem CE 4, p 610, zie ook C Graafland in Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, p 
61 ev 

" Eenzelfde fout als van Van Mastricht treft Woeldennk aan bij H E Gravemeijer aan Gods geven moet 
verbrijzeling en geloof voorafgaan, Whvr XXVI,32 

" Whvr XXVI,32 
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kennis komen. Ook a Marck en a Brakel blijken schatplichtig aan het subjectivis
me." 

Op zich heeft Woelderink er geen bezwaar tegen om te spreken over 'de aanbieding des 
evangelies', mits dit gebeurt in de Schriftuurlijke zin van: geven, overhandigen. Als 
God in het evangelie Zijn genade aanbiedt, staat het de mens niet vrij die te weigeren. 
Wie dat toch doet, stelt zich onder een vreselijk oordeel. Maar dan mag de 
rechtvaardigmaking niet van dit aanbod gescheiden worden. "De rechtvaardiging is een 
weldaad, die ons in het Evangelie wordt toegebracht en gegeven en alleen door het 
geloof kan worden aangenomen. En het is tot groote schade van de zuivere prediking 
des Evangelies geweest, dat tal van theologen, in onderscheiding van alle reformatoren, 
de mededeeling van Christus' gerechtigheid los hebben gemaakt van de rechtvaardig
making, want wijl die mededeeling van Christus gegrond is in het Evangelie, of gelijk 
de Heid. Catechismus zegt, in de belofte des Evangelies, hebben zij daardoor de 
rechtvaardigmaking los gemaakt van het Evangelie en die tot een op zichzelf staande 
daad Gods gemaakt in het leven van den individueelen geloovige, volgende op de 
geloofsdaad."" 

Woelderink prijst het in Van Schuppen, dat hij de rechtvaardigmaking aan het 
geloof wil laten voorafgaan. Jammer genoeg heeft ook hij echter de rechtvaardiging los 
gemaakt van het evangelie en gemaakt tot een op zichzelf staande daad van God. Van 
Schuppen ziet niet in, verzucht Woelderink, dat wat hij rechtvaardiging noemt niets 
anders is dan de toepassing van de rechtvaardiging, die in de belofte van het evangelie 
geschonken wordt. "Want de belofte des Evangelies, waarin God ons Zijn genade doet 
toekomen, ook de genade der rechtvaardiging, gaat aan alle geloof vooraf en is zelfs de 
kracht van God, waardoor het geloof verwekt wordt."''' 

Het is Woelderinks overtuiging, dat het rechte theologische spoor nooit terugge
vonden zal worden, wanneer er geen begrip komt voor wat de vaderen bedoelden met 
de uitdrukking 'de belofte van het evangelie'. In dit verband wijst hij op een bewering 
van G.H. Kersten in De Saambinder, het verbond wordt opgericht, als de mens 
opnieuw geboren wordt en tot geloof komt. Ook bij Kersten wordt de openbaring van 
het Woord vereenzelvigd met de toepassing aan het hart. De oprichting van het 
verbond valt samen met de aanvaarding van het verbond door de mens. De kinderdoop 
verliest alle betekenis, tenzij men met A. Kuyper aanneemt, dat de uitverkoren kinde
ren vanaf hun geboorte wedergeboren zijn. "Onnoemelijk veel kwaad heeft deze 
dwaling in onze gemeenten gedaan. Men schuift het Woord op zij en wacht lijdelijk op 
nieuwe openbaringen."" 

In dit verband vinden we bij Woelderink een brede bespreking aan Comrie's recht-

" Whvr. XXVI,33. 

" Whvr. XXVI,34. 

" Idem. 

" Idem. 
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vaardigingsleer. Comrie doorzag veel arminiaanse dwalingen. Het rationalisme en het 
subjectivisme daarin onderkende hij echter niet. De rechtvaardigmaking wenste hij 
weer te zien als een vrije daad van God, waar de mens geheel buiten staat, waarvan 
deze door goddelijke verkiezing wel het voorwerp is, maar niet het onderwerp. 

Voor Comrie is Gods vrijmachtig welbehagen de eeuwige oorsprong van de recht
vaardigmaking. Voor wie op de grondslag van de belijdenis wil staan is hiertegen geen 
bezwaar in te brengen. Woelderink betreurt wel, dat Comrie is gaan spreken over een 
eeuwige rechtvaardigmaking. Rechtvaardigen is rechtvaardig verklaren. Maar al wijst 
Woelderink Comrie's spreekwijze af, met diens intentie verklaart hij zich accoord. In 
Gods vrijmachtig welbehagen ligt de wortel van de rechtvaardigmaking. "Wijl God 
Zijn volk heeft uitverkoren in Christus, heeft Hij hen van eeuwigheid in Christus 
zoowel de gerechtigheid ter rechtvaardigmaking als den levendmakenden Geest ter 
heiliging beschikt, en dat niet op grond van een vooruitgezien geloof, maar enkel uit 
vrije genade. Daarom zal Hij ze in den tijd rechtvaardig verklaren op grond van deze 
gerechtigheid van Christus en zal Hij hen eveneens den Geest schenken, terwijl zij nog 
zondaren zijn en er niets in hen gevonden worden, dat hen deze weldaden zou waardig 
maken."" 

Het tweede deel van de rechtvaardigmaking ziet Comrie in Christus' opstanding uit 
de doden. Ook hiermee stemt Woelderink in. Zijn wij met Christus gestorven, dan zijn 
wij ook met Hem opgestaan. Zij, die met Christus onder het oordeel zijn doorgegaan, 
zijn ook met Hem onder de vrijspraak gelegen en met Hem rechtvaardig verklaard. De 
opstanding van Christus is het hechte fundament onder de rechtvaardigverklaring van 
een zondig volk. 

Wat betreft het derde in de rechtvaardigmaking - de weg, waarin de vrijspraak de 
zondaar ter kennis wordt gebracht - kan Woelderink zich vinden in Comrie's gedachte, 
dat ook die weg van Gods genade getuigen moet. De rechtvaardigmaking gaat aan de 
heiligmaking vooraf. Deze schriftuurlijke gedachte wordt echter door sommigen zo 
omgebogen, dat ze voorafgaand aan het moment van de bewuste rechtvaardigmaking 
van geen geestelijke werkzaamheden in een mens willen weten. Voor Woelderink 
grenst een dergelijke opvatting aan het godslasterlijke en loopt men groot gevaar om 
hier te komen tot zonde tegen de Heilige Geest, wanneer Hij bezig is zondaarsharten te 
verbreken. Ten onrechte beroept men zich hierbij op Comrie. Deze wil vooral zeggen, 
dat de rechtvaardiging, die uit en op en na het geloof volgt, haar verklaring ontvangt uit 
de rechtvaardigmaking, die aan het geloof voorafgaat. Wie geen andere rechtvaardig
making (er)kent dan in het bewustzijn van de mens, onderschrijft daarmee de stelling 
van Barth, dat God spreekt en de mens hoort feitelijk identiek is. 

Woelderink vat zijn voornaamste bezwaren tegen hen, die alleen maar willen weten 
van een bewuste rechtvaardiging als volgt samen: "... wij aarzelen niet om te zeggen, 
dat de zienswijze, die wij in deze stukken afwijzen, een van de bitterste vruchten van 
het subjectivisme is en dat, zoo men dit gevoelen, dat bij den eenvoudige, die enkel met 
zijn eigen bevindingen te rade gaat, te verklaren is, wetenschappelijk nader wil staven, 
men zijn toevlucht moet nemen tot een onschriftuurlijke wijsbegeerte, die de daden 
Gods en ons bewustzijn daarvan geheel vereenzelvigt, zoodat ons ook geen andere 

" Whvr. XXVI,35; de taalfout "niets in hen gevonden worden" is in de boekuitgave hersteld. 
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kennisse Gods en Zijner daden overblijft dan die uit ons bewustzijn daarvan wordt 
opgebouwd De Schnft heeft hier afgedaan als bron der Godskennis, ons bewustzijn of 
de bevinding zijn dan de eenige bron van kennis, die ons overgebleven is "" 

In het derde deel van de rechtvaardigmaking komt de 'dadelijke en personele' 
rechtvaardiging van de individuele gelovige aan de orde Dit vindt volgens Comrie 
plaats op het moment van de wedergeboorte Op hetzelfde moment, dat God de 
zondaar rechtvaardigt, ontvangt hij de Heilige Geest Woelderink heeft tegen deze 
voorstelling van Comrie twee bezwaren 

- hier verliest het woord 'rechtvaardigen' zijn eigenlijke betekenis van rechtvaardig 
verklaren Een verklaring veronderstelt hoorders Het is juist om te zeggen, dat 
God de Zijnen in Christus van eeuwigheid als rechtvaardig heeft aangezien Maar 
nergens staat in de Schnft, dat God iemand op een bepaald moment in de tijd 
rechtvaardig verklaart, om hem op datzelfde moment levend te maken Naar 
Woelderinks oordeel is Comne's constructie louter abstractie "Er is geen enkel 
kind van God, dat met deze verborgen rechtvaardigmaking ooit werkzaam is, wijl 
ze geen voorwerp van geloof is",^* 
aangezien Comrie deze verborgen rechtvaardiging met het geloof wilde verbinden 
en er in dit stadium nog geen sprake kan zijn van bewust geloof, moest hij wel de 
toevlucht nemen tot de theorie van het geloofsvermogen, waarbij dr Kuyper zich 
heeft aangesloten Opnieuw is dit een abstractie, vrucht van redenenng Hier wordt 
van het geloof - en dat in het spoor van Anstoteles - een habitus, een hebbelijkheid 
gemaakt Woelderink ziet grote risico's voor het geestelijke leven "De theorie van 
het geloofsvermogen, die het leven des geloofs niet naar zijn eigen aard benadert, 
maar het met een wijsgeeng thema tracht te ontleden, brengt groot gevaar mede, dat 
de christen rijk en verrijkt wordt in zich zelf en door de z g n hebbelijke genade, 
die hij m zich zelf omdraagt, trachten te werken, in plaats van krachtig te worden in 
den Heere en in de sterkte Zijner macht"" 

Wanneer Christus door God pas geschonken wordt op het moment van de bewuste 
rechtvaardigmaking, volgt daaruit, dat er buiten het evangelie om nog een bijzondere 
openbaring nodig is Alleen daardoor kan een mens weten, dat Chnstus hem persoon
lijk tot een Verlosser gegeven is Opnieuw ziet Woelderink een lijn naar Barth lopen 
De Schnft is niet Gods Woord, maar wordt dat pas, wanneer het gelovig beluisterd 
wordt Deze gedachte wordt een bron van ongeloof, "want ongeloof is hier geen zonde 
en vijandschap meer, ongeloof is hier een gerechtvaardigde zaak, een wachten op 
bizondere openbanngen '""' God maakt echter voor heel Zijn Kerk en ieder in het 

" Whvr XXVI,36 

'* Whvr XXVI 37 

' ' Idem, in de boekuitgave is de taalfout trachten te werken gecorrigeerd 
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bijzonder in het evangelie de vrijspraak bekend. "Wat in het oogenblik der bewuste 
rechtvaardiging wordt door gemaakt, is niet anders dan de toepassing aan het hart van 
wat in het evangelie besloten ligt. Het is geen nieuwe openbaring, maar de geloovige 
toeëigening onder de leiding des Geestes van wat reeds voordien in de belofte des 
evangelies geschonken was, maar tot nu toe nog niet geloovig omhelsd was.'"" De 
belofte van het evangelie wordt in de doop persoonlijk verzegeld. De kinderen zijn -
voordat ze het zich bewust zijn - in Christus tot genade aangenomen. Om deze 
reformatorische taal te kunnen begrijpen, moet de subjectivistische lijn verlaten 
worden. 

Door het subjectivisme raakte men de kern van het geschil tussen Rome en de Refor
matie kwijt, stelt Woelderink. In dit geschil ging het niet alleen over de vraag, of de 
werken een plaats hebben in de rechtvaardiging. Het ging allereerst over de vraag, hoe 
God genade bewijst en wat Gods genade is. Rome maakt de genade een op zichzelf 
staand iets, dat op verborgen wijze in een mens kan worden ingeplant. Daarmee werd 
het zedelijk-geestelijk karakter van het christelijk leven in gevaar gebracht. Volgens de 
Reformatie is Gods genade de levende God, die Zich tot ons in een betrekking van 
genade plaatst en de zonden vergeeft. Deze genade-betrekking wordt geopenbaard en 
geschonken in het genade-woord. Calvijn en de Heidelbergse Catechismus verstaan 
onder de belofte(n) van het evangelie: Christus en alle heil, dat in Hem gevonden 
wordt. Dus ook de uitspraak, waarin God de zondaar rechtvaardig verklaart. Helaas, 
zelfs een man als prof. Doedes begreep het reformatorische spreken al niet meer. 
Belofte is niet, zoals Doedes meende, hetzelfde als een voorzegging, wat God doen zal, 
maar duidt op de woord-vorm, waarin God Zijn genade geeft. Dit past bij het geestelijk 
karakter van de goederen, die geschonken worden, want - zo vraagt Woelderink - wat 
is geestelijker dan het Woord? God geeft Zijn heil in de belofte. 

Kortom: "Wijl deze rechtvaardigverklaring zich grondt op de verzoening en de 
gerechtigheid, die in Christus zijn, kan ook gezegd worden, dat God den zondaar in de 
belofte des evangelies de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van 
Christus uit genade zonder eenige verdienste zijnerzijds schenkt en toerekent en hem in 
die schenking en toerekening van deze weldaden rechtvaardig spreekt." 

2.2.4 Rechtvaardig door het geloof 
Gods belofte moet in geloof aanvaard worden, wil zij werkelijk effectief zijn. Daar is 
het de belofte van het verbond voor. Ingaan in de gemeenschap met God is verbonden 
aan de voorwaarde van gehoorzaamheid, van aanvaarding en handhaving van de 
verbondsbetrekking door de mens. Het geloof typeert het geheel van de verhouding met 
God. Van dit zaligmakend geloof is het rechtvaardigend geloof een verbijzondering. 
Het rechtvaardigend geloof heeft niet als voorwerp de belofte van het evangelie in al 
haar omvang, maar deze belofte voorzover deze spreekt over Gods vrijspraak. 

Wordt Gods belofte niet in het geloof omhelsd, dan blijft zij zonder nut. "Omdat 
het Woord des Heeren zeer getrouw is, zal nooit iemand beschaamd gemaakt worden, 

*" Idem. 

119 



die daarop betrouwd heeft, maar door ongeloof en onboetvaardigheid snijdt de mensch 
zich zelf den eigendom af aan die beloften, waarin ook hem het leven geschonken was, 
en blijft onder het oordeel Gods '"'̂  

In de artikelenserie gaat Woeldennk nader in op de aard van het geloof Bij de 
voorstanders van de zogenaamde bewuste rechtvaardigmaking is er wat het geloof 
betreft geen sprake van geleidelijkheid en groei Het geloof wordt hier geboren als de 
brand, die ontstaat door het inslaan van de bliksem Dit is m strijd met wat Schnft en 
belijdenis zeggen over de geboorte van het geloof Ook de bevinding leert anders 

Woeldennk bespreekt de klassieke omschnjving van het geloof in Zondag 7 H C 
(antwoord 21) Hij wil dit antwoord geheel vanuit Calvijns Institutie verstaan Voor 
Calvijn IS het Woord Gods het voorwerp van waar zaligmakend geloof Wanneer dit 
geloof zich in het bijzonder op Christus ncht, dan is het alleen op de Chnstus, zoals 
HIJ ons in het Woord openbaar wordt Er is dus maar één geloof Daarbij is er geen 
tegenstelling tussen de kennis en het vertrouwen Kennis en vertrouwen zijn twee 
gelijkwaardige grootheden, al is er accentsverschil Het ware geloof houdt niet alleen 
alle Woord Gods voor waarachtig en dat vol vertrouwen, maar in het bijzonder het 
Woord van Gods genade Dat komt geheel overeen met Calvijns definitie in het geloof 
in Inst 111,2,7 Het geloof is een vaste en zekere kennis van de goddelijke goedwillend
heid jegens ons, die op de waarheid van Zijn genadige belofte in Christus gegrond, 
door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld wordt 

Aan het geloof - ook als het in teerheid opwast - is steeds de zekerheid eigen De 
Heilige Geest verlicht het verstand en verzegelt Gods belofte aan het hart Deze 
verlichting door de Heilige Geest mist Woeldennk bij de voorstanders van de zoge
naamde bewuste rechtvaardigmaking Wanneer de Heilige Geest een mens oog geeft 
voor de grootheid van diens schuld, verbrijzelt Hij het hart Zo doet Hij het ook met 
betrekking tot Gods genade "Als de Heilige Geest de waarheid Gods aan het verstand 
openbaart en in het hart verzegelt, doet Hij niet anders dan overtuigen, dat Gods 
Woord de waarheid is, d w z dan verwekt Hij het geloof'"" 

De Geest onthult niet in één keer de inhoud van Gods belofte Maar het geloof, 
waarmee we aanvaarden wat de Geest ons als waarachtig in de belofte heeft getoond, is 
een vaste en zekere overtuiging De Geest gaat in Zijn vnjmacht een eigen weg 
Daarom is het ware geloof zo veelzijdig De geloofsbeschouwing van de voorstanders 
van de zogenaamde bewuste rechtvaardiging moet dan ook wel als een intellectua
listische verarming en verstamng gezien worden 

De beschouwing van de voorstanders van de bewuste rechtvaardigmaking acht 
Woeldennk uit de praktijk opgekomen Men wilde de mens alle gerustheid ontnemen 
om hem ten hoogste verontrust voort te dnjven naar het moment van het volkomen 
behoud Voor Woeldennk is dit methodisme a la het Leger des Heils Alleen is het daar 
van remonstrantse snit, terwijl men het hier een gereformeerde snit heeft willen geven 
In beide gevallen wordt een mens opgedreven De remonstrant denkt, dat hij met zijn 
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dnjQacht het eindpunt - Jezus - kan bereiken De gereformeerde methodist weet echter 
van Gods werk en de verhchting van de Geest "Daarom jaagt hij het wild wel voor 
zich uu, maar kan het niet tot het doel brengen Bij de dnjfjacht schijnt hij te vergeten, 
dat alleen de Heilige Geest ontdekken kan aan wat wij behoeven, maar aan het 
eindpunt gekomen, herinnert hij zich dit werk des Geestes en maakt halt Hier aan het 
eind wacht men op de bizondere openbaring Gods "** Woeldennk constateert vreselijke 
gevolgen van dit gereformeerd methodisme een nieuwe eigengerechtigheid, geestelijke 
hoogmoed, die uit geestelijke armoede voortkomt Het subjectivisme heeft 'onze 
gemeenten weerloos gemaakt Vroeger moest men het van vele bevindingen hebben 
Nu wordt op één bijzondere bevinding de nadruk gelegd 

Kortom "Deze belofte des evangelies vraagt naar het woord van Christus tot Zijn 
discipelen Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het evangelie, 
het geloof van ons, zonder welke het evangelie ons geen nut doet ( ) Eerst door het 
geloof der belofte Gods, of wil men door de geloovige omhelzing van Christus en Zijn 
gerechtigheid, zooals die in de belofte des evangelies ons gegeven worden, krijgen wij 
een persoonlijk eigendom aan deze wondere genade en kunnen wij ons vrijgesproken 
weten en rechtvaardig voor Gods aangezicht " 

2.2.5 Rechtvaardiging vóór en na het geloof 
Aan Gods waarde-oordeel over het geloof besteedt Woeldennk ruime aandacht Er is 
een rechtvaardigmaking, die aan het geloof voorafgaat Er is ook een rechtvaardig-
making, die op het geloof volgt Bij Comne is dit het vierde in de rechtvaardigmaking 
de rechtvaardiging in de vierschaar der conscientie Daaronder verstaat hij de bekend
making van het rechtvaardigend vonnis van God in het geweten door de klare en 
onwederstandelijke werking van de Heilige Geest Woeldennk heeft hiertegen geen 
bezwaar Toch geeft hij zelf een andere invulling aan de gedachte van een rechtvaardi
ging, die op het geloof volgt Opnieuw gaat het hierbij om een objectieve rechtvaardi
ging, om een verklaring van God, in het Woord neergelegd, waardoor Hij het geloof 
erkent en van de gelovige verklaart, dat hij een kind van God is Er is onderscheid 
tussen de rechtvaardiging van de goddeloze, die aan het geloof voorafgaat en de 
rechtvaardiging van de gelovige, die op het geloof volgt Bij de rechtvaardiging 
voorafgaand aan het geloof en de rechtvaardiging volgend op het geloof gaat het niet 
om een paradox Men dient ze te beschouwen als fundament en bovenbouw De 
rechtvaardiging van de gelovige is zoveel als Gods goedkeuring van het geloof, dat 
alleen van vnje genade weet Hiervoor voert Woeldennk diverse teksten aan Galaten 
2 16, Handelingen 10 43, Handelingen 13 38, 39, en in het bijzonder Romeinen 4 God 
erkent in Zijn Woord de zaligmakende betekenis van het geloof en bindt dat de 
gelovige door Zijn Geest op het hart de verzegeling van de Geest In Romeinen 4 is 
het voorwerp van het geloof Hem, die de goddeloze rechtvaardigt Geloven in Hem, 
die de goddeloze rechtvaardigt betekent het woord van genade geloven, waann God de 
goddeloze rechtvaardigt De betekenis van het geloof wordt hier niet bepaald vanuit de 
mens, die gelooft, maar vanuit zijn voorwerp het woord en de belofte van het evang-
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elie Daarom kan dit geloof ook nooit in remonstrantse zin opgevat worden Gods 
genade is de enige grond van het behoud, en nooit het geloof, dat deze genade aannam. 

Tegelijk mag gezegd worden, dat God dit geloof in het hart van de Zijnen als 
zaligmakend erkent God rekent het geloof tot gerechtigheid Deze uitspraak acht 
Woelderink door velen uit angst voor remonstrantisme exegetisch verknoeid Zelfs 
Bavinck, die hier over 'een verkorte uitdrukking' spreekt, heeft zich aan de algemene 
verkrachting van deze woorden niet weten te onttrekken 

Het gebruik van de term 'toerekenen' beschouwt Woelderink als de oorzaak van de 
verwarring Van 'toerekenen' is ook sprake als het gaat om de gerechtigheid van Chris
tus Wanneer maar beseft wordt, dat de schenking en toerekening van Christus' 
gerechtigheid aan het geloof is voorafgegaan en door het geloof is aangenomen, hoeft 
er geen bezwaar te zijn om de woorden "het geloof is hem gerekend als gerechtig
heid", in letterlijke zin te nemen "Het geloof wordt hier dus niet de gerechtigheid, 
waarmede wij voor God bestaan, maar het geloof is die subjectieve gerechtigheid, die 
door de objectieve gerechtigheid van Christus is voortgebracht en waardoor ons 
aandeel aan Christus zich bewijst niet fictief, maar werkelijk te zijn '"*' 

Woelderink heeft tegen de door hem verkeerd geachte uitleg van Romeinen 4 ook 
een praktisch bezwaar daardoor heeft het geloof zijn waarde verloren Alle aandacht 
ging uit naar de objectieve grond van de rechtvaardiging in Christus' gerechtigheid en 
naar de objectieve openbanng van de Geest aan het hart, waardoor een mens zich deze 
grond bewust wordt Men sprak niet meer over de subjectieve toeeigening door het 
geloof en over de waarde daarvan Subjectief stelde men zich tevreden met indrukken 
en gevoelens "Geen hernieuwing van het godsdienstig en kerkelijk leven ten onzent 
mag verwacht worden, indien deze verkeerde ontwikkeling met te niet wordt gedaan en 
zoowel in de leer als in het leven het geloof weer de plaats ontvangt, die God het 
gegeven heeft '"'* Ook in Zondag 31 H C (antwoord 84) vindt Woelderink de gedachte 
aan een rechtvaardiging van de gelovige terug Hier worden de gelovigen van de 
vergeving van de zonden verzekerd "Dezelfde belofte dus, die eerst uit genade 
geschonken wordt, voorafgaande aan het geloof, wordt, als zij door het geloof is 
aangenomen, daarna nog eens bevestigd '"" 

Woeldennks conclusie is "Als resultaat van ons onderzoek vinden wij dus, dat 
Schrift en belijdenis spreken van een rechtvaardiging die aan het geloof voorafgaat, en 
daann bestaat, dat God ons de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid 
van Christus uit genade schenkt en toerekent, opdat wij daann en daardoor gansch 
rechtvaardig voor Hem worden gesteld, en vervolgens van een rechtvaardiging, die op 
het geloof volgt, waarin de geloovige van God wordt erkend gansch rechtvaardig voor 
Hem te zijn en hem het eigendom aan alle genadegoederen wordt toegezegd en 
bevestigd 

Zoowel de rechtvaardiging vóór als na het geloof ligt gegrond in het geschreven 
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Woord van God en wordt door den Heiligen Geest in den weg des geloofs aan het hart 
toegepast ** 

Kortom " opdat wij zouden weten, dat God niets meer van ons vraagt dan dit 
eenvoudig, kinderlijk gelooven van Gods beloften, mets meer dan het afzien van alle 
eigen werk en gerechtigheid, om ootmoedig aan te nemen wat God uit genade ons 
geeft, heeft God door heel Zijn Woord telkens opnieuw uitgesproken, dat alleen dit 
geloof Hem behaagt en Hij spreekt de geloovigen zalig en belooft hun het eeuwige 
leven en de eeuwige zaligheid in Zijn goddelijke gemeenschap 

Wie dan ook het evangelie predikt, heeft dit evangelie ten volle voor te stellen ( ) 
Vrijmoedigheid gevende tot geloof, hebben zij (Gods dienstknechten, HW) daarna dit 
geloof te bevestigen als waarlijk genoegzaam tot de zaligheid " 

2.2.6 Slotnotities 
Aan het slot van de sene gekomen verzekert Woeldennk zijn lezers ervan, dat zijn 
waarschuwingen tegen een bepaalde stroming binnen de gereformeerde richting in de 
Hervormde Kerk mets te maken heeft met stnjdlust "Ik ben een man des vredes en de 
tegenwoordige verdeeldheid op allerlei terrein, maar in het bizonder onder broeders 
van hetzelfde huis, bedroeft en benauwt mij vaak ten zeerste " Maar de gemeente van 
de Here kan alleen op het zuivere Woord van God gebouwd worden Daarom moet 
tegen verkeerde leer, die de eenheid van het geloof verbreekt, gewaarschuwd worden 
Het subjectivisme bracht groot verval Daarom wilde Woeldennk met zwijgen tegen
over een stroming, die alleen maar in naam met het subjectivisme breekt "Wie de 
verplichting tot een waar geloof met predikt, kan met verwachten, dat het ongeloof tot 
zonde wordt En wie het beginsel des waren geloofs niet eert en het werk des Heiligen 
Geestes met met eerbied nadert, onderneemt in geestelijken hoogmoed een aanslag op 
het leven der Kerk " 

Met een biografische notitie sluit Woeldennk de artikelenreeks af Hij schreef niet een 
verdedigingsrede voor zichzelf, uit onbekendheid met de bewuste rechtvaardiging 
"Door Gods genade heb ik in eigen leven het oogenblik der bewuste rechtvaardig-
making leeren kennen, maar ook dezen weg, waarlangs God leidde, heb ik mogen zien 
in het licht, dat de Schrift daarop doet vallen " In het licht van dat Woord is Gods weg 
met een zondaar van het begin tot het einde een aaneenschakeling van de werken van 
Gods wondere, opzoekende liefde en trouw Alleen Gods Geest doet vragen naar God 
en Zijn genade Hoe zal iemand, die het begin van het werk van de Geest m een 
zondaar veracht, later kunnen zuchten om de hulp van de Geest'' "Want de bewuste 
rechtvaardigmaking is geen waarborg voor een godzalige levenswandel" Vele bewust 
gerechtvaardigden raakten later een tijdlang in antinominiaanse wateren verzeild "Een 
ootmoedige geest doet Gods kinderen nog immer vragen naar dien Geest, die eens 
hunne harten verbrijzelde en tot God keerde, en zij verlangen, dat Hij het schrift, toen 
in hun hart en leven geschreven, nog wat dieper daar ingnffe, opdat zij nooit Zijn 
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lessen vergeten, maar tot een dagelijksche bekeenng geoefend mogen worden '" 

IV.3 Analyse 

3.1 Plaats 
Wat betreft de plaats van Woeldennks studie over de rechtvaardigmakmg is het van 
belang erop te wijzen, dat het oorspronkelijk gaat om een artikelensene uit 1935 Te 
weinig brengt C Graafland dat in rekening, wanneer hij deze studie geheel situeert in 
(de context van) 1941,'" het jaar, waann de artikelensene in boekvorm verscheen Er 
zijn zekere verschillen tussen de artikelensene en de latere boekuitgave Op onderdelen 
stelde Woeldennk de inhoud bij Ook schrapte hij een aantal actueel-polemische 
passages Niettemin vormt de oorspronkelijke artikelensene zowel materieel als 
formeel - ook m de toonzetting - de voornaamste inhoud van het latere boek Dat 
relativeert wat Graafland schrijft "Het lijkt erop, dat Woeldennk in zijn boek over de 
rechtvaardiging zoekt naar een diepere histonsch-theologische verantwoording, minder 
direct-pastoraal en daardoor ook minder emotioneel De tijd breekt in Woeldennks 
leven aan, waarin hij steeds dieper gaat graven naar de histonsche wortels, zowel van 
wat hij in de gemeente aantreft als van wat hijzelf meent te moeten voorstaan"" 
Echter, de histonsche dieptebonng vond al in 1935 plaats' 

3.2 Diepteboring 
Met recht mag bij Woeldennks artikelen over de rechtvaardigmakmg over een 
dieptebonng gesproken worden De artikelen getuigen van een intense bronnenstudie: 

op het gebied van de gereformeerde theologie Woeldennk heeft zich met name 
verdiept in de Institutie van Calvijn en door Calvijn geschreven geschriften als de 
Franse Confessie en de Catechismus van Geneve uit 1545 Ook verwijst hij meer 
dan eens naar het Leerboek van de gereformeerde geloofsleer van H E Gravemeij-
er Het vierde deel van de Gereformeerde Dogmatiek van H Bavinck krijgt 
eveneens brede aandacht, 
daarnaast confronteert Woeldennk zich diepgaand met schrijvers, die tot de Nadere 
Reformatie gerekend worden W a Brakel en diens Redelijke Godsdienst, Johannes 
a Marck en zijn Het Merch der christene Godgeleertheidt Ook in de Beschouwen
de en Practicale godgeleerdheid van Petrus van Mastncht toont hij zich thuis In 
het bijzonder echter heeft Woeldennk zich beziggehouden met Comne's Brief over 
de rechtvaardigmakmg des zondaars, 
Woeldennk gaat ook in debat met vertegenwoordigers van de ethische theologie 

*' De drie citaten in deze paragraaf zijn ontleend aan Whvr XXVI,47 
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Allereerst met J.H. Gerretsen, die een studie schreef over Rechtvaardiging door het 
geloof bij Paulus. Eene bijdrage voor de nieuw-testamentische theologie. Daar
naast gaat Woelderink - kort - in op de Christelijke Dogmatiek van J. Riemens jr.; 

- naast bovengenoemde literatuur citeert Woelderink uit Het Heilswerk van Christus 
van de rooms-katholieke auteur A. Janssens. 

Dit overzicht geeft aan, hoe grondig Woelderink in de artikelenserie te werk is gegaan. 
Daarmee is niet gezegd, dat hij zijn bronnen ook steeds juist taxeert.'^ 

3.3 Pastorale interesse 
Al kan met recht gesteld worden, dat Woelderinks studie 'minder t^irecr-pastoraal''' van 
karakter is dan zijn eerdere publicaties, toch is een uitgesproken pastorale interesse 
hier de drijfveer. Het is niet toevallig, dat Woelderink juist de rechtvaardiging zo 
uitvoerig aan de orde stelt. Hier is het hart van de prediking en van het geloofsleven in 
geding. Al in 1932 - in het artikel 'Het Verbond' in Vox Theologica - had Woelderink 
daarom de zaak van de rechtvaardiging aan de orde gesteld. In zekere zin is de artike
lenreeks uit 1935 te beschouwen als een nadere uitwerking van de opmerkingen uit 
1932. Met name ten aanzien van de rechtvaardiging ontmoette Woelderink de verlam
mende mvloed van het subjectivistische denken, met als gevolg veel geloofs- en 
heilsonzekerheid. Vanuit een pastorale interesse gaat Woelderink (via H.J. van 
Schuppen) zijn theologische confrontatie met de Nadere Reformatie aan, in het 
bijzonder met Comrie. 

3.4 Centrale bewering 
Tegenover a Brakel, a Marck en Van Mastricht, bij wie - althans naar Woelderinks 
oordeel - het geloof aan de rechtvaardiging voorafgaat, sluit Woelderink zich aan bij 
Comrie, wanneer deze het geloof op de rechtvaardiging laat volgen. In diverse opzich
ten kan Woelderink zich met Comrie's gedachtengang inzake de rechtvaardiging 
accoord verklaren, zij het, dat hij op de formulering en scholastische invulling de 

" C Graafland is van mening, dat Woelderinks weergave van en kritiek op W k Brakel niet terecht is; 
Theol Ref, XXXIII, p 300-303 Al eerder (in De zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de 
geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie (diss Utrecht 
1961) Amsterdam 1977 (tweede druk), p 198, noot 3) had Graafland Woelderinks kritiek op k Brakel onbil
lijk genoemd Ook A de Reuver stelt de vraag aan de orde, of de kritiek van Woelderink (en die van J van 
Genderen) geheel billijk is Hij meent, dat k Brakel in zijn plaatsbepaling van het geloof sterk aan de 
conceptie van de reformatoren (en van Kohlbrugge) verwant is. Niettemin erkent De Reuver een waar-
heidselement in de kritiek van Woelderink en Van Genderen: het tot rechtvaardigingskennis komen via 
zelfreflectie is aan de reformatoren vreemd, 'Bedelen bij de bron'. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken 
met Reformatie en Nadere Reformatie (diss Utrecht), Zoetermeer 1992, p 293-294 Zie ook W van 't 
Spijker, De toeeigening van hel heil, Amsterdam 1993, die opmerkt, dat bij k Brakel de kenmerken van het 
geloof tussen de belofte en de gelovige kwamen in te staan (p. 87). 

" Zo C Graafland (zie noot 51); cursivering van mij. 
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nodige aanmerkingen heeft.'" In het bijzonder betreurt hij echter, dat Comrie niet in het 
reformatorische spoor is verder gegaan: de rechtvaardiging wordt - voorafgaand aan 
het geloof - geschonken in de belofte van het evangelie. De bewuste rechtvaardigma-
king is niets anders dan de gelovige omhelzing en toeëigening van deze belofte in het 
geloof, uit kracht van de Heilige Geest. Hier ontmoeten we de centrale bewering van 
Woelderinks artikelenreeks in protest tegenover het denken, waarin (het moment van) 
de bewuste rechtvaardigings-ervanng beslissend is. 

In dat kader komen de eerdere betogen over verbond en belofte terug. Er is maar 
één vaste weg, waarlangs Gods genade tot alle christenen en tot een ieder in het 
bijzonder komt: in de onvoorwaardelijke gegeven belofte van het verbond. Ten aanzien 
van verbond en belofte als zodanig voegt de artikelenreeks geen nieuwe gezichtspunten 
toe. Voor wat betreft Woelderinks uitleg van antwoord 21 H.C., zijn afwijzing van de 
term wer^verbond, zijn afwijzing van Barths spreken over de openbaring, het protest 
tegen substantialisering van de genade en Comrie's visie op het geloofsvermogen is 
sprake van herhaling van zetten. Wat apart vermelding verdient, is dat Woelderink in 
de artikelenserie over de rechtvaardigmaking voor het eerst het nochtans des geloofs 
ter sprake brengt." De manier, waarop hij het hier doet, spoort met de wijze, waarop 
antwoord 60 H.C. dit 'nochtans' gebruikt. 

3.5 Het subject-object schema 
Bij zijn verzet tegen het subjectivisme blijkt Woelderink het subject-object schema zelf 
niet af te wijzen. Het bijbels-reformatorisch spreken over verbond en belofte wordt 
meer dan eens ingepast in het subject-object schema. Daarin komt Woelderink niet uit 
boven de theologische dilemmatiek van zijn tijd.'' Het besef, dat het bij het subject
object schema enerzijds en het verbond(swoord) anderzijds om twee ongelijksoortige 
grootheden gaat, begint zich - althans in de kring van de Gereformeerde Kerken - pas 
sinds 1935 baan te breken." 

" Met name wat betreft het geloof als habitus valt C. Graafland Woelderink bij: "Aan Comrie's opvatting 
van het geloofsvermogen m haar geheel ligt een wijsgerig bepaalde visie op de genade ten grondslag"; De 
zekerheid van het geloof, p. 223. 

" Whvr. XXV1,24. 

" Illustratief hiervoor is de artikelenserie van I. Kievit in het Gereformeerd Weekblad - eveneens in 1935 -
over: 'Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eis der H. Schrift' (later gebundeld verschenen, Huizen 
1936, laatste herdruk Houten 1986). Al is de blikrichting van Kievit en Woelderink geheel verschillend, toch 
IS er overeenkomst wat betreft de dilemmatiek. 

" Zie C Tnmp, 'De mens in de prediking', in' Almanak FQI 1989, p 173/4. 
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3.6 Kanttekeningen 

3.6.1 Structuur 
Het is de tijd van de lange artikelenseries.'* Daarin staat Woelderink met zijn brede 
reeks over de rechtvaardigmaking niet alleen. Er lijkt geen welomlijnd werkplan aan de 
serie ten grondslag te hebben gelegen. Weliswaar zijn er samenhangende partijen aan 
te wijzen, over het geheel genomen is de structuur wat 'los'. De hoofdstukindeling in de 
latere boekuitgave suggereert dan ook meer structuur dan oorspronkelijk aanwezig 
was. 

3.6.2 Antwoord 21 H. C. 
Het is de vraag, of Woelderinks steeds herhaalde interpretatie van antwoord 21 H.C. 
vanuit de Institutie van Calvijn, terecht is." Inderdaad kan de omschrijving van de 
Catechismus vanuit Calvijn belicht en ingevuld worden. Daarmee is echter nog geen 
uitspraak gedaan, of (al) de opstellers van de Catechismus 'kennen' en 'vertrouwen' 
('niet alleen ..., maar ook') in antwoord 21 H.C. in de zin van Calvijn bedoeld hebben. 
Voorzichtiger is het om met J. van Genderen te zeggen: "Er is over bepaalde 
formuleringen gediscussieerd en men mag ervan uitgaan, dat allen zich hebben kunnen 
vinden in de bewoordingen van antwoord 21, al is het niet onmogelijk, dat de een bij 
het woord 'kennis' meer aan het kennen en aannemen van de geopenbaarde waarheid 
gedacht heeft en de ander meer aan het bijbelse kennen, dat onlosmakelijk verbonden 
is met het vertrouwen."'" 

3.6.3 Borgtocht 
Aanvechtbaar is Woelderinks formulering inzake de manier, waarop onze schuldenlast 
op Jezus als Borg werd gelegd. Door Zijn menswording kreeg Hij niet alleen deel aan 
ons bloed, maar ook aan onze schuld. Deze formulering laat te weinig uitkomen, dat 
Christus Jezus als mens buiten de erfzonde staat.*' Hij heeft niet van nature, door Zijn 
geboorte als zodanig, deel aan onze schuld. Dat wordt te veel door Woelderinks wijze 
van zeggen gesuggereerd. 

Wanneer Woelderink erop wijst, dat Christus' gerechtigheid meer is dan alleen de 
verzoening van de zonden, maar ook bestaat in Zijn gehoorzaamheid aan Gods 
geboden, is dat overeenkomstig het gereformeerd belijden. Het lijkt een te passeren 
notitie. Toch is het van belang er aandacht aan te geven in het licht van Woelderinks 

" Een extreem voorbeeld is de jarenlange serie van H. Visscher over 'Van den Woorde Gods', begonnen m 
1932 in De Waarheidsvnend en voortgezet in het Gereformeerd Weekblad tot 1939. 

" C. Graafland is van mening, dat Woelderink - omgekeerd - Calvijns opvatting van de kennis teveel 
interpreteert vanuit de Heidelbergse Catechismus; zie De zekerheid van het geloof, p 19 (noot 5); zie ook p. 

27 

*" J van Genderen, Naar de norm van het Woord, Kampen 1993, p. 177. 

" Zie H Bavinck, GD 3, p. 277. 
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latere ontwikkelingsgang. Hier is zijn spreken over het tweeërlei aspect van Christus' 
borgtocht nog geheel in de lijn van de gereformeerde confessie. 

3.7 De rechtvaardiging van de gelovige 
Wat Woeldennk schrijft naar aanleiding van Romeinen 4 over de rechtvaardiging van 
de gelovige is aparte aandacht waard. Terecht merkt C. Graafland op, dat deze termino
logie op zichzelf al een vreemd gegeven is in de gereformeerde traditie.*^ Inhoudelijk 
heeft Woeldennk op dit punt ook nauwelijks navolging gekregen. Wel sloot H.J. 
Jager'' zich in zijn dissertatie Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs^ expressis 
verbis bij Woelderink aan, met diverse verwijzingen naar de artikelenreeks in De 
Waarheidsvriend.''' 

Van verschillende kanten is er op het concept van Woelderink (en Jager) kritiek 
geleverd. In deze kritiek komt steeds - al zijn er onderling nuanceverschillen - één 
hoofdverwijt naar voren: bij wat Woelderink de rechtvaardiging van de gelovige noemt 
wordt de rechtvaardiging mede gefundeerd op de gelovende mens.** 

Kritiek op Woelderinks uitleg van Romeinen 4 
De meeste kntiek op Woeldennks uitleg van Romeinen 4 en de daaraan verbonden 
gedachte aan een rechtvaardiging van de gelovige kwam los na de bundeling van de 
artikelen in het boek De rechtvaardiging uit het geloof alleen in 1941. A.G. Honig 

'̂  Theol Ref XXXIII, p 303, Graafland wijst erop, dat er bij Bucer sprake is van een rechtvaardiging van de 
rechtvaardige, Bucer bedoelt er echter iets anders mee dan Woeldennk Graafland meent dat Calvijns 
rechtvaardigingsleer in dit opzicht in vergelijking met Bucer een (te begrijpen) beperking heeft ondergaan; 
zie Gereformeerden op zoek naar God Godsverduistering m het licht van de gereformeerde spiritualiteit. 
Kampen 1991 (derde druk), p 126, hoe begrijpelijk Graafland dit ook vindt, toch spreekt hij hier over een 
verschraling en versmalling (p 121-123) Zie hierbij WH Velema, Nieuw zicht op gereformeerde 
spiritualiteit. Kampen 1990, p 180-181 Volgens J van Genderen heeft Calvijn wel een 'tweede rechtvaardi
ging' geleerd een rechtvaardiging van de werken van de gelovige. Gerechtigheid als geschenk, p 100, zie 
ook p 116-122 Ook bij Hermannus Witsius (1636-1708) is sprake van een rechtvaardiging, die volgt op het 
geloof Maar ook hier is geen verwantschap met Woeldennks concept Zie voor Witsius' leer inzake een 
dubbele rechtvaardiging N T Bakker, Miskende gratie Van Calvijn tot Witsius Een vergelijkende lezing, 
balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie. Kampen 1991, p 70 e v , zie ook J van Genderen, Herman 
Witsius Bijdrage tot kennis der gereformeerde theologie (diss Utrecht), 's-Gravenhage 1953, die hier bij 
Witsius de rechtvaardiging van de goddeloze haar centrale plaats ziet verhezen (p 222) 

" HJ Jager, 1900-1988, hoogleraar aan de Theol Hogeschool (Broederweg) te Kampen 1949-1966 In 
Almanak FQl 1988 schreef J van Bruggen over hem een kort In Memoriam (p 109-110) 

"Ondertitel Studie over Rom ll6,l7enRom 3 21-5 11 (diss VU Amsterdam), Utrecht 1939 

" Jager verwijst tien keer met instemming naar de artikelenserie van Woelderink, Rechtvaardiging en 
zekerheid des geloofs, p 67, 73, 74 (2 keer), 91, 92 (2 keer), 101 en 105 (2 keer) Alleen op p 101 is er bij 
Jager enige distanüe ten opzichte van een door Woelderink gebruikte uitdrukking 

** Zie bijvoorbeeld W H Velema over Woeldennk (en Jager) op dit punt: "Hun bezwaar tegen de verkorte 
wijze van spreken betekent in feite, dat zij toch 'ergens' een grond in de mens zoeken"; BGD, p 564 
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reageerde in 1938 wel op een onderdeel van de artikelenserie, maar niet op dit punt." 
Aangezien er materieel overeenstemming is tussen de artikelensene en de boekuitgave, 
geven we hier een overzicht van uitgebrachte kritiek.̂ * 

G.C. Berkouwer bespreekt in Geloof en rechtvaardiging,''^ p. 84 e.v. de opvatting van 
Woelderink en Jager. Al willen zij het geloof niet als een verdienstelijk werk beschou

wen, toch wordt  aldus Berkouwer  het bij hun exegese van Romeinen 4 uiterst 
gevaarlijk om aan het gevaar van nomisme te ontkomen. Het woord 'toerekenen' wordt 
van zijn klemmende kracht beroofd. 

J. Kamphuis, Aantekeningen bij J.A. Heyns Dogmatiek^■^,^" p. 83 stelt, dat bij Woelde

nnk en Jager de justificatio toch weer analytisch is, dat wil zeggen: God spreekt 
rechtvaardig omdat de mens rechtvaardig is. Kamphuis kiest met H. Bavinck, K. 
Schilder en S. Greijdanus voor de uitleg, die Romemen 4:3 opvat als een 'verkorte 
manier van zeggen': de Christus, die Abraham ging omhelzen is door God gerekend als 
grond van Abrahams rechtvaardigmaking. 

Ook J. van Genderen houdt in Gerechtigheid als geschenk tegenover Woelderink en 
Jager aan deze exegese van Romeinen 4 vast;" hij wil dan ook niet weten van het geloof 
als de subjectieve gerechtigheid van de gelovige.'^ 

C. Graafland {Theol. Ref. XXXIII, nr. 4) beschouwt Woelderinks spreken over de 
rechtvaardiging van de gelovige als een uitvloeisel van diens verbondsleer, waarin het 
geloof een constitutieve rol speelt in de persoonlijke realisering van het heil. Woelderink 
 aldus Graaflands conclusie  komt ondanks zijn strijd tegen het subjectivisme uit bij 
een verdere antropologisering van de rechtvaardiging dan in de Nadere Reformatie 
mogelijk en acceptabel was." 

" A.G Honig, Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek, Kampen 1938; Honig reageerde op Woelde
rinks bezwaar tegen de termen juridisch en ethisch Honig introduceert Woelderink met woorden van 
waardering: "Ds. J.G. Woelderink, die toont veel studie te maken van de Gereformeerde Dogmatiek . " (p. 
577) 

" Eris wel in terminologisch opzicht verschil tussen de artikelensene en de latere boekuitgave In 1941 heeft 
Woelderink het subjectobject schema losgelaten en spreekt hij niet meer over een objecüeve en subjectieve 
rechtvaardiging Zakelijk/mhoudelijk loopt het betoog parallel. 

" Kampen 1949 (serie: Dogmatische Studiën); Berkouwer blijkt oog te hebben voor het verschil in 
formulering tussen de arükelenserie en de latere boekuitgave, p. 84 (noot 112). 

"Kampen 1982. 

" Volgens Van Genderen is er in Romeinen 4:5 sprake van een nieuwe wijze van lezen van de oude woorden 
uit Genesis 15; er is wel overeenstemming in de strekking van Romeinen 4 en Genesis 15: het geloof is geen 
verdienste, maar leeft van genade; p. 68. 

" Idem, p 8182. Ook op Woelderinks uitleg van Romeinen 425 heeft Van Genderen kriüek: Paulus heeft 
het met over een objecUeve rechtvaardiging van heel Gods Kerk in de opstanding van Christus uit de doden. 
Waarschijnlijk bedoelt de apostel: Christus is opgewekt, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden (p. 64). 

" Zie p. 306308. Graaflands conclusie stemt overeen met een oud verwijt van I. Kievit aan Woelderinks 
adres: "Vooral het subjectivisme wil Ds. W. bestrijden. Dat is zijn recht. Alleen maar wat hij daaronder 
verstaat is het met steeds. Bovendien vergeet hij, dat hij zelf zeer individualistisch is aangelegd en zijn 
beschouwingen met slechts subjectief zijn gekleurd  dat kan niet anders  maar mij treft altijd in zijn 
opvattingen van het geestelijke leven een subjectievlstische lijn, waarvan ik wenschte, dat hij genadig werd 
verlost. (...) HIJ blijft in den mensch hangen ook in zijn beschouwingen over de rechtvaardigmaking"; GW 
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Naar aanleiding van de ingebrachte kritiek is het volgende op te merken: 

het is zeker niet Woelderinks bedoeling geweest om met zijn spreken over de recht

vaardiging van de gelovige de vrijspraak (mede) te funderen op het gelovende 
subject. Het geloof wordt niet de gerechtigheid, waarmee wij voor God kunnen 
bestaan, zegt Woelderink met zoveel woorden. Meer dan één keer wijst hij er ook 
op, dat het geloof uit God is en geen prestatie van de mens. Bovendien blijven de 
rechtvaardiging van de goddeloze en van de gelovige nauw met elkaar verbonden. 
Het gaat dan ook te ver, om de rechtvaardiging bij Woelderink analytisch te 
noemen. "De rechtvaardiging rust bij hem niet op ons geloof maar op Gods vrij

machtig welbehagen waardoor Hij ons Christus' gerechtigheid toerekent en ons zo 
het geloof schenkt. In het geloof is het God die werkt" ;̂ '* 
anderzijds kan niet ontkend worden, dat Woelderinks beschouwingen rakelings 
langs een analytische rechtvaardigingsleer heengaan. Al is het geloof uit God, dus 
geen prestatie van de mens, het is toch een daad van de mens, die in Woelderinks 
concept tot gerechtigheid gerekend wordt. Met name het (aanvankelijke) spreken 
over het geloof als over een subjectieve gerechtigheid, hoezeer ook voortgebracht 
door de objectieve gerechtigheid van Christus, tendeert  onbedoeld  in de richting 
van een analytische rechtvaardigingsleer; 
Woelderink legt in zijn uitleg van Romeinen 4:3 de nadruk op de fides qua. De 
exegese, die hier kiest voor de 'verkorte zegswijze' kiest in feite voor de fides quae. 
Het is de vraag, of in Romeinen 4 de fides qua en de fides quae met elkaar 
gecontrasteerd moeten worden. "Men kan rustig zeggen, dat Abrams fides qua (het 
geloof waarmee hij geloofde) hem als 'gerechtigheid' toegerekend werd. En dat 
juist omdat het wezenlijk is voor de eigen aard van de fides qua, dat zij nooit op 
zichzelf beschouwd kan worden. Wie dat toch probeert, loopt het risico zich 
schuldig te maken aan een onmogelijke abstractie. Geloven is immers nooit iets 
anders geweest dan zich geheel verlaten op de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus."^' Fraai komt de wederzijdse betrokkenheid van defides qua en de fides 
quae uit in de uitleg van Calvijn: "Het geloof wordt tot gerechtigheid gerekend, 
niet dat het enige verdienste van ons meebrengt, maar omdat het Gods goedheid 
aangrijpt."™ Met zijn eenzijdige nadruk op de fides qua in Romeinen 4 verwijdert 
Woelderink zich niet alleen van H. Bavinck en anderen, maar eveneens van 

1936, p 370 

'" J R Visser, J G Woelderink en de rechtvaardiging uit het geloof, doctoraalscriptie dogmatiek (TU 
Kampen/Broederweg), Kampen 1986, p 37 Ook C Graafland, die wat betreft de plaats van het geloof in de 
rechtvaardiging bij Woelderink een lijn naar Arminius ziet lopen, erkent, dat hier een fundamenteel verschil 
met Arminius is "Het belangrijkste en fundamentele verschil is het volledig belijden van de volkomen 
genade van God", Theol Ref XXXIII, p 306 

' ' G Kwakkel, De gerechtigheid van Abram Exegese van Genesis 15.6 (Kamper Bijdragen XXXV), 
Barneveld 1996, p 55 

"■ "Fides reputatur in lustitiam, non quod ullum a nobis meritum afferat, sed quia Dei bonitatem apprehen

dit", CO XLIX,70 (commentaar op Romeinen 4:4) 
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Calvijn, 
de manier, waarop Woeldennk zijn visie op de rechtvaardiging van de gelovige in 
Zondag 31 H C inleest, overtuigt niet In antwoord 84 H C worden de gelovigen 
niet van de vastheid van Gods belofte verzekerd, zo vaak zij die aangenomen 
hebben, maar zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen 
De zekerheid wordt vooraf betuigd, als houvast en stimulans voor het geloof 
Geloven is een zaak van 'zo vaak als' De belofte van het evangelie moet steeds 
opnieuw in geloof toegeëigend worden '̂ Ook de 'rechtvaardige' heeft de 
rechtvaardiging van de goddeloze steeds opnieuw nodig Simul lustus ac peccator' 

Samenvattend: 
Woeldennks concept inzake een rechtvaardiging van de gelovige is te beschouwen als 
een poging om wat bij Comrie het vierde in de rechtvaardiging is (de innerlijke 
verzekering van de rechtvaardiging) om te buigen in meer bijbelse richting de verzege
ling door de Geest Deze poging wordt echter door te veel exegetische en dogmatische 
bezwaren gedrukt om geslaagd te mogen heten 

3.8 Verkiezing 
Zonder enig voorbehoud sluit Woeldennk zich aan bij de in Dordt beleden leer inzake 
Gods verkiezing van eeuwigheid Comrie is evenals 'onze Vaderen' te Dordt terecht 
teruggegaan tot de eeuwige oorsprong van de rechtvaardigmaking, te weten Gods vrij-
machtig, soeverein welbehagen "Voor hen, die op den grondslag der belijdenis staan, 
kan hiertegen geen bezwaar zijn "'* Dit gegeven onderstreept de onjuistheid van Graaf-
lands suggestie, dat een verkiezing van eeuwigheid aanvankelijk wellicht door Woelde
nnk voluit in Dordtse zin werd aangehangen 

3.9 Zondag 5 H.C. 
In grote lijnen komt de tekening van de theologiegeschiedenis overeen met die in de 
voorgaande publicaties Inmiddels echter bespeurt Woeldennk nu ook invloed van het 
anstotelisch-scholastieke denken in de Heidelhergse Catechismus De kritiek schuift 
steeds verder naar voren' Wel is deze kritiek nog gematigd het betreft niet de inhoud, 
maar de vorm van de redenering Ook is deze kntiek geen speerpunt in het betoog In 
de latere boekuitgave zal de kritische noot uit Whvr XXVI,21 zelfs ontbreken 
Niettemin blijft de kritiek op Zondag 5 H C onthullend voor het inzicht in de ontwik
kelingsgang van Woeldennks denken 

3.10 Ergernis 
Woeldennks artikelensene over de rechtvaardigmaking blijkt in de knng van het 
Gereformeerd Weekblad diepe ergernis gegeven te hebben In 1936 en daarna kwam 

Zie hierbij J van Genderen, Gerechtigheid ab geschenk p 89-90 

Whvr XXVI,35 
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dit ongenoegen aan de oppervlakte (waarover nader in een volgend hoofdstuk).^' 
Persoonlijk kwetsend is wat I. Kievit schreef over Woelderinks biografische notitie, 
zoals die aan het einde van de serie over de rechtvaardigmaking te vinden is: "Zijn 
bewenng, wanneer hij in de klem raakt, dat hij de rechtvaardiging in de vierschaar zeer 
wel kent, maakt den indruk van verlegenheidsargument, waarop wij echter hier niet 
nader ingaan, dus ook de juistheid niet nader beoordelen."*" Zonder bewijs werd zo de 
mogelijkheid open gehouden, dat Woelderink in dezen ook wel eens onwaarheid 
gesproken zou kunnen hebben. 

IV.4 Conclusie 
Woelderink is onmiskenbaar een 'bevindelijke' dominee. Het blijkt uit zijn biografische 
notitie. Het stempelt zijn toonzetting.*' Ook blijkt het uit de manier, waarop Woelde
rink zijn artikelenserie illustreert: met een bekeringsgeschiedenis.*^ Hij mag ook graag 
Bunyan aanhalen, een in bevindelijke kringen geliefd auteur.*^ Het belet hem niet om 

™ In GW 1936, p 357-358 noemt I Kievit de artikelenserie over de rechtvaardigmaking m negatieve zin en 
vermeldt hij ook de ergernis van H Visscher over deze artikelen, zie ook GW 1936, p 369-370 (zie voor 
citaat noot 70) Twee breedvoerige ingezondens van M Huizer tegen Woelderinks artikelen over de 
rechtvaardigmaking werden opgenomen in GW 1936, p 441-442 en p 455-457 H Visscher voorzag deze 
van een onderschrift (p 457) Woelderink brengt leringen, die in de diepste grond strijden met Schrift en 
belijdenis 

*" GW 1937, p 389 

*' Wat voor de artikelenserie geldt, geldt in nog sterkere mate voor de in deze periode verschenen meditatie 
in Whvr XXVI,42 over Jesaja 64 la 'Een vurige bede om de openbaring Gods', "Kent gij dat hartstochtelij
ke verlangen naar de volle openbaring van Gods genade in den ImmanueP Kent gij de strijd des geloofs en 
de verzuchting daaruit geboren " 

*̂  In Whvr XXVII, 1 introduceert Woelderink een nieuw feuilleton 'Bekeering van K van Genne' Woel
derink plaatst wel enkele kritische kanttekeningen bij het lezen van bekeringsgeschiedenissen het getuigt 
vaak van een zekere gemakzucht Menig degelijke godgeleerd werk blijft ongelezen Voor Woelderink is 
echter het grootste bezwaar, dat de meeste mensen niet in staat zijn om hun bekeringsgeschiedenis te 
schrijven, daarvoor is kennis van de waarheid en geestelijk onderscheidingsvermogen nodig Niettemin kan 
het leerzaam en vertroostend zijn om zich te verdiepen m Gods wondere wegen met een ander Voor de 
publicatie van de bekeringsgeschiedenis van K van Genne geeft Woelderink twee redenen op 

Van Genne heeft voor het godsdienstig en kerkelijk leven in Hasselt veel betekend, 
"In de tweede plaats dacht mij, dat deze bekeeringsgeschiedenis eenigszins kon dienen als een 
toelichting op mijn artikelen over de rechtvaardigmaking Men ziet hier namelijk klaar, hoe de vromen 
van de vorige eeuw wel degelijk wisten, dat een geloovige inleiding in het stuk van de rechtvaardigma
king niet gemist kan worden om tot vrede met God te komen, maar men zal tevens bemerken, dat, al 
hebben zij hun rechtvaardigmaking bewust doorleefd, zij van de vreemde ideeën, die de aanhangers van 
de z g n bewuste rechtvaardiging voorstaan, niets hebben geweten Integendeel, zij zien heel de 
bekeering, ook voorzoover zij aan de bewuste rechtvaardigmaking voorafgaat, als een werk van den H 
Geest en als een werk, waardoor de doode zondaar wordt levend gemaakt" 

" Woelderink spelt zijn naam als Bunjan, Whvr XXVI,41 John Bunyan (1628-1688) schreef de wereldbe
roemde allegorie Pilgrim's Progress (1678), zie CE 2, p 58 De waardering voor de baptist Bunyan in 
bevindelijke gereformeerde kringen mag merkwaardig heten Zie voor deze waardering Anne van der 
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ingrijpende kritiek te oefenen op de manier, waarop in bevindelijke kring de 
rechtvaardiging beschouwd en beleefd werd. Vanuit het reformatorisch spreken over 
verbond en belofte corrigeert Woelderink de idee van de 'bewuste rechtvaardigmaking'. 
Wat verbond en belofte als zodanig betreft voegt de artikelenserie niets toe. Over Gods 
eeuwige verkiezing wordt confessioneel-gereformeerd gesproken. 

In het kader van deze studie is nog het meest opmerkelijk, dat Woelderinks 
kritiek inzake aristotelisch-scholastiek denken zich gaat uitstrekken tot de Heidel-
bergse Catechismus. Overigens betreft het slechts een onderdeel van de Heidel-
bergse Catechismus en raakt de kritiek alleen de redeneermethode. 

Meiden, 'De zwarte kousen kerken'. Bevindelijk heroverwogen portret, Baam 1993 (zesde druk), p. 55-56. 
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Hoofdstuk V Het thema polemisch toegespitst (1) 

V.l Opzet van het hoofdstuk 
Al spoedig na de serie over 'De rechtvaardigmaking' begint Woelderink een nieuwe 
reeks artikelen onder de titel 'Het verbond Gods met den mensch'.' Deze artikelen 
vormen de stof voor dit hoofdstuk. In deze artikelen geeft Woelderink geen thetische 
uiteenzetting over het verbond, maar stelt hij enkele concrete geschilpunten inzake het 
verbond aan de orde. Dit terwille van de actualiteit en om de serie niet al te lang te 
laten worden.^ 

In deze artikelenserie confronteerde Woelderink zich met N. Diemer (V.2) en met 
de leeruitspraken van de Gereformeerde Gemeenten in 1931 (V.3). Hierop volgen in 
dit hoofdstuk de analyse (V.4) en de conclusie (V.5). 

V.2 Confrontatie met N. Diemer 

2.1 Aanleiding 
De eerste aanleidmg tot de artikelenserie is de dogmen-historische studie Het schep
pingsverbond met Adam (het verbond der werken) bij de theologen der 16e, 17e en 18e 
eeuw m Zwitserland, Duitschland, Nederland en Engeland, van de hand van ds. N. 
Diemer te Vijfhuizen.' Voor dit 'veelomvattend werk' heeft Woelderink waardering. 
Maar niet voor de maatstaf, waarmee Diemer de theologische ontwikkeling ten 
opzichte van dit onderwerp in de afgelopen eeuwen gemeten heeft. Naar Woelderinks 
mening staat hierbij meer op het spel dan alleen de visie op het werkverbond: "De 
beteekenis van een juiste beschouwing van het verbond vóór den val is daarin gelegen, 
dat de beschouwing van het verbond, die hierin wordt voorgedragen, in de beschou
wing van het genadeverbond weerkeert."* 

' Whvr XXVI,49 en 51, XXVII, 2-21, 23-24 (24 artikelen); het eerste artikel verscheen op 7 november 1935, 
het laatste op 14 mei 1936 Vanaf de zevenentwintigste jaargang van De Waarheidsvriend worden de 
pagina's doorgenummerd Met ingang van Woelderinks derde artikel zal na het jaargangnummer het 
paginanummer vermeld worden 

' Whvr XXV1,49 

' Nicolaas Diemer (1872-1951) was vanaf 1917 tot aan zijn emeritaat in 1937 gereformeerd predikant te 
Haarlemmermeer (Vijfhuizen), Voorgangers IV, p 140-141 Diemer schreef zijn studie naar aanleiding van 
een prijsvraag in 1932 van de Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken m Nederland. 
Diemers studie ontving een eervolle vermelding (Woelderink), werd met goud bekroond (Voorgangers) 

" Whvr XXV1,49 
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2.2 Werkverband 
Met instemming vermeldt Woeldennk Diemers bezwaar tegen de term 'werkverbond'' 
In het verbond is geen plaats voor verdienste, ook niet in het paradijs Adam zou langs 
de weg van geloof en gehoorzaamheid het eeuwige leven verknjgen Toch is het 
verbond niet op die gehoorzaamheid gegrond, maar op Gods beloften, die vrucht zijn 
van vrije gunst Bovendien is Adams goede wil een (scheppings)geschenk van God 
De eisch van geloof en gehoorzaamheid behoort tot het wezen van Gods verbond met 

den mensch Het verbond rust echter met op dezen eisch, maar komt in geloof en 
gehoorzaamheid tot openbanng Het verbond gaat dus in zekeren zin aan deze eisch 
vooraf, wijl het door God met den mensch wordt opgericht en de mensch in het 
verbond zich voor dezen eisch gesteld ziet'"' Wie dit vergeet, verlaagt het verbond tot 
een contract Een juistere vergelijking is die met het huwelijksverbond 

In plaats van werkverbond' spreekt Diemer over scheppingsverbond' Tegen deze 
term op zichzelf genomen heeft Woeldennk geen bezwaar Toch wijst hij deze af, 
omdat Diemer zijn eigen verbondsbeschouwing in deze term inleest Ook suggereert 
deze terminologie, dat het bij dit scheppingsverbond om een geheel ander verbond gaat 
dan bij het genadeverbond Daartegenover zegt Woeldennk met K Schilder Het 
genadeverbond is geen tweede verbond^ God ncht het door de mens verbroken 
verbond opnieuw op "Wat tevoren vrucht was van vrije gunst en vnjmachtig welbeha
gen, wordt nu vrucht van genade "* Woeldennk spreekt dan ook liever over het 
verbond vóór en na de val 

2.3 Historische schets 
Ernstige kritiek heeft Woeldennk op de schets, die Diemer geeft van de histonsche 
ontwikkeling in het denken over het verbond vóór de zondeval Kort samengevat stelt 
Diemer BuUinger en Calvijn hebben de kwestie zuiver gesteld Zij beschouwen het 
verbond voor de val als met de schepping van Adam naar Gods beeld gegeven (orga
nisch') Dit beeld van God bestaat niet uit gaven en krachten, maar uit het leven en de 
gemeenschap met God Dat leven woont substantieel in de mens Bij de verdere 
ontwikkeling van de verbondsgedachte is de gereformeerde theologie van BuUinger en 
Calvijn afgeweken Diemer noemt met name Junius' en de Westminster Confessie 
Dezen zouden een 'mechanische' verbondsleer voordragen Pas bij dr A Kuyper wordt 

' Zijn eigen bezwaren tegen de term werkverbond illustreert Woeldennk met enkele passages uit zijn lezing 
uit 1931 over Het Verbond 

' IV/ivr XXVll p 15 op dezelfde pagina stelt Woeldennk, dat de mens in het paradijs verlof had om te eten 
van de boom des levens God had hem het leven gegeven in zijn verbondsgemeenschap nog voordat de mens 
goede werken had gedaan 

' Woeldennk citeert Schilder uit Ref 15 p 387 (30 augustus 1935) Het genadeverbond is derhalve met 
een tweede verbond want God dupliceert met 

* W/ivr XXVI 51 

' Zie over hem BU^P 2 p 275 278 
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de afgebroken lijn hersteld en komt de verbondsleer weer in reformatorisch spoor. 
Woelderink wijst Kuypers wedergeboorteleer aan als de achtergrond van Diemers 

visie op het verbond voor de val. Deze bepaalt ook Diemers interpretatie van de 
schaarse gegevens over dit verbond bij Bullinger en Calvijn.'" Bij Kuyper wordt de 
wedergeboorte - als in de roomse genadeleer - tot een metafysische grootheid: er wordt 
bij de mens een levenskiem ingeplant, waaruit het geloofsleven voortkomt. Het wordt 
niet meer gedragen door de levendmakende en levendragende kracht van de Heilige 
Geest. De mens draagt het leven met God in zichzelf. En dat terwijl de Schrift zegt, dat 
wij het leven buiten onszelf in Christus moeten zoeken. In feite keert hier de scholas
tieke opvatting van Comrie inzake het geloofsvermogen terug. 

2.4 Het verhond in het paradijs 
Omdat Diemer het verbond met de schepping naar Gods beeld gegeven acht, is er 
volgens hem van een aparte verbondssluiting in het paradijs geen sprake. Woelderink 
van zijn kant ontkent niet, dat de mens geschapen is voor de verbondsbetrekking met 
God. Hij kan zelfs zeggen, dat de mens in de verbondsverhouding met God geschapen 
is. Bij schepping en verbond gaat het niet om twee in tijdsvolgorde op elkaar volgende 
daden van God, maar om twee onderscheiden daden van God. De oprichting van het 
verbond valt niet samen met de openbaring ervan. Het verbond en de gemeenschap met 
God in het verbond is een geschenk van Gods vrije gunst. Dit verbond wordt slechts 
gekend door Gods (woord)openbaring. Door de schepping naar Gods beeld was de 
mens bijzonder geschikt voor het verbond." Maar deze geschiktheid voor het verbond, 
is het verbond zelf niet. Voor het bewustzijn van 'onze Vaderen' was er van verbonds
sluiting sprake, toen God en mens elkaar de hand gaven. Zij zagen dan ook het verbond 
van de genade niet vastliggen in de wedergeboorte, maar in de belofte van het verbond. 
Zonder belofte is er geen verbond. Daarbij is de gesteldheid van degene, met wie God 
het verbond aangaat, niet van belang. Uit de oprichting van het verbond van de genade 
met Adam en Eva volgt niet, dat zij toen al wedergeboren waren. Trouwens ook niet, 
of zij dat niet waren. Die vraag is hier eenvoudigweg niet aan de orde. 

Woelderink accentueert, dat het niet om een theoretische kwestie gaat. De 
ontwikkeling van het godsdienstige en kerkelijke leven is in geding. Wie het verbond 
vastlegt in de belofte van het verbond, legt ook het geloof daarin vast. De nadruk valt 
dan niet op het geloof, maar op het voorwerp van het geloof: Gods woord en belofte. In 
de levende geloofsomhelzing van de belofte wordt de levende geloofsgemeenschap met 
de Belover gezocht. Laat men echter het verbond rusten in de wedergeboorte, dan 
wordt de nadruk van het voorwerp van het geloof naar het geloof zelf verschoven. De 
mens komt in het middelpunt te staan en gaat zich gewichtig voelen met zijn geloof. 

'" Woelderink bespreekt deze gegevens en de conclusies, die Diemer daaraan verbindt in WTivr. XXVII, p. 
23-24. 

" Woelderink protesteert er dan ook tegen, dat Diemer de verbondsbeschouwing, die het verbond vastlegt in 
het (belofte)woord als 'mechanisch' aanduidt:"... maar hij heeft d ^ alleen het recht om van een mechanische 
verbondsbeschouwing bij tal van theologen te spreken, als deze een verbond leerden, dat eigenlijk niet bij de 
natuur van den mensch, zooals die door God geschapen is, past, maar mechanisch daarbij aangesloten word-
t", W/ivr XXVII, p 85. 
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Een nieuw soort subjectivisme doet zijn intrede, anders dan dat van de 'spelonkie

menschen','^ maar er wel aan verwant. Het kweekt een zelfgenoegzaam christendom, 
dat vergeet, dat wij midden in de dood liggen. Geloof is levensgemeenschap met 
Christus. In Hem ligt de bron van het geloof en niet in de wedergeboorte. 

2.5 Woelderinks standpunt 
Tegenover Diemers verwijt aan het adres van Junius en de Westminster Confessie 
inzake een mechanische verbondsbeschouwing vat Woelderink zijn eigen oordeel als 
volgt samen:'■' 

de mens, naar Gods beeld geschapen, heeft nooit een kennisbron in zichzelf 
gehad. Vanaf het begin heeft God Zich aan hem geopenbaard en de Heilige Geest 
als Leidsman gegeven; 
de mens heeft vanaf het begin in een relatie met God gestaan, die een verbondsre

latie genoemd mag worden; 
er moet verschil worden gemaakt tussen de verbondsrelatie en de verhouding 
Schepperschepsel; de eerste verhouding kan verbroken worden, de tweede niet; 
wanneer Junius en de Westminster Confessie spreken over de oprichting van het 
verbond van God met de mens in het paradijs, bedoelen zij daarmee niet een 
tijdperk af te zonderen, waarin de mens lang of kort buiten het verbond heeft 
geleefd. Zij willen daarmee de nadruk leggen op de openbaring, die de mens van 
God krijgt, waardoor hem de inhoud van het verbond nader geopenbaard wordt;'" 
al heeft de wet een plaats in het verbond gekregen, toch is er onderscheid tussen 
verbond en wet. De wet staat in nauw verband met de schepping. De band, die de 
mens als schepsel aan God verbindt, is onvernietigbaar. Daarom blijft ook na het 
verbreken van het verbond de eis van de wet gelden. De band met God in het 
verbond is te zien in verband met Zijn genadige verkiezing. Ook in en door het 
verbond vóór de val baant deze verkiezende genade zich een weg naar de mens; 
het onderscheid tussen scheppingsrelatie en verbondsrelatie, alsmede de erken

ning, dat ook in het paradijs Gods openbaring bron van de Godskennis is geweest, 
geeft nooit het recht om van een mechanische verbondsbeschouwing te spreken. 

'̂  Woelderink ontleent deze uitdrukking aan D.H. van de Vliet Wz. (= D. Hogenbirk Jzn), Neveldijk. Uit het 
leven van godsdienstige dorpsmenschen, Rotterdam z.j. (= 1925); gezelschapsmensen rondom een over

bevindelijke turfschipper vergeleken hun vergaderplaats met de spelonk van Adullam "De vrienden en 
vereerders van Sijmen werden uit dien hoofde op het dorp als de spelonkiemenschen aangeduid" (p. 9). Van 
Hogenbirks boek verscheen m 1990 een heruitgave van de vierde druk uit 1930. 

" Whvr. XXVII, p. 75. 

'■* Junius onderstreept het monopleurisch karakter van het verbond. Het verbond rust in de beschikking van 
de Vader, en niet m een overeenkomst tussen God en mens Vandaar dat de termen 'verbond' en 'testament' 
uitwisselbaar zijn. "Juist daarom valt de verbondsbetrekking van Gods zijde volstrekt niet samen met de 
openbaring des verbonds m de zgn. oprichting"; Whvr. XXVII, p. 65. 
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2.6 Ontwikkeling 
Diemers visie op het verbond vóór de val als gegeven met de schepping van de mens 
heeft naar Woelderinks mening nog een ingrijpend bezwaar Op deze manier kan er 
van ontwikkeling geen sprake meer zijn Bij Diemer rust het verbond in het inwendige 
leven "Dat inwendige leven is een soort statische gegevenheid, dat zich openbaart in 
de gehoorzaamheid Tot verdere openbaring komt het met en kan het niet komen, hier 
is het einddoel bereikt en door het bereiken van dit einddoel wordt dat inwendige leven 
onaantastbaar Het zet zich voort tot in eeuwigheid "" Hier acht Woeldennk alle ver
bondsgedachte zoekgeraakt Nooit hebben de vaderen het verbond als iets statisch 
beschouwd Ze maakten onderscheid tussen de staat der rechtheid en die der heerlijk
heid De gemeenschap met God in het paradijs was nog voorlopig Ook toen was het 
een gemeenschap van geloof in het Woord geweest De boom des levens fungeerde 
daarbij als onderpand van de belofte van het eeuwige leven Kortom "Wij staan in het 
paradijs op heiligen bodem, maar toch slechts aan het begin van den weg, die moest 
worden afgeloopen De mensch is volmaakt uit de handen van zijn God gekomen en 
toch was dien mensch een einddoel gezet, dat hij alleen bereiken kon in den weg des 
geloofs In dit einddoel ligt de vervulling van de belofte des verbonds besloten "'* 

2.7 Het verbond: een levende betrekking tussen God en mens 
BIJ Diemer rust het verbond vóór de val in de schepping naar Gods beeld en na de val 
in de wedergeboorte Zo komt het verbond in de mens te liggen Het moet zich in zijn 
wedergeboorte openbaren Dat maakt het verbond tot een veronderstelling Vanuit het 
geloof en de bekering wordt tot het verbond geconcludeerd 

Wie het verbond echter ziet rusten in de beloften van het verbond, ontdekt dat 
verbond als een levende betrekking tussen God en mens, een betrekking vol bewogen
heid, omdat we daarin te maken hebben met de levende God en de concrete mens "Het 
IS een verbond, in hetwelk hart en genegenheden tot elkander uitgaan en daarom in 
deze tijdelijke bedeling niet te denken zonder het woord en belofte des evangelies, 
waarin God ons Zijn liefde verklaart en den raad des heils ons ontsluit ( ) Maar 
eveneens is aan des menschen zijde dit verbond niet te denken zonder geloof in het 
woord der belofte, waardoor God wordt ontvangen in het hart, zonder liefde, waardoor 
het hart des menschen wordt verbonden aan God en Zijn dienst, zonder hoop, waard
oor de vervulling van al Gods beloften wordt ingewacht" In het verbond ontmoeten 
God en mens elkaar en spreken zij tot elkaar "Zoo, als een levende gansch bewogen 
verbinding en vereeniging, teekent ons de Schrift het huwelijksverbond tusschen 
Christus en Zijn gemeente, tusschen God en Zijn volk", sluit Woeldennk zijn bespre
king van Diemers studie af " 

"Whvr XXVII, p 117 

" Idem 

" Beide citaten in deze sub paragraaf uit Whvr XXVII, p 125 
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V.3 Confrontatie met de leeruitspraken van de Gereformeerde Ge
meenten in 1931 

3.1 De leeruitspraken: inhoud en achtergrond 
De tweede aanleiding voor Woelderink om over het verbond te gaan schrijven is een 
artikel van G.H. Kersten in De Saambinder,^^ waarin deze nog eens releveerde wat de 
Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 1931 uitsprak over het 
genadeverbond. In zijn inleidend artikel citeert Woelderink deze uitspraken integraal." 

De synode van de Gereformeerde Gemeenten sprak uit: 
a. dat het verbond der genade staat onder de beheersching van de uitverkiezing tot 

zaligheid, dat het wezen des Verbonds daarom alleen geldt den uitverkoomen 
Gods en nooit gelden kan het natuurlijk zaad. Dat aard en wezen van het Verbond 
der Verlossing en het Verbond der genade één zijn en niet twee. In wezen is het 
één Verbond; 

b. dat de Heilige Schrift slechts spreekt van twee Verbonden in betrekking tot des 
menschen eeuwigen staat, n.l. het Verbond der Werken en het Verbond der 
Genade; 

c. dat wat het wezen des Verbonds betreft de H. Schrift alleen spreekt van twee 
Hoofden: Adam, hoofd van het Verbond der werken, Christus, Hoofd van het 
Verbond der Genade, volgens Rom. 5:12-19; 1 Cor. 15:22, enz.; 

d. dat een Verbond in zijn wezen twee partijen kent; dat gelijk God met Adam, als 
het vertegenwoordigend hoofd van al zijn zaad, het Verbond der Werken heeft 
opgericht, alzoo met Christus, als het vertegenwoordigend Hoofd van al de zijnen, 
het Verbond der Genade, terwijl het subjectief wordt opgericht met de uitverkoor-
nen, als zij door wedergeboorte en geloof in den tijd in dat Verbond worden 
ingelijfd; 

e. dat het Verbond der Genade van God een bediening heeft ontvangen, een openba-
ringsvorm, die wisselde en die meerderen omvat dan de uitverkorenen Gods. Deze 
laatsten echter alleen zijn wezenlijk in het Verbond begrepen; 

f. dat de verantwoordelijkheid van elk mensch wortelt in de schepping. Geschapen 
naar Gods beeld, eischt God van den gevallen mensch zijn beeld terug. En die 
verantwoordelijkheid is grooter, naarmate God met hem bemoeienissen maakt. In 
het bizonder wordt die verantwoordelijkheid grooter door de ernstige aanbieding 
van Christus en de Verbonds-weldaden in het Evangelie, als blijkt uit vele 
plaatsen, als Ezech. 33:11, 2 Cor. 5:20, Matth. 23:37, Lukas 10:13-15; Joh. 3:36; 
5:40; Openb. 22:17, enz.^° 

" De Saambinder is het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten m Nederland en Noord-
Amerika. 

" Whvr XXVI,49. 

'° De officiële tekst van de leeruitspraken is te vinden m Handelingen der Generale Synode van de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gehouden op 21 mei 1931 te Rotterdam, artikel 8. 
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De achtergrond voor deze leeruitspraken is te vinden in de behoefte van Kersten om de 
Gereformeerde Gemeenten te profileren tegenover de Christelijke Gereformeerde 
Kerk.^' Dit helemaal na het mislukken van de samenspreking tussen beide kerkverban
den in 1928. Een catechisatieboekje van de christelijke gereformeerde predikant ds. J. 
Jongeleen^^ werd het aanhechtingspunt voor de discussie. Kern daarvan was de visie op 
het verbond. Jongeleen onderscheidde drie verbonden: het werkverbond, het verbond 
der verlossing en het verbond der genade. Tot het werkverbond behoren alle mensen; 
tot het verbond der verlossing alleen de uitverkorenen, tot het verbond der genade de 
hele zichtbare kerk.^' 

Voor Kersten was dit een 'verbondsontzenuwende leer'. In de visie van Kersten 
vallen het verbond der verlossing en het verbond der genade samen. Consequentie 
hiervan is, dat het verbond van de genade alleen met de uitverkorenen is opgericht. 
Deze opvatting werd door de Gereformeerde Gemeenten kerkelijk geijkt in de leeruit
spraken van 1931. 

3.2 Woelderinks kritiek 

3.2.1 Formeel-materiële kritiek 
Woelderink heeft kritiek zowel van formele als van inhoudelijke aard op de leeruitspra
ken van 1931. In het kader van deze studie is de formele kritiek grotendeels te passe
ren. Een schakel tussen de formele en inhoudelijke kritiek is Woelderinks opmerking, 
dat de leeruitspraken in feite slechts de mening van theologen uit de laatste helft van de 
zeventiende eeuw en uit de achttiende eeuw samenvatten en canoniseren. En dat over 

' ' Zie J Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving 
in hel midden van de twintigste eeuw (diss. VU Amsterdam), Goudriaan-Kampen 1992, p. 59; J J. Grandia, 
'G H. Kersten als polemicus' (p 95-125) in. H Florijn, J. Mastenbroek, Gerrit Hendrik Kersten Grenswach
ter en gids van de Gereformeerde Gemeenten, Goudriaan-Kampen 1993, p. 101-102. Zie voor een overzicht 
van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten: J. Kamphuis, 'De Gereformeerde Gemeenten', in: 
Een uitgemaakte zaak. Een keuze uit de artikelen van Prof. J. Kamphuis aangeboden bij zijn afscheid als 
hoogleraar door het studentencorps 'Fides Quadrat Intellectum', Kampen 1987, p. 75-93; J. Zwemer, In 
conflict met de cultuur, p 45-118. NB In dit stadium moet gesproken worden over Christelijke Gerefor
meerde Kerk, pas sinds 1947 is de officiële naam' Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

' ' Jan Jongeleen (1879-1961) diende diverse Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant; Voorgangers 
IV, p. 298. 

" J. van Genderen (Verbond en verkiezing. Kampen 1983, p. 9) is van mening, dat de leeruitspraken van 
1931 waarschijnlijk bepaalde formuleringen van W Heyns in diens Gereformeerde Geloofsleer (Kampen 
1916; tweede druk 1927) als achtergrond hebben. Heyns onderscheidt drie verbonden, en acht het verbond 
der verlossing en het genadeverbond wezenlijk van elkaar verschillend (eerste druk, p. 122-124; 138-142). 
Ook verwerpt Heyns de onderscheiding van uit- en inwendig verbond (p. 142-143). Willem Heyns (1856-
1933) was hoogleraar aan de Theol School en Calvin College te Grand Rapids. Zie voor hem: CE 3, p. 459. 
Toch vormt - niet alleen volgens Zwemer, maar ook volgens Grandia - het catechisatieboekje van J. Jonge
leen de directe aanleiding tot de leeruitspraken. Wel is toe te stemmen, dat Kersten bij Jongeleen de visie van 
Heyns zag terugkeren: "Ds. Jongeleens verbonds-theone is overgewaaid uit Amerika (..) Om de veronder
stelde wedergeboorte te bestrijden, heeft men een verbonds-leer aangenomen, die door Heyns in Amerika te 
boek is gesteld. (..) Die leer is niet Gereformeerd; (...) is geïmporteerd!" Citaat uit De Saambinder van 28 
augustus 1928, via: J.J Grandia, in- Gerrit Hendrik Kersten, p. 100. 
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een onderwerp, waarover - in ons land althans '̂* - nooit eenstemmigheid onder de 
theologen gevonden is 

3.2.2 Het verbond der verlossing en het verbond der genade 
Woelderinks materiele kntiek richt zich allereerst op het laatste gedeelte van de eerste 
uitspraak het verbond der verlossing en het verbond der genade zijn wezenlijk één 
verbond Deze stelling acht Woelderink beslissend voor alles, wat verder uitgesproken 
werd 

Voor wat onder het verbond der verlossing verstaan moet worden, verwijst 
Woelderink naar de omschnjving daarvan door H Bavmck De Gereformeerde Kerk 
heeft voor de verbonden in de tijd (foedus operum, foedus naturale, foedus gratiae) 
een vaste en eeuwige grondslag in Gods raad gezocht Ook deze raad - met als bedoe
ling het behoud van het menselijk geslacht - werd opgevat als een verbond van de drie 
personen in het goddelijk wezen (pactum salutis, raad des vredes, verbond der verlos
sing) '̂ De grondleggende gedachten voor deze leer zijn al te vinden bij Olevianus en 
Junius Het blijft bij hen echter nog bij eerste aanzetten De leer over het verbond der 
verlossing is de drie formulieren van eenheid niet bekend Vaderlandse theologen gaan 
bij de uitwerking van deze leer verschillende wegen *̂ 

Op één punt is er echter - helaas, zegt Woelderink - wel steeds eenstemmigheid 
het verbond der verlossing werd telkens beschouwd als een verbond tussen de Vader 
en de Zoon Ten onrechte stelt Bavinck, dat het verbond der verlossing beschouwd 
werd als een overeenkomst tussen de drie Personen in het goddelijke Wezen Vanaf 
Cloppenburg wordt als regel het verbond der verlossing gezien als een verbond tussen 
twee Personen de Vader en de Zoon, met uitsluiting van de derde persoon, de Heilige 
Geest Dit is volgens Woelderink de grote fout, die wel tot vereenzelviging van het 
verbond der verlossing met het verbond der genade leiden moest' "Het verbond 
tusschen God den Vader en zijn mede-eeuwigen Zoon in de eeuwigheid, liet men 
namelijk samenvallen met het verbond tusschen God den Vader en Christus, d i den 
Zoon van God, mensch geworden zijnde Trad de Zoon van God in de eeuwigheid 
reeds op als de representant van al de zijnen in zooverre zij Hem gegeven waren en Hij 
op zich nam hen te verlossen, in den tijd als Zoon des menschen verschijnt Hij ons in 
het bizonder als den tweeden Adam, die in zijn menschehjke natuur al de zijnen 
vertegenwoordigt Onmerkbaar is thans de overgang De eeuwige Zoon van God komt 
in zijn menschwording voor ons te staan als de tweede Adam, als de nieuwe mensch bij 

" BIJ een eerste verdediging van de leeruitspraken tegenover Woelderink had Kersten in De Saambinder 
zich beroepen op de Schotse theoloog Robert Shaw, Shaw schrijft dat in zijn tijd (18e eeuw) in Schoüand 
alle evangelische theologen het (vroeger door enunente theologen gemaakte) onderscheid tussen het verbond 
der verlossing en het verbond der genade hadden losgelaten, Whvr XXVII, p 125 

" WAvr XXVII, p 135, Woelderink citeert GD III p 220 (tweede druk), vanaf de derde (standaard)druk is 
het citaat te vinden in GD III, p 192 

^ Woelderink wijst op W ^ Brakel, die verschil maakt tussen het verbond der verlossing en het verbond van 
de genade dit in tegenstelling tot Petrus van Mastricht, die wel een tijdelijk en een eeuwig verbond 
onderscheidt, maar ze beide onder de ene noemer van het genadeverbond brengt, Whvr XXVII p 136 
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uitnemendheid, die op zich neemt al de voorwaarden des verbonds te volbrengen. De 
andere partij is oorspronkelijk God de Vader, maar hoe meer de tweede partij als de 
tweede Adam verschijnt, hoe meer de eerste partij in den persoon van den Vader 
terugwijkt om plaats te maken voor God, den eenigen en drieënigen God. Dan is men 
waar men wezen wilde; het verbond der verlossing is het verbond tusschen God en 
mensch; zeker, de mensch Christus Jezus, de tweede Adam, maar duidelijk is, dat zoó 
gezien het verbond der verlossing en het verbond der genade één werden, als een 
verbond tusschen God en de verloste menschheid, vooral zooals die vertegenwoordigd 
was in haar hoofd Christus. Alle onderscheiding tusschen een verbond van de goddelij
ke personen onderling en een verbond tusschen God en mensch, is hier zoek geraakt en 
heeft tot de grootste verwarring aanleiding gegeven. "̂ ^ 

De uitwerking van Woelderinks kritiek kent de volgende elementen: 

hier wordt een ernstige fout gemaakt in de Godsleer. Het verbond der verlossing 
behoort tot de zogenaamde inblijvende daden van God. Deze daden hebben geen 
betrekking op de geschapen wereld, maar op de verhouding van de Personen in 
het goddelijke Wezen. Het is in strijd met Schrift̂ * en belijdenis om hier de 
Heilige Geest uit te sluiten. De Geest heeft een werkzaam aandeel in de verlossing 
en heeft als zodanig zeker Zijn plaats in het goddelijk overleg, dat aan het werk 
van de verlossing ten grondslag ligt; 
hier wordt een fout gemaakt in de verbondsleer. Er wordt gewerkt met een 
rationalistische opvatting van het verbond, dat van het verbond een contract 
maakt. Men kon zich het verbond slechts voorstellen als een overeenkomst tussen 
twee partijen, waarin de ene partij bepaalde voorwaarden en de andere partij 
bepaalde beloften heeft te vervullen. "Een verbond tusschen de drie personen in 
het goddelijk wezen paste op dit rationalistische schema niet, en daarom ver
wrong men het verbond der verlossing tot een overeenkomst tusschen Vader en 
Zoon";^' 
in het verlengde van dit rationalistische verbondsbegrip, waarin het verbond der 
verlossing met het verbond van de genade geïdentificeerd wordt, ligt de gedachte, 
dat Christus in het verbond van de genade de contracterende partij is, die de 
voorwaarden van het verbond heeft te vervullen.'" Daarbij wordt gedacht aan het 

" W/ivr. XXVIl, p 146. 

^' Woelderink erkent, dat in Psalm 110 (De Heere heeft tot mijnen Heere gezegd) en in Psalm 40 (Zie, ik 
kom, ik heb lust om uw welbehagen te doen ..) sprake is van gesprekken tussen de Vader en de Zoon. In 
het Oude Testament zijn nog slechts sporen van de leer over de Drieeenheid te vinden Het Nieuwe 
Testament geeft in dit opzicht meer licht en laat duidelijk zien, dat ook de Heilige Geest een aandeel heeft in 
het werk van de verlossing; Whvr. XXVII, p. 155-156. 

" Whvr. XXVII, p. 146. 

" Volgens Kersten - in het spoor van Shaw - is het verbond in eigenlijke en strikte zin met Christus gesloten, 
met de gelovigen in oneigenlijke zin; Whvr. XXVII, p. 166; het verbond der genade is dan ook slechts de 
bediening van het verbond der verlossing; Whvr. XXVII, p. 146. 
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verzoenen van de zonde en het verwerven van de gerechtigheid. Maar ook dit 
strijdt met wat de Schrift over een verbond der genade onthult. "Want in een 
verbond, dat waarlijk verbond der genade zal zijn, worden geen voorwaarden 
meer gesteld; daar wordt alles uit genade geschonken."^' Het verbond der genade 
is met de gevallen mens opgericht. Dat het verbond met een zondig volk is 
opgericht blijkt het meest duidelijk uit de centrale belofte van het verbond: de 
vergeving van de zonden in Christus' bloed. Dan kan dit verbond niet met Christus 
opgericht zijn.̂ ^ Christus is niet de contracterende partij, maar de Middelaar van 
het verbond. "In het verbond der genade, dat ongetwijfeld zonder het verbond der 
verlossing niet gedacht kan worden, keert een drieënig God zich tot den zondaar 
en verklaart met klare woorden hem tot een God te willen zijn, vergevende al zijn 
zonden in Christus Jezus en hem aannemende tot zijn kind. Hier hebben wij niet 
te doen met een verbond van de drie personen van het goddelijk wezen onderling, 
maar met een verbond van den drieëenigen God met den zondaar. Daarom heet 
het terecht een verbond der genade. Christus verschijnt ons in dit verbond niet als 
het Hoofd zijns volks, maar als de Middelaar Gods en der menschen. Het is in 
Hem, dat God zich tot den zondaar neerbuigt; het is door Hem, dat de zondaar den 
toegang ontvangt tot God. Door de belofte des verbonds, die onvoorwaardelijk is, 
ontsluit God ons al zijn heil in Christus Jezus; door het geloof alleen wordt deze 
belofte aangenomen, dit heil ontvangen."'^ Het is dan ook niet het verbond der 
verlossing op zich, dat de mens de toegang tot Gods heil ontsluit. Daarvoor is het 
genadeverbond met zijn beloften nodig. Wordt het verbond van de genade 
gelijkgesteld met het verbond van de verlossing, dan is een bijzondere openbaring 
vereist om zich in Christus behouden te weten;'** 
Woelderink ontkent niet, dat er verband is tussen het verbond der verlossing en 
het verbond van de genade. Zijn protest betreft de identificatie van beide verbon
den. Evenmin ontkent hij, dat Christus het vertegenwoordigend Hoofd van al de 
zijnen is, en dat Hij als de tweede Adam heeft volbracht, wat de eerste Adam 
naliet te volbrengen (Romeinen 5). De figuur van de tweede Adam heeft echter 
geen plaats in het verbond van de genade, maar in het verbond der verlossing. "In 
het verbond der verlossing wordt aan Christus den Zoon een volk ten eigendom 
gegeven van den Vader; daar neemt Hij op zich ten behoeve van de verlossing van 

" Whvr XXVII, p. 166. 

'̂  "Aan zondaren wordt genade bewezen, maar als de Vader aan den Zoon een volk ten eigendom geeft en 
de Zoon op Zich neemt dit volk te verlossen, moge deze overeenkomst tusschen Vader en Zoon een verbond 
worden genoemd, maeir een verbond der genade is het met"; Whvr. XXVII, p. 136: zie ook XXVII, p 156: 
"Want hoe kan er nu een verbond der genade worden opgericht met een, die zonder zonde is?" Woelderink 
merkt op, dat alleen al het doopsformutier hier voldoende duidelijk is; het formulier kent geen verbond met 
Christus, maar een genadeverbond, door de drie-enige God opgericht met Abraham en zijn zaad. Zowel 
besnijdenis als doop spreken van het bloed van Christus. Hoe zou dit verbond dan met Christus zelf kunnen 
zijn opgerichf; Whvr. XXVII, p 166. 

" WAvr. XXVII, p. 156. 

" Idem. 
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dit volk de menschelijke natuur aan te nemen en hun tot een Hoofd te worden, 
opdat HIJ als hun plaatsvervanger en vertegenwoordiger de straf hunner zonden 
drage en de gerechtigheid hun verwerve Als Chnstus van ons gezien wordt als 
dragende het oordeel in onze plaats, als stervende en opstaande en ten hemel 
varende als het Hoofd der nieuwe menschheid, dan zien wij Hem in de uitvoering 
van wat Hij in het verbond der verlossing op zich nam "'' Chnstus wordt dan ook 
wel in de Schnft het Hoofd van Zijn gemeente genoemd, maar nergens het Hoofd 
van het verbond, zoals Kersten dóet Wel mag met sommige theologen gezegd 
worden, dat Chnstus als de tweede Adam het werkverbond heeft vervuld '* 

3.2.3 Verbond en verkiezing 
In het vervolg van de artikelenserie geeft Woeldennk aandacht aan de verhouding 
tussen verbond en verkiezing Dit naar aanleiding van twee elementen uit de leeruit-
spraken van 1931 

het verbond staat onder de beheersing van de verkiezing, 
het verbond - met Christus als Hoofd opgericht - wordt subjectief met de uitverko
renen opgencht, wanneer zij door wedergeboorte en geloof in de tijd in dat 
verbond worden ingelijfd 

Ook voor Woeldennk hebben verbond en verkiezing alles met elkaar te maken De 
oprichting van het verbond der genade met Abraham is een zaak van verkiezing "Het 
IS waarlijk een verbond der genade Geen natuurlijke betrekking lijft ons m dit verbond 
in, maar alleen vrijmachtige genade doet ons in dit verbond opnemen"" Maar wie 
zegt, dat het verbond alleen met de uitverkorenen is opgencht, geeft daarmee een niets
zeggend antwoord Nog steeds is niet duidelijk, wie ertoe behoren Ook blijft verbor
gen, of er ook voor mij behoud mogelijk is "Door in dit verband te spreken van de 
uitverkorenen, slaat men het heilbegeeng verlangen van een verlegen zondaar tegen 
den grond en noodzaakt men hem naar kenmerken te zoeken, of hij mogelijk ook tot 
die uitverkorenen kan worden gerekend "^^ 

In het centrum van Woeldennks betoog staat de oprichting van het verbond 

wie het verbond acht opgencht met de uitverkorenen, trekt zich voor een deel 
terug op de eeuwigheid Het verbond vervluchtigt in het eeuwig besluit Het 
verbond echter is een daad van God in de tijd "In Zijn eeuwigen vredesraad had 
God besloten Zijn verbond op te nchten met Abraham en allen, die Hij tot het 

" Idem, zie ook Whvr XXVII, p 165 het verbond der verlossing valt in de eeuwigheid, de uitvoering van 
wat de drie Personen op Zich hebben genomen valt in de tijd 

^'•Whvr XXVII, p 166 

" Whvr XXVII, p 175 

'» Whvr XXVIl, p 176 
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leven had verkoren, maar in den tijd volvoert Hij dat besluit en het is de volvoe
ring van dat eeuwige besluit, als ons gemeld wordt, dat God daadwerkelijk Zijn 
verbond met Abraham opricht."" God spreekt de uitverkorenen niet over hun 
hoofd heen aan, maar concreet bij hun naam. Het Woord geldt niet een of andere 
uitverkorene, maar persoonlijk genoemde mensen. Kortom: "Als God zijn 
verbond opricht, hebben wij te doen met de doorbraak van de eeuwigheid in den 
tijd, d.i. met de openbaring Gods aan een mensch, zooals hij hier in al zijn zonde 
en schuld voor Gods aangezicht staat."'"' Als er geen concreet antwoord is op de 
vraag: Wie behoren er tot het verbond?, dan had de kerk van het oude en het 
nieuwe verbond nooit met vrijmoedigheid het teken van het verbond kunnen 
toedienen. Hoe kan men weten, wie er tot de uitverkorenen behoort?; 
alleen al het spreken over een 'subjectief oprichten van het verbond vindt 
Woelderink misplaatst. "In de oprichting des verbonds van Godswege schuilt de 
objectieve zijde des verbonds. De subjectieve zijde van het verbond ligt aan de 
zijde des menschen, in zijn geloovige aanvaarding van de verbondsbetrekking."'" 
Dat deze subjectieve aanvaarding er dient te zijn, is voor Woelderink het punt in 
geding niet. Wel vindt hij het onschriftuurlijk om te zeggen, dat God pas dan het 
verbond van de genade met zo iemand opricht. Deze dwaling brengt op bijzondere 
manier het subjectivisme tot openbaring: pas wanneer de Heilige Geest een mens 
het verbond leert verstaan, wordt dat verbond met die mens opgericht. Voor die 
tijd is er nog geen verbond. Vandaar ook, dat er in Kerstens spoor in de leeruit
spraken onderscheid gemaakt wordt tussen 'wezen' en 'bediening' van het verbond. 
Eerst door wedergeboorte en geloof heeft een mens wezenlijk - echt - deel aan het 
verbond. Alleen in het dipleurisch (tweezijdig) karakter van het verbond komt het 
wezen van het verbond tot openbaring. Op de achtergrond van deze gedachteng-
ang ziet Woelderink opnieuw het rationalistisch verbondsbegrip uit de achttiende 
eeuw staan. Vanuit het romeinse recht beschouwde men het verbond als een 
contract, waaraan beide partijen hun bijdrage hebben te leveren. Zo ging de 
bewilliging van de kant van de mens behoren tot het grondleggende deel van het 
verbond. In de Schrift is het genadeverbond echter niet een verbond van God en 
mens, maar van God met de mens. God richt het verbond op met Abraham en zijn 
nageslacht. Bij dit nageslacht is van wedergeboorte en geloof nog geen sprake. 
Toch horen ze bij het verbond, zoals ook de Heidelbergse Catechismus en het 
doopsformulier zeggen, krachtens Gods genadige wilsbeschikking. Dat is het 
monopleurische karakter van het verbond. Daarom kan dit verbond ook een 
testament genoemd worden. Alleen zo konden de hervormers tegenover de 
wederdopers de kinderdoop verdedigen; 
daarmee is niet ontkend, dat er in het verbond twee delen begrepen zijn: belofte en 
eis. Ook niet, dat alleen waar geloof daadwerkelijk doet delen in de verbonds-

Idem. 

WAvr. XXVIl, p. 177. 

WAvr. XXVII, p. 184. 
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gemeenschap met God. "En niemand onzer zal ontkennen, dat zij, die door waar 
geloof in de verbondsgemeenschap met God worden ingelijfd, reeds van eeuwig

heid daartoe van God verkoren zijn.'"*^ Ook mag gezegd worden, dat het verbond 
in de gelovige aanvaarding zijn voltooiing ontvangt, zoals het in de verheerlijking 
van Gods naam tot zijn doel komt/' Maar daarvan hangt de oprichting van het 
verbond niet af. Het verbond komt niet tot openbaring in de weldaden van het 
verbond (wedergeboorte, bekering), maar in de beloften van het verbond, die God 
schenkt onafhankelijk van onze bewilliging. Wie het verbond pas opgericht acht 
na de aanvaarding ervan, hangt in feite de dwaling van wederdopers en remon

stranten aan. Terecht, meent Woelderink, beschuldigt Kersten ds. Jongeleen van 
remonstrantisme wat betreft diens omschrijving van het verbond.** Tegelijk vraagt 
hij zich af, of ook Kersten zelf zich hieraan niet schuldig maakt. God biedt 
mensen buiten het verbond Zijn verbondsweldaden aan. Hij schenkt die pas, 
wanneer zij geloven en zich bekeren. Ook al wordt daaraan toegevoegd: alleen de 
uitverkorenen kunnen geloven, het verbond komt toch van menselijke bewilliging 
af te hangen."' Hier helpt alleen terugkeer tot het Schriftuurlijk standpunt, dat God 
Zijn verbond met ons heeft opgericht, met de doop als onfeilbaar getuigenis 
daarvan. "God geeft ons in het verbond der genade zijn heil dus niet onder 
beding van geloof en gehoorzaamheid, maar Hij geeft ons zijn heil werkelijk uit 
genade, d.i. onvoorwaardelijk en beveelt ons die geloovig te aanvaarden.""* 
Daarom houdt Woelderink ook moeite met de term 'aanbieding' van het heil. Op 
zichzelf is er tegen deze term geen bezwaar. Vaak echter wordt de term gebruikt 
om afstand te scheppen tussen Gods heil en de zondaar, omdat men loochent, dat 
God ons Zijn heil gegeven heeft in de belofte van het verbond; 
de oprichting van het verbond laten afhangen van de subjectieve aanvaarding 
daarvan door de mens, is een typerende uiting van het subjectivisme. Daann wordt 
het subjectieve element in het leven des geloofs overspannen ten koste van zijn 
objectieve grondslag. Dit subjectivisme ziet Woelderink in de Gereformeerde 
Gemeenten overheersen. Daarom heeft men zich geërgerd aan de verbondsbe

« WAvr XXVII, p 185 

"' De verheerlijking van Gods naam is een zaak van Ze//verheerlijking: "In de verbondsoprichting buigt God 
van den hemel in Zijn eeuwig welbehagen zich tot een zondig volk neer, in hun inlijving in het verbond 
keert de Geest des Heeren, die daarbij in Christus op dat volk is uitgestort, door hen, d i door hen heen, tot 
God terug, opdat ook hier vervuld zou worden het woord: uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen"; Whvr. XXVII, p. 195-196. 

" J Jongeleen omschrijft het verbond als "De genadige beschikking Gods over de geloovigen en hun zaad, 
waarin God onder beding van geloof en gehoorzaamheid, alle heil voor tijd en eeuwigheid wil schenken door 
den Middelaar des verbonds" (geciteerd via J J Grandia, in Gerrit Hendrik Kersten, p 104) In deze 
omschrijving gaat aan Gods schenken de voorwaarde van geloof en gehoorzaamheid vooraf en klinkt niet 
door, dat God het heil schenkt m de belofte, waarop geloof en gehoorzaamheid volgen moet 

"' Zie hierbij ook V/hvr XXVII, p. 225. 

■"> Whvr XXVII, p 206 
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schouwing van Catechismus en doopsformuher Dit leidt tot een reservatio 
mentalis als van de Jezuïeten een geestelijk voorbehoud, dat men niet uitspreekt 
maar er wel bij denkt Spreekt de Schnft over Abraham en zijn zaad, dan wordt 
gedacht aan de uitverkorenen onder dat zaad Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
vraagstelling en het dankgebed van het doopsformuher steeds betreft het de 
uitverkoren kinderen Woeldennk ziet hier grote gevaren dreigen "Niemand 
meene, dat het hier om kleinigheden gaat De waarachtigheid van Gods Woord en 
belofte en de grondslag van het geloof is hier in het geding ""̂  De roepstem om de 
God van het verbond te vrezen wordt tot een leugen Men is immers toch nog 
buiten het verbond'' De mensen worden hier weerhouden om de weg van het 
geloof te betreden Daarom zegt ook de doop hen niets, en blijven zij ongetroost 
bij de dood van hun jonggestorven kinderen Ook over de verbondsgehoorzaam

heid wordt gezwegen Het is dan ook geen wonder, dat er zo weinig 
geloofsvrijmoedigheid is in streken, waar het subjectivisme overheersend is Dit 
subjectivisme noemt Woeldennk 'de oude Cartesius', gestoken in een vroom 
gewaad Cogito, ergo sum Eerst wil men zeker zijn van zichzelf Pas dan knjgt 
men zekerheid over God Hier tegenover moet het monopleurisch karakter van het 
verbond gehandhaafd worden God richt het verbond op, onafhankelijk van de wil 
van de mens, enkel vrucht van Gods welbehagen God is en blijft de eerste In 
of op grondslag van  het verbond roept God de mens tot geloof en gehoorzaam

heid "Cartesius moet op het schavot Wij moeten niet eerst zeker zijn van onszelf 
en van ons geloof, neen, eerst dienen wij zekerheid te hebben aangaande Gods 
beloften, ons geschonken, eerst dan kunnen wij gelooven en geloovig het ons 
geschonken heil aanvaarden",*' 
op grond van het verbond wordt het geloof tot een verplichting De vraag naar 
vrijmoedigheid  Mag ik wel geloven''  mag en moet bevestigend beantwoord 
worden Het is de Heilige Geest, die geloof en vrijmoedigheid geeft Maar Hij 
doet dit door het Woord De Geest is de werkmeester van het geloof Het Woord 
is de grond van het geloof Dit Woord is het Woord van het verbond, de onvoor

waardelijk gegeven heilsbelofte, waann de zaligheid ontsloten wordt Deze 
belofte wordt ons niet gegeven als uitverkorenen of als gelovigen, maar als 
zondaren "Zoo gaat dus het verbond der genade met zijn beloften aan het geloof 
vooraf, dit verbond met zijn beloften is de grond, waarop het geloof bouwt, 
waarin het wortelt, waaruit het opschiet "■" Het bewaart ook voor geestelijke 
hoogmoed In het subjectivisme wordt de bekeerde mens uiterst belangnjk Zijn 
geloof en bekering dragen het verbond Zo wordt (o a door Kersten m zijn 
meditaties) 'het volk' in de hoogte gestoken' 

Idem 

Whw XXVII p 225 

Idem 
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3.2.4 Slotbeschouwing 
In de slotbeschouwing'" geeft Woelderink aan, dat hij in deze serie twee vormen van 
subjectivisme heeft willen bestrijden, die het monopleurisch karakter van het verbond 
aantasten. Zowel bij Diemer/een groot deel van de Gereformeerde Kerken als bij Ker
sten/de Gereformeerde Gemeenten komt het verbond in de wedergeboorte te rusten. Al 
is de uitwerking verschillend, hierin stemmen zij overeen. In beide gevallen wordt de 
mens naar zichzelf verwezen. Het resultaat is zelfgenoegzaamheid. Men behoudt het 
verbond, maar raakt de God van het verbond kwijt. Binnen de Gereformeerde Kerken 
leidt dit tot verzakelijking in het leven met God. In de Gereformeerde Gemeenten - en 
soortgelijk subjectivisme als daar ontmoet Woelderink in eigen kring - leidt het tot een 
vorm van heiligenverering. 

Tot slot vat Woelderink de hoofdzaken van de zuivere verbondsleer nog eens samen: 

het verbond der genade is te beschouwen als vrucht van genade, opgericht met de 
gevallen mens; krachtens Gods genadige beschikking zijn ook de kinderen in dat 
verbond opgenomen; 
dit verbond gaat tot ons uit en ligt vast in de beloften van het verbond. Nog juister 
is het te spreken over de God van het verbond, die in het verbond ons met Zijn 
beloften tegenkomt, die in en door de belofte Zichzelf wegschenkt aan ons. De 
weg van de belofte is een nederige weg, zonder uiterlijke heerlijkheid. Maar wie 
in de belofte het getuigenis van de Geest beluistert, zal God om Zijn diep neerbui
gende genade verheerlijken; 
in het verbond vraagt God niets anders dan ons geloof. Zoals het verbond heel 
onze verhouding met God in zich sluit, zo geldt de eis tot geloof voor heel het 
terrein van de religie. Dit geloof is een overwinning van de Heilige Geest op de 
mens. Het omvat zowel de rechtvaardigmaking als de heiligmaking. 

V.4 Analyse 

4.1 Kenmerken 

4.1.1 Het verbond 
Voor het onderwerp van deze studie is de artikelenserie 'Het verbond Gods met den 
mensch' van groot belang, met name het tweede gedeelte ervan. In confrontatie met de 
leeruitspraken van 1931 geeft Woelderink rekenschap van zijn visie op de verhouding 
verbond en verkiezing. 

Wat betreft het verbond keren de kenmerkende elementen uit Woelderinks eerdere 
beschouwingen terug. Het verbond sluit heel de verhouding met God in zich. Dit 
verbond is niet met de schepping gegeven, maar is door God met de mens aangegaan. 
Er is ook in het paradijs verbond geen sprake van verdienste. Nieuw is Woelderinks 

Whvr. XXVII, p. 236-237. 
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aandacht voor het feit, dat de mens in het paradijs aan het begin van de weg staat; de 
heerlijldieid was nog niet bereikt. 

God geeft Zijn heil in de onvoorwaardelijke belofte van het verbond. Deze belofte 
mag en moet in geloof aanvaard worden. Dat geloof omvat heel de omgang met God. 
De belofte geldt de gelovigen èn hun kinderen. 

Karakteristiek voor de artikelenserie zijn de volgende punten: 

de nadruk op het monopleurisch karakter van het verbond wat betreft de oprich
ting daarvan. Daarmee annex is de nadruk op het verbond als zaak van openba
ring (geen scheppingsgegeven) en van vrije beschikking van God. De vastheid van 
het verbond ligt in dit monopleurisch karakter verankerd, al is het verbond 
dipleurisch wat betreft het voortbestaan; 
de grote aandacht voor het verschil tussen verbond en contract. Al eerder had 
Woelderink in een zijdelingse opmerking gezegd, dat het verbond geen 
onpersoonlijk contract is, waarin men alleen weet heeft van de wederzijdse 
verplichtingen en men elkaar niet hoeft te kennen." Woelderink voegt daar nu aan 
toe: de contractgedachte sluit een verbond met een onvoorwaardelijke heilsbelofte 
•lit. Bovendien leidt deze gedachte tot vermenging van het verbond der verlossing 
met het verbond van de genade. 

4.1.2 De verkiezing 
Ten aanzien van de verkiezing zijn de volgende kenmerkende elementen te noteren: 

Woelderink geeft brede aandacht aan het pactum salutis. Het is voor het eerst, dat 
hij zich hierover expliciet uitlaat." De reden voor deze aandacht ligt voor de hand. 

" In de lezing 'Het Verbond', VeB, p. 59 

" B Plaisier wijst er terecht op, dat Woelderink bijna nergens het pactum salutis ter sprake brengt Hy 
veronderstelt hier bij Woelderink een zekere vrees, teveel aandacht voor het pactum salutis zou afbreuk 
hebben gedaan aan zijn accent op het verbond Zie Het verbond bij JG Woelderink, doctoraalscriptie 
Utrecht 1973, p 17; zie ook noot 2 op deze zelfde pagina, "is het toevallig, dat juist deze serie van 24 
artikelen nooit gebundeld is, terwijl al zijn grote artikelensenes in de Whvr in later tijd in boekvorm 
verschenen''" Hier wordt naar mijn mening teveel gesuggereerd. 

uit de artikelenserie zelf blijkt niets van de vrees, die B Plaisier op dit punt bij Woelderink waar
schijnlijk acht, 
ook de grote serie (18 artikelen) over 'Natuur en genade' (1936) in De Waarheidsvriend is nooit in 
boek- of brochurevorm verschenen, 
dat de serie over het verbond niet in boekvorm verscheen laat zich eenvoudiger verklaren uit het sterk 
polemisch karakter van de artikelen, 
Woelderink had er geen probleem mee, om in 1950 (een deel van) deze artikelen verkort weer te geven 
in het blad Eenigheid des Geloofs (zie VeB, p 188-211); ook in de verkorte weergave krijgt het 
pactum salutis mime aandacht. 

Een natuurlijker verklaring voor het feit, dat Woelderink nauwelijks aandacht geeft aan het pactum salutis, 
is dat het zwaartepunt van zijn denken niet ligt bij de verkiezmg (waarmee de leer van het pactum salutis 
verbonden is), maar bij het verbond 
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De leeruitspraken van de Gereformeerde Gemeenten dwongen hem zich reken
schap te geven van de verhouding tussen het verbond van de verlossing en het 
verbond van de genade. Met klem verdedigt hij, dat het pactum salutius een over
eenkomst is tussen de drie Personen in het ene goddelijke wezen, en niet slechts 
tussen de Vader en de Zoon; 
vanuit deze visie op het pactum salutis verwerpt Woelderink de identificatie van 
het verbond der verlossing met het verbond van de genade. Hij kiest met overtui-
gmg voor de zogenaamde 'drie verbonden-leer'." Nauwkeurig onderscheidt 
Woelderink tussen Gods raad in de eeuwigheid en Zijn daad in de tijd. Alleen het 
concreet-historisch verbond met zijn geadresseerde beloften kan houvast bieden 
voor het geloof; 
Woelderink verwerpt het zijns inziens onjuist verband, dat in de leeruitspraken 
van 1931 tussen verbond en verkiezing gelegd wordt. Daarmee wil niet gezegd 
zijn, dat hier geen verband is. Het verbond is vrucht van verkiezing en van vrije 
genade. En wie het verbond met God aanvaardt in geloof en bekering, was daartoe 
van eeuwigheid door God uitverkoren. 

4.1.3 Depositie van Christus 
Voor wat betreft de positie van Christus wordt uit bovenstaande de conclusie, dat Hij 
wel de Middelaar van het verbond is, maar niet het Hoofd ervan. De figuur van de 
tweede Adam (Romeinen 5) hoort thuis in het verbond der verlossing. Ook dit behoort 
tot de karakteristika van deze artikelenserie. Nog in de serie over de rechtvaardigma-
king had Woelderink Christus de Middelaar aangeduid als verbondshoofd, met verwij
zing naar Romeinen 5.'" 

4.1.4 Contra subjectivisme 
In deze artikelenserie zien we Woelderink zijn gedachten over verbond en verkiezing 
nader ontwikkelen en toespitsen. Hij profileert zich heel markant als vertegenwoordi
ger van de eerder genoemde eerste hoofdlijn (Bullinger/Calvijn).'' Daarbij verricht hij 
diverse diepteboringen, die blijk geven van voortgaande dogma-historische studie. De 
huidige lezer verbaast zich over het hoog theologisch gewicht van beschouwingen, ook 
voor meelevende gemeenteleden geschreven. Van hen wordt veel gevraagd.'* Woelde-

" Deze terminologie ontleen ik aan J.J. van der Schuit, Het verbond der verlossing (Apeldoomse studies No 
18), Kampen 1982 (tweede druk), p 7 Ten onrechte stelt B.J Wiegeraad, dat Woelderink de leer van de drie 
verbonden met aanvaardde, omdat hij het werkverbond met erkende, Hugo Visscher 1864-1947 'Een 
calvinist op eigen houtje' (diss Utrecht), Leiden 1991, p 253 Woelderink heeft bezwaar tegen de term 
Wr/rverbond', toch beschouwt hij de verhouding tussen God en mens in het paradijs als een verbond. 

'" Whvr XXVI,27. 

'* Zie de Algemene inleiding van deze studie. 

" BIJ de lezers wordt ook de nodige kennis verondersteld' "Zooals onze lezers weten, is Melanchthon van 
den aanvang af de vriend en medewerker van Luther geweest in zijn reformatorisch werk "; Whvr. XXVII, p. 
35 Anderzijds wordt de figuur van Bullinger nader geïntroduceerd, Whvr. XXVII, p 23 
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rink IS zich dat ook wel bewust Ten aanzien van het pactum salutis schnjft hij zelf: 
"Het onderwerp, dat ons thans bezig houdt, is niet van de gemakkelijkste "" Toch 
onthoudt hij het zijn lezers niet Woeldennk zal zich de weerstand in eigen knng tegen 
zijn visie op verbond en verkiezing bewust zijn geweest Het heeft geleid tot een 
diepgaande verantwoording, waarbij de theoloog in dienst staat van de pastor Weer is 
Woeldennk bezig met het bestrijden van het subjectivisme, zoals hij dat in eigen knng 
ontmoette Het wordt in de slotbeschouwing expliciet gemaakt Het zwaartepunt van 
Woelderinks beschouwingen ligt ook nu weer bij het verbond In verband daarmee 
brengt hij de verkiezing ter sprake We horen er dan ook meer over hoe de verhouding 
tussen verbond en verkiezing met is dan hoe deze wel is, al ontbreekt dit laatste niet 
geheel 

4.2 Woelderink-K. Schilder 

4.2.1 Schilders denken over het verbond 1930-1936 
Opmerkelijk is de overeenstemming tussen Woeldennks beschouwingen over het 
verbond en die van K Schilder,'* voorzover tot op dat moment door laatstgenoemde 
ontwikkeld 

Schilder is zijn gedachten over het verbond vanaf 1930 gaan ontwikkelen In de 
jaren '20 speelt de leer van het verbond nog nauwelijks een rol m zijn voorlichting " In 
de eerste druk van Christus in Zijn lijden (1930) komen belangrijke paragrafen over het 
verbond voor Ze wijken nog niet af van het gebruikelijke patroon in gereformeerde 
kring'" 

Een eerste signaal van nadere doordenking en thematisering van het verbond is te 
vinden in het artikel 'Verbond en verstooting' m de rubriek kerkelijk leven van Ref 12, 
p 194-195 (18 maart 1932) Zonder het verbond kan de goddeloze met gewaarschuwd 
worden Belangrijke elementen uit dit artikel verwerkte Schilder - soms mm of meer 

" Whvr XXVII, p 135 

" Klaas Schilder (1890 1952), zie over hem onder andere het gedenkboek Gedenkt uw voorgangeren In 
memoriam Prof Dr K Schilder 19 december 1890 23 maart 1952 Goes 1952, BLNP 1, p 314 318, J 
Kamphuis, Concentratie op wat hoofdzaak is - in memoriam prof dr K Schilder overleden 23 maart 
1952 in Verkenningen II Opstellen over de Kerk en haar geschiedenis Goeszj (= 1964), p 169-189, G 
Harinck K Schilder Een keuze uit zijn werk (serie Befaamde theologen). Kampen 1989, J J C Dee, K 
Schilder Zijn leven en werk deel 1 (1890-1934), [diss Kampen/Broederweg], Goes 1990 In het Schilder-
jaar 1990 verschenen naast de studie van J J C Dee nog diverse publicaties G Puchinger (red ), Ontmoe
tingen met Schilder Prof dr K Schilder 1890 19 december 1990 Kampen 1990, J Douma, C Trimp, 
K Veling, K Schilder Aspecten van zijn werk, Barneveld 1990, J de Bruijn en G Harinck (red), Geen 
duimbreed' Facetten van leven en werk van Prof dr K Schilder 1890 1952 (serie Passage), Baam 1990 
Zie verder nog E P Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven Van Roessingh via Schilder tot 
Kuiten Kampen 1999, p 73-86 

" Aldus C Trimp, Belijnde bevinding (p 147-168) in J Douma, C Tnmp, K Veling (red ), K Schilder 
Aspecten van zijn werk, p 165 

*" S A Strauss, Alles of niks K Schilder oor die verbond, (oorspronkelijk ongepubliceerde dissertatie), 
Pretoria 1982 p 67 
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woordelijk - in de derde druk van Wat is de hel?, die in eveneens in 1932 verscheen.*' 
In 1935 spreekt Schilder zich opnieuw uit over het verbond. In De Reformatie 

schrijft hij een brede artikelenserie naar aanleiding van een herdenking van de Afschei
ding door drie hervormde predikanten in de Pieterskerk te Leiden. De serie verschijnt 
onder de titel 'Kerkelijke gedeeldheid en Verbondsgehoorzaamheid ('Een roepstem' 
beantwoord)'.*^ Het verbond is geen statische aangelegenheid, maar een zaak van 
actieve en ongebroken verbondsgehoorzaamheid. Dit behoort wezenlijk tot de levende 
verbondswerkelijkheid. 

Later in hetzelfde jaar 1935 schrijft Schilder een tweetal artikelen in De Reforma
tie onder de titel: 'Verbond' - grondwettig woord voor 'alle vleesch'." Er is slechts één 
verbond, dat universeel is. Zo is het natuurverbond geworden tot een fase van het ge
nadeverbond. Al wat uit God is, keert terug tot God, ook het verbond." 

Tenslotte is hier te wijzen op het debat in De Reformatie met O. Noordmans*^ 
over de algemene genade. Noordmans had zich scherp afgezet tegen de cultuurvisie, 
zoals Schilder die gegeven had in 'Jezus Christus en het cultuurleven'.** Schilder gaf 

" S A Strauss, Alles of niks, p 67, noemt terecht het jaartal 1932 als markant moment in Schilders 
ontwikkelmg voor wat betreft zijn denken over het verbond Hij verwijst echter niet naar het artikel uit De 
Reformatie, maar naar de derde druk van Wat is de heP, Kampen 1932 Het is Strauss blijkbaar ontgaan, dat 
Schilder in deze herdruk het eerdere artikel uit De Reformatie verwerkt heeft Ook G Harinck (in De 
Reformatie Weekblad tot ontwikkeling van hel gereformeerde leven 1920-1940 [diss VU Amsterdam], 
Baarn 1993, p 307) noemt - in het spoor van Strauss - Wat is de heP uit 1932 als eerste publicatie, waarin 
Schilder op de hem kenmerkende manier het verbond invulde als historische verhouding tussen God en 
mens Ten onrechte stelt Harinck, dat Schilder pas in het debat met O Noordmans in 1936 voor het eerst in 
De Reformatie nadrukkelijk in deze zin gebruik maakte van het begrip 'verbond' Dat was al in 1932 het 
geval 

" Ref 15, nr 20-32 (twaalf artikelen), deze artikelen verschenen in brochure-vorm onder de titel. 'Ons aller 
moeder' anno Domini 1935 Een 'roepstem' beantwoord. Kampen 1935 De brochure werd opgenomen in de 
verzamelde werken van K Schilder, De Kerk II, Goes 1962, p 153-235 (zie ook p 236-237) Uitvoerige 
achtergrondinformatie over deze publicatie van Schilder verstrekt J J C Dee in K Schilder oecumenicus K. 
Schilder over het 'kerkelijk vraagstuk', Goes 1995, p 42 e v 

" « e / 15, p 386-387,395 

" Beide artikelen verwerkte Schilder in zijn boek Wat is de hemeP, waarvan m 1935 de eerste druk 
verscheen S A Strauss heeft dit wel opgemerkt (Alles of niks, p 69), G Harinck met (Reformatie, p 307), 
ook deze beide artikelen verschenen in De Reformatie vóór het debat met Noordmans NB In deze studie 
citeren we Wat is de hemeP naar de tweede druk. Kampen 1954, die zakelijk niet afwijkt van de eerste druk 
(zie 'BIJ de tweede druk') Blijkens Schilders eigen aantekeningen in het werkexemplaar, waarin hij zijn 
wijzigingen noteerde, heeft hij wel het hele boek doorgewerkt De meeste wijzigingen zijn te vinden in 
hoofdstuk 1 en 2 Resultaat van een tweede bewerking na een voorlopige eerste bewerbng'' Zie voor een 
beknopte introductie en bespreking van dit boek van Schilder J Kamphuis, 'Schilders Wal is de hemeP' (p 
49-58) in J de Bruijn, G Harinck (red.) Geen duimbreed', p. 49-58. 

" Oepke Noordmans (1871-1956), zie over hem BLNP 1, p 220-223, zie ook G J Paul, Leven en werken 
van dr O Noordmans, Kampen 1992 (= hoofdstuk I van Schepping en Koninkrijk, Wageningen 1959), zie 
ook E P Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven, p 43-57 

" In H L Both e a , Jezus Christus en het menschenleven, Culemborg 1932, p 225-285 Een tweede 
herziene versie van Schilders opstel verscheen als Christus en cultuur, Franeker 1948 
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Noordmans gelegenheid om zijn standpunt in De Reformatie uiteen te zetten Vervol
gens diende hij Noordmans van repliek in een sene van zeventien artikelen *̂  Met 
name in het achtste artikel^' en het elfde artikel" spreekt Schilder zich uit over het 
verbond Het verbond is monopleurisch in het ontstaan In het dipleurisch voortbestaan 
wordt de mens mede-arbeider van God 

4.2.2 Punten van overeenkomst 
Als punten van overeenkomst tussen Woelderink en Schilder zijn te noteren 

het verbond omvat en typeert heel de verhouding met God,'" 
het verbond is geen contract met wederzijdse verplichtingen tussen beide partijen. 
In het verbond buigt God Zich neer tot de mens, en eist Hij van de mens wat Hij 
eerst aan Hem geeft/' 
in het zogenaamde werkverbond kan geen sprake van verdienste zijn;̂ ^ 
al zijn werkverbond en genadeverbond te onderscheiden, er is maar één verbond: 
God dupliceert niet,̂ ^ 
het paradijsverbond is een zaak van openbaring,^" 
het paradijs verbond was geen statische aangelegenheid, er moest nog een 
ontwikkeling volgen,^' 
het verbond is monopleurisch in het ontstaan, dipleunsch in het voortbestaan,'* 
achter het verbond der genade ligt het pactum salutis'''' 

" Ref 16, nr 17-37 (24 januari tot 12 juni 1936), G Puchinger publiceerde het debat Schilder-Noordmans 
als bijlage in Een theologie in discussie Over Prof Dr K Schilder profeel-dichler-publicist, Kampen 
1970 

" Re/ 16, p 211-212 (20 maart 1936) 

'•'Ref 16, p 250-251 (24 april 1936) 

'"Whvr XXVII, p 237, Ref 12, p 195 en 15, p n6,Wal is de heP, p \S6 e v, Wat is de hemer p 173 

"WAvrXVII, p 15 en 166, zie ook p 146, ««ƒ 12, p \95, Wat is de heP, p \94-l95, Wal is de hemeP, p 

175 

"W/!vr XXVI,51,y?e/ 15, p ^6, Wat is de hemeP. p 180 

" Whvr XXVI,51, Ref 15, p 387, Wat is de hemeP, p 183 

" Whvr XXVII, p 54-55, 65-66, Ref \6,p 211 
" Whvr XXVII, p 116-117, Ref 15, p 386, Wat is de hemeP, p 181, zie ook Jezus Christus en het 
cultuurleven, in Jezus Christus en het menschenleven, p 254 

'"•Whvr XXVII, p 65, 185, \95,225, Ref 12, p 195, 15, p 395, 16, p 211, Wat is de heP p 193, Wat is 
dehemeP.p 178,243,249,262-264 

" Whvr XXVII, p 165-166, Ref 15, p 395, Wat is de hemeP, p 189 e v 
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4.2.3 Overeenkomst, geen ontlening 
De overeenkomsten zijn frappant. Dat roept de vraag op, of hier ook sprake is van 
ontlening. Wat Schilder betreft kan het antwoord kort zijn. Van affiniteit met Woelde-
nnk geeft hij in deze tijd geen enkel blijk.'* Omgekeerd sluit Woelderink zich expressis 
verbis bij Schilder aan." Woelderink van zijn kant voelde zich wel degelijk door 
Schilder aangesproken.*" 

Toch gaat het te ver om bij Woelderink van ontlening aan Schilder te spreken. Te 
wijzen is op het volgende: 

Woelderinks beschouwingen in 'Het verbond Gods met den mensch' liggen in het 
verlengde van zijn eerder verworven en uitgedragen opvattingen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het werkverbond. Ook zijn nadruk op het verbond als zaak van 
openbaring ligt in de lijn van zijn eerdere werk; 
daarbij is te bedenken, dat diverse van de genoemde punten van overeenkomst 
niet exclusief specifiek zijn voor het denken van Schilder over het verbond. Ook 
H. Bavinck stelt: 
a. dat het verbond de grondvorm van alle religie is;*' 
b. dat de mens ook vóór de val niets bij God verdient;*^ 
c. dat op de paradijssituatie nog een ontwikkeling volgen moest;" 
d. dat het verbond monopleurisch is in het ontstaan;** 
e. dat het verbond rust in het pactum salutis}^ 

™ Integendeel zelfs Wanneer Dr H. Kaajan in de Utrechtse Kerkbode Woelderinks lezing over 'Het 
Verbond' aanbeveelt, is Schilders reactie als persschouwer: "De taal is inderdaad schoon Maar het 
werkverbond wordt verworpen En bij Abraham begonnen"; Ref 12, p 263 (13 mei 1932) 

"WAvr XXV1,51 

'" Dit geldt voor een deel ook ten aanzien van de kerkelijke consequenties van de verbondsleer Woelderink 
stemt Schilder zonder meer toe, dat kerk-zijn niet een zaak is van een statisch verbondsinstituut, maar van 
levende, presente, permanente verbondsgehoorzaamheid (K Schilder, De Kerk II, p 202 e v ) Toch volgt 
Woelderink Schilder niet in zijn kerkelijke positiekeus Verbondsgehoorzaamheid omvat ook de tweede tafel 
van de wet de liefde tot de naaste. Verbreking van de eenheid der kerk is "de verbreking van de gemeen
schap des geloofs en der liefde met hen, die mogelijk dwalen, maar nochtans des Heeren zijn", De geeste
lijke nood van dezen tijd Referaat, gehouden op de 27e jaarvergadering van den Gereformeerden Bond tot 
verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Ned Hervormde (Gereform) Kerk op 23 april 1936, 
Maassluis 1936, uitgegeven door de administratie van De Waarheidsvriend, p 30-31 

" GD II, p 530 

" GD II, p 531. 

" GD II, p. 528. 

' 'GD III, p 183 

*' GD III, p 192 e v , Woelderink heeft kritiek op Bavmcks historische tekening, maar niet op zijn gedachte 
over het pactum salutis als grondslag voor het verbond. 
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Kortom, voor een deel gaat het om elementen, die m de gereformeerde theologie 
gemeengoed zijn, al krijgen ze bij Woeldennk en Schilder een eigen nadruk, 
Woelderink wijst zelf op zijn overeenstemming met Schilders opvattingen, toch 
brengt hem dat met tot slaafse navolging In de contekst van zijn artikelen over 
'Het verbond Gods met den mensch' legt hij zijn eigen accenten Zo knjgt bij 
Woelderink het monopleurisch karakter van het verbond in zijn ontstaan een 
zwaarder accent dan bij Schilder, 
in meer dan één opzicht loopt de ontwikkeling van Woelderink en Schilder 
onafhankelijk van elkaar parallel Wat Schilder in maart 1936 {Ref 16, p 211

212) schrijft, is voor een groot deel al te vinden in de artikelen, die Woeldennk 
februari 1936 schreef (WAvr XXVII, p 5455,6566,7475), 
bij alle overeenstemming tussen Woelderink en Schilder is er onmiskenbaar 
verschil in blikrichting Schilders visie op het verbond hangt samen met zijn 
denken over de geschiedenis God gaat met Zijn beloften tot de geschiedenis in ** 
Woelderink wil vooral wijzen op de betrouwbaarheid van Gods belovend spreken. 
Vandaar dat in zijn denken de belofte meer centraal staat in de onvoorwaardelijke 
belofte geeft God Zijn heil Woeldennks denken ontwikkelt zich in confrontatie 
met het subjectivisme in bevindelijkgereformeerde kring, zowel binnen als buiten 
de Nederlandse Hervormde Kerk Schilders front is breder het omvat zowel 
(kuypenaans getint) subjectivisme als de dialectische theologie 

4.3 Kanttekeningen 

4.3.1 Het verbond der verlossing wel een contract? 
Woeldennk verwerpt het verbond van God met de mens als een contract, waarin 
partijen wederzijdse verplichtingen aangaan Maar terecht constateert B Loonstra. 
"Nergens rekent Woelderink expliciet af met de toepassing van de contractgedachte op 
het verbond der verlossing "*̂  Inderdaad zijn er in zijn beschnjving van het intertnnita

risch verbond 'contractmatige' termen de Vader geeft de Zoon opdracht, de Zoon 
neemt op Zich om als tweede Adam het werkverbond te vervullen, de Geest doet wat 
volgens het verbond der verlossing Zijn werk is Woelderink acht een contract tussen 
ongelijkwaardige partijen onmogelijk '* Kan dat wel tussen gelijkwaardige partijen 
zoals bij het intertnnitarisch verbond'' Dat blijft in de artikelensene onduidelijk 

4.3.2 De overgang onmerkbaar? 
Woeldennks historische situatieschets van het denken over het pactum salutis is te 

" Zie B Kamphuis, De geschiedenis vicieus of lumineus'', in J Douma C Trimp K Vehng (red ), AT 
Schilder Aspecten van zijn werk, p 105107, zie ook P Veldhuizen, God en mens onderweg Hoofdmomen

ten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder (diss VU Amsterdam), Leiden 1995 

*' B Loonstra, Verkiezing verzoening verbond Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum 
salutis in de gereformeerde theologie (Am Utrecht), sGravenhage 1990, p 161 

"■Whvr XXVII, p 195 
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globaal. De ontwikkeling in dit denken - van een verbond tussen de Vader en Zijn 
eeuwige Zoon naar een verbond tussen de Vader en Zijn mens te worden Zoon - lijkt 
een vloeiend verloop te hebben gehad.*' Toch ligt hier een scherpere breuklijn dan 
Woelderink het doet voorkomen. Het was Comrie, die niet van een intertrinitarisch 
verbond wilde weten. In contrast daarmee ging hij spreken over een verbond tussen de 
Vader met Christus als de tweede Adam.'° 

4.3.3 Algemene en bijzondere verkiezing? 
Wat betreft de verhouding verbond en verkiezing noemt Woelderink twee dingen. 
Opgenomen worden in het verbond is te danken aan Gods verkiezing. Hetzelfde geldt 
van het aanvaarden van het verbond door de mens. Helaas blijft onduidelijk, hoe deze 
twee vormen van verkiezing zich tot elkaar verhouden. Moeten we nog steeds denken 
aan de onderscheiding van Calvijn: algemene en bijzondere verkiezing? Of wijst deze 
onduidelijkheid op groeiende onzekerheid bij Woelderink ten aanzien van deze 
onderscheiding? Meer duidelijkheid in dezen was in ieder geval gewenst geweest. 

V.S Conclusie 
In de artikelenserie 'Het verbond Gods met den mensch' wordt het thema van deze 
studie door Woelderink polemisch toegespitst. In zijn strijd tegen het subjectivisme 
komt het bij hem - in confrontatie met Diemer en de leeruitspraken van 1931 - tot 
verdere doordenking van de verhouding tussen verbond en verkiezing. 

Daarbij geeft Woelderink helder aan, hoe deze verhouding naar zijn oordeel 
niet is. Over de positieve invulling van deze verhouding is hij aanzienlijk minder 
helder en beperkt hij zich tot enkele op zichzelf juiste algemeenheden. 

*' Denk aan Woelderinks opmerking: "Onmerkbaar is thans de overgang"; Whvr. XXVII, p. 146. 

^ B. Loonstra, Verkiezing-verzoening-verbond, p 145-147. 
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Hoofdstuk VI Het thema polemisch toegespitst (2) 

VI. 1 Opzet van het hoofdstuk 
In dit (vervolg)hoofdstuk geven we aandacht aan de polemiek, die in 1936 voortvloeide 
uit Woelderinks artikelenserie 'Het verbond Gods met den mensch'. Op deze serie werd 
gereageerd zowel door H. Visscher als door G.H. Kersten. Van zijn kant reageerde ook 
Woelderink weer. We volgen de gevoerde polemiek op de voet. Zowel de polemiek 
met Visscher (VI.2) als die met Kersten (VI.3) ontvangt een afzonderlijke analyse. In 
de conclusie geven we een samenvattende typering (VI.4). 

VL2 Polemiek met H. Visscher 

2.1 'Dogmatische beschouwingen I-IV' 
Nog tijdens het verschijnen van de artikelenserie 'Het verbond Gods met den mensch' 
begint H. Visscher in het Gereformeerd Weekblad een artikelenserie onder de titel 
'Dogmatische beschouwingen'.' Visscher zegt zich niet te willen mengen in de pole
miek in De Waarheidsvriend tegen Diemer en Kersten.^ Niettemin vormen Woelde
rinks artikelen onmiskenbaar de aanleiding tot Visschers 'beschouwingen'.' Visscher 
beroept zich op vragen van lezers over Woelderinks beweringen."* Er volgt een stort
vloed aan verwijten en bezwaren. 

Deze liegen er niet om. Neerbuigend spreekt Visscher over predikanten, die 
voorlichting geven zonder voldoende kennis van zaken. Laat niemand denken, dat hij 
opnieuw de leer van de kerk kan maken. Individualisme doet het contact met het leven 
van Gods kerk verliezen. Natuurlijk mag er op oude schrijvers kritiek geoefend 
worden. Als het maar niet wortelt in onkunde of zelfs vijandschap tegen de waarheid 
Gods. Ketterij waart rond 'ook onder ons'; Arminius is even onsterfelijk als Gomarus.' 
Visscher waarschuwt voor een oppervlakkige objectieve verbondsbeschouwing; deze 
berust op een misverstand en op miskenning zowel van de natuur als van Gods gena
dewerk. Er wordt veel en soms zelfs zoetelijk over Christus gepraat, maar men heeft 
Hem nog nooit wezenlijk ontmoet. Wat een onkunde inzake de leer van de kerk! En dat 

' De 'Dogmatische beschouwingen' verschenen in GW 1936, p. 208-209 (1), 221-222 (II), 234-235 (III), 245-
247 (IV), 259-260 (V), 271-272 (VI), 281-282 (VII), 293-295 (VIII). 

' GW 1936, p 209. 

' En mei de verschijning van het boekje van I. Kievit, Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eisch der 
Heilige Schrift, zoals B.J. Wiegeraad stelt in Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje' 
(diss Utrecht), Leiden 1991, p. 249. Weliswaar verwijst Visscher naar dit "mooie boekje, dat pas door onzen 
Vriend Ds Kievit werd uitgegeven" (GW 1936, p. 234), toch is het aanknopingspunt steeds Woelderinks 
artikelenserie in De Waarheidsvriend. 

" GW 1936, p. 221, 234. 

'GW 1936, p. 208-209. 
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onder een schijn of men er alles van weet.* De strijd tegen 'subjectivisme' is een pleit 
voor blote voorwerpelijkheid. Wie bij de oude schrijvers een lijn trekt naar Cartesius, 
kent noch Cartesius noch het leven van de kerk. Laat men oppassen de Geest des 
Heeren niet te bedroeven!' 

Visscher heeft de volgende zakelijke bezwaren: 

ten onrechte wordt beweerd, dat de oude schrijvers in het pactum salutis de Heilige 
Geest uitschakelden. Zijn eeuwige presentie is erbij voorondersteld, wordt door 
sommigen ook genoemd. Het verbond des vredes is te verstaan als een moment in 
de Godsleer en als zodanig gaat dat verbond niet buiten de Heilige Geest om. 
Cloppenburg spreekt over één ongedeelde rede en wil in de drie Personen. Petrus 
van Mastricht noemt Vader, Zoon en Geest als de drie verdragsluitenden; de Geest 
is de voleinder van alle dingen;* 
het objectieve Woord en het objectieve verbond moet bevindelijk gekend en 
doorleefd zijn. Een voorwerpelijke kennis is onvoldoende. Er moet wedergeboorte 
zijn. "Welnu, van een waarachtig geloof, van een zaligmakend geloof kan geene 
sprake zijn, als er in den mensch geen wederbarende daad heeft plaatsgegrepen. En 
voor den mensch, die tot rijpheid des levens komt, is er geen andere weg om 
daarvan zeker te worden, dan op innerlijke, dus op 'subjectief doorleefde erva
ringsgronden";' 

- daarom kan het verbond niet losgedacht worden van de verkiezing. "De verkiezing 
werkt door in de geslachten, die onder het verbond leven. Niet in dien zin, dat als 
iemand onder het verbond verkeert, hem daarmede ook de genadegaven des 
verbonds zijn geschonken, maar zoo, dat het verkeeren onder het verbond de 
voorwaarde is, die vervuld moet zijn, zal er van een toedeeling dezer genadegaven 
sprake kunnen zijn."'° Kortom, pas door wedergeboorte krijgt een mens wezenlijk 

' 0 ^ 1 9 3 6 , p. 234-235 

'GW 1936, p 246-247. 

*GW1936,p. 221-222. 

' GW 1936, p. 235 Als bewijsgronden voert Visscher aan {GW 1936, p. 235, p. 246-247): 
art 5 N.G.B, het getuigenis van de Geest in de harten, 
art 9 N G.B de werkingen van de drie Personen, die wij in ons gevoelen; 
Joh. 14.23, waar Christus zegt Wij zullen komen en bij hem wonen; 
art. 22 N.G.B.: de Heilige Geest ontsteekt het geloof in onze harten, waardoor wij Christus omhel
zen; 
art 24 N.G.B.: de wedergeboorte maakt tot een nieuw mens; geen voorwerpelijk, maar een 
geestelijk gebeuren, 
DL 1,12: de zekerheid van de verkiezing wordt gekend uit de vruchten daarvan, 
Calvijn in Inst. II,10,17' er is onderscheid tussen een algemene mededeling van het Woord en een 
bijzondere, waardoor de zielen der godzaligen worden verlicht tot kennis Gods en met Hem worden 
verenigd 

"'GH'1936, p. 247. 
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deel aan het verbond. 

2.2 Reactie van Woelderink: 'Noodzakelijk verweer' 
In reactie op Visschers 'Dogmatische beschouwingen' (I-IV) schreef Woelderink een 
artikel in De Waarheidsvriend van 21 mei 1936, onder de titel: 'Noodzakelijk ver
weer'." 

- Woelderink schrijft zijn artikel met droefheid in zijn hart. Visscher stelt hem voor 
als een beunhaas.'^ Zelfs insinueert hij, dat Woelderink een vijand van Gods volk 
is. Toch geldt Woelderinks droefheid niet zozeer Visschers aanval op zijn persoon, 
als wel het gereformeerde volk in de Hervormde Kerk. Dat volk is teleurgesteld 
geworden in prof. Visscher als geestelijk leidsman; 

- Woelderink reageert, omdat hij Visschers beschuldigingen niet onbeantwoord wil 
laten. Niet dat hij zich wil opwerpen als degene, die de waarheid in pacht heeft. "Ik 
ben geen professor en ook geen doctor in de theologie. Slechts een eenvoudig 
dorpspredikant ben ik, maar God de Heere heeft in mijn studententijd mijn hart 
geopend voor de heerlijkheid en de kracht van Zijn Woord. Dorstende naar 
geestelijk voedsel heb ik mij toen in menige oude schrijver verdiept en al bezie ik 
hun werken meer critisch dan toen, altijd heb ik met waardering herdacht, wat ik uit 
die geschriften heb mogen leeren." Maar al heeft Woelderink eerbied voor de oude 
schrijvers, de waarheid en het belang van de Kerk gaan boven alles; 

- tegelijk verklaart Woelderink zich bereid om terug te treden en de voorlichting aan 
anderen over te laten. Nu Visscher in dit opzicht in gebreke is gebleven, zag 
Woelderink zich genoodzaakt het zelf te doen. In dit verband laat Woelderink zich 
uiterst kritisch uit over Visschers activiteiten als hoogleraar, zowel wat betreft zijn 
publicaties als zijn optreden in de collegezaal. Vele vragen van de Catechismus 
blijven Visschers leerlingen onduidelijk. In deze situatie is Woelderink gaan 
schrijven. Enerzijds tegenover het kerkverwoestend subjectivisme. Anderzijds om 
gereformeerde belijders samen te binden; 

- wat betreft Visschers zakelijke bezwaren, wijst Woelderink erop, dat hij al eerder 
aangaf Cloppenburg via De Verbondsleer in de Geref. Theologie van G. Vos 
geciteerd te hebben. Het door Visscher aangevoerde citaat acht Woelderink niet ter 
zake. Ook Woelderink zelf heeft met nadruk erkend, dat de ene ongedeelde wil in 
de drie-enige God tot de grondstukken van de gereformeerde leer behoort. Het punt 
in geding is echter, dat men deze waarheid niet heeft toegepast ten aanzien van het 
verbond der verlossing. In dit opzicht blijft ook Visscher een citaat van Cloppen
burg schuldig. Ten aanzien van Petrus van Mastricht geeft Woelderink een reeks 
citaten, waaruit blijkt, dat voor Van Mastricht het verbond der verlossing wel 
degelijk alleen een zaak van de Vader en de Zoon is. De Geest voert het vastgestel-

" Whvr XXVII, p. 246-247 

" Woelderink legt verband met een mede door hem ondertekend manifest; bedoeld manifest uit hervormd-
gereformeerde knng wilde de Anti-revolutionaire Partij voor afbrokkelen behoeden Visscher - voorheen 
A R P , daarna actief in een eigen politieke partij, de Christelijke Nationale Actie - was hierover ernstig 
verbitterd Zie B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p 254. 

159 



de pactum uit Feitelijk schakelt Van Mastncht de Geest uit De Geest wordt wel 
een enkele maal genoemd, maar dit wordt bij de uiteenzetting van het leerstuk niet 
verwerkt Ook bij Van Mastncht wordt het verbond der verlossing met het verbond 
van de genade vereenzelvigd In het verbond van de genade zijn de partijen de drie-
enige God en de Christus mysticus {- Christus met de Zijnen) Daarbij onderhan
delen de Vader, de Zoon en de Geest met de Zoon als tweede Adam Daar blijft de 
mens buiten, wat tot een houding van lijdelijkheid leidt, 
Woeldennk is door Visschers kntiek allerminst overtuigd De kritiek op de 
Gereformeerde Gemeenten werd echt niet ingegeven door afkeer van de Staatkun
dig Gereformeerde Partij "Ik spreek de hoop uit, dat de critiek van den hoogleraar 
even vnj is geweest van politieke aspiraties als mijn stukken daarvan vnj waren", 
besluit Woeldennk zijn artikel, geschreven op 14 mei 1936 

2.3 'Dogmatische beschouwingen V-VIII' 
Visschers reactie op Woeldennks verweer wordt gekenmerkt door een reeks persoon
lijke diskwalificaties van Woeldennk als christen en als man van wetenschap Woelde
nnk wil over elk leerstuk van de kerk een andere opvatting geven heterodoxie' Tevens 
geeft Visscher blijk van hevige aversie tegen de leiding van de Gereformeerde Bond 
HIJ zegt publiek per 1 juli 1936 zijn medewerking aan De Waarheidsvriend op En 
willen de studenten onderwijs over de Catechismus'' Laat men dan maar een 
catechiseermeester in Visschers plaats aanstellen Visscher weet nog een beste m 
Ouderkerk aan den IJssel Dat zou voor de gemoedsrust van de predikant aldaar een 
mooie oplossing zijn 

Op Woeldennks zakelijke tegenargumentatie gaat Visscher niet in Woeldennk 
erkent van een secundaire bron gebruik gemaakt te hebben Visschers conclusie "Mijn 
bezwaar is dus als juist erkend Welnu, daarmede is de heele zaak beslist Wat hij er nu 
verder nog omheen draait, is alleen een doekje voor het bloeden"" Ook Christus 
noemt meer dan eens alleen Zijn Vader en Zichzelf, zonder dat de Heilige Geest ter 
sprake komt Daarbij hebben de vaderen zich aangesloten 

Visschers artikelen leveren de volgende materiele bezwaren tegen Woeldennk op 

Woeldennk ontkent - in stnjd met de belijdenis en met de gereformeerde vaderen -
dat Adam en Eva al wedergeboren waren, toen God Zijn genadewoord (Genesis 
3 15) tot hen sprak,'" 
dit hangt samen met een onjuist openbaringsbegrip bij Woeldennk Gods openba
ring blijft niet in het voorwerpelijke steken, maar ontsluit zin en inhoud van de 
woorden voor het bewustzijn "Bij zulk eene levenssprake Gods is er niet eene 
simpele voorwerpelijkheid, maar gaat er met het woord, dat uit den mond Gods 
uitgaat, gepaard een levenwekkende werking van Gods Heiligen Geest, die in het 
bewustzijn zich openbaart in eene opvanging niet slechts van de klanken, maar van 

"GW 1936 p 259 

'"GW 1936, p 271-272, p 282 
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den diepen geestelijken zin, zoodat het eene macht wordt in het leven der ziel"; ' ' 
Woelderink spreekt graag over het monopleurisch karakter van het verbond. 
Tegelijk vergeet hij, dat God Zelf al de voorwaarden van het verbond vervult. Ook 
dat hoort bij dat monopleurisch karakter. Wie spreekt over de plicht tot geloof, valt 
als remonstrant door de mand. De plicht tot geloof is er niet krachtens het genade-
verbond, maar uit kracht van de schepping naar Gods beeld. Het behoort tot Gods 
absolute genade het geloof te schenken;" 

- tegenover Woelderink stelt Visscher het spreken van Melchior Leydekker over het 
verbond, gesloten met de uitverkorenen. "En uit den aard der zaak onderscheidt hij 
dus ook tweeërlei verbondsgemeenschap: Ie eene inwendige en verborgene, welke 
tot de uitverkorene bepaald is en onafscheidelijk met de zaligheid verbonden is; 2e 
eene uitwendige, die ook aan sommige verworpenen te beurt valt";" 

2.4 Reactie van Woelderink 
Woelderinks reageerde kort op Visschers antwoord op 'Noodzakelijk verweer'. 
Visschers antwoord was dermate persoonlijk en onzakelijk, dat Woelderink geen kans 
ziet om daarop in te gaan. "Zijn antwoord is zoo persoonlijk, wordt, nu hem in het 
publiek de waarheid is gezegd, gedragen door zulk een nijd en haat, dat ik zou vreezen, 
mdien ik daarop moest ingaan, de noodige lijdzaamheid te missen en meegesleurd te 
worden door die toom des mans (welke Gods gerechtigheid niet werkt) die prof. 
Visscher in zijn stukken zijn eigen schande doet opschuimen."'* Voor het overige 
verklaart Woelderink op bezwaren van lezers te willen ingaan en open te staan voor 
correctie. 

Het Gereformeerd Weekblad in 1936 over Woelderink 
Met Visschers frontale aanval op Woelderink in de 'Dogmatische beschouwingen' ging 
in het GW het hek van de dam. Al in 1934 had I. Kievit in dit blad Woelderink met naam 
en toenaam bestreden, echter zonder van persoonlijk ressentiment blijk te geven." Tot 
aan het verschijnen van de 'Dogmatische beschouwingen' had Visscher wel bezwaar 
aangetekend tegen de door Woelderink voorgestane verbondsbeschouwing, maar in 

" GW 1936, p. 282. 

" GW 1936, p. 271, p. 294-295. Wanneer B.J. Wiegeraad (Hugo Visscher, p. 249, noot 14) zegt, dat 
Visscher zelf niet verder ingaat op de roeping tot geloof, is dat niet geheel juist. Hoe beknopt ook, Visscher 
zegt duidelijk, dat de roeping tot geloof een absolute verplichting is, niet vanwege het verbond maar vanwe
ge Gods (scheppings)recht. 

" GW 1936, p. 295. 

" Whvr XXVII, p. 306. 

" GW 1934, nr. 8-16, 23-28 Het was een serie van veertien artikelen over de uiüeg van 1 Corinthifers 3:11-
15, contra een opmerking van Woelderink over deze tekst in de vragenrubriek van het jongelingenblad De 
Vaandrager In een noot geeft Kievit aan ook bezwaren te hebben tegen Woelderinks artikelen over 'Beli
jdenis doen' (GW 1934, nr. 11). Op deze bezwaren hoopte hij nader terug te komen. Impliciet zijn deze 
bezwaren verwerkt in Kievits artikelenserie 'Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eisch der H. Schrift' 
in GW 1935. 
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algemeen gehouden bewoordingen ̂ ^ 
Vanaf de 'Dogmatische beschouwingen' knjgen de aanvallen op Woeldennk in het GW 

een zwaar persoonlijk accent Allereerst geldt dit van Visscher zelf Onmiddellijk na de 
'Dogmatische beschouwingen' start hij een artikelenserie over 'Remonstrantisme' '̂ Na 
de voorgaande artikelen is duidelijk wie Visscher op het oog heeft, wanneer hij schrijft 
over remonstrantse leer, gebracht onder gereformeerde termen ^̂  Trouwens, met zoveel 
woorden wijst Visscher op Woelderinks artikelen in De Waarheidsvriend^^ De hele 
teneur van Visschers artikelen in 1936 is Mensen als Woeldennk halen Pelagius weer 
binnen Vandaar dat Visscher zijn vreugde uitspreekt over het boekje van I Kievit' 
Tweeërlei kinderen des verbonds Tegenwoordig wordt allerlei onder ons hervormd-
gereformeerd volk uitgezaaid, dat als gereformeerd wordt aangediend, maar in feite 
zuiver remonstrants is Er wordt over de verbondsleer helaas meer gepraat en gefanta
seerd dan in levend geloof gepraktiseerd '̂' 
Vanaf nu knjgt de bestnjding van Woeldennk ruim baan Woelderinks artikelen over 

het verbond hebben met Gods waarheid niets, met politiek alles te maken Laat hem als 
hoogleraar de studenten de Catechismus maar voorkauwen '̂ Hij is toch volgens M van 
Grieken zo'n knap theoloog'' Maar op Visschers 'Dogmatische beschouwingen' ingaan is 
er niet bij ^' Het gaat met Woeldennk van kwaad tot erger ^' Van Calvijn en de beste 
oude schrijvers wil hij niets weten Hij is in feite zuiver remonstrants Daar verhelpt ook 
al zijn napleiten niets aan ^' 
Ook I Kievit laat zich in 1936 niet onbetuigd om zijn gram over Woeldennk uit te 

storten Tevens wordt aan ingezonden stukken tegen Woeldennk alle ruimte geboden " 
Ze worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie Tegelijk met instem
ming vem de redactie 

™ Zie B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p 249 

'̂ Tot aan 1940 zal Visscher deze serie volhouden, in GW 1940, p 465-466 verschijnt het laatste artikel 
XCIII (') In oktober 1940 trok Visscher zich uit de redactie van het GW terug, B J Wiegeraad, Hugo 
Visscher, p 144 

''GW 1936, p 307 

" GW 1936, p 508 

^* GW 1936, p 559, Kievits boekje was indirect tegen Woeldennk gericht (Zie K Exalte in J van der Graaf 
(red ), Beproefde trouw Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
Kampen z j , p 149) 

" GW 1936, p 310 

'̂GW 1936, p 334 

"GW 1936,p 546 

'̂GW 1936, p 569 

" Veerüen dagen na het felle arnkel 'Dogmatische beschouwingen V' (GW van 30 mei 1936) worden de 
eerste ingezonden stukken contra Woeldennk al geplaatst (in GW van 13 juni 1936) 
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2.5 Analyse 

2.5.1 Zwarte bladzijde 
'Polemiek met H. Visscher' heet deze paragraaf. Met evenveel recht zou hier gesproken 
kunnen worden over een harde botsing tussen Woelderink en Visscher. Terecht is dit 
een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de hervormd-gereformeerde kring ge
noemd.'" De schaduwkanten van Visschers karakter komen onverhuld naar voren. In 
harde taal wordt Woelderink neergesabeld als onwetenschappelijk en zelfs als een 
vijand van Gods waarheid. Dit maakt het woord van H.J. de Groot over Visscher 
begrijpelijk: "Vanwege 's mans zeldzame debatteer-manieren, en zijn bijzondere wijze 
om tegenstanders te woord te staan en dood te slaan, zal in de komende handboeken 
der beschavings-geschiedenis een geheel eigene plaats voor hem moeten ingeruimd 
worden. Hij zal hebben een eigen kapittel, een eigen paragraaf, een eigen regel. Meer 
niet.'"' 

Tegelijk moet erkend worden, dat ook Woelderink van zijn kant in 'Noodzakelijk 
verweer' de discussie niet zakelijk heeft gehouden maar met persoonlijk gerichte 
verwijten vertroebelde. Hoe begrijpelijk dit ook is, gezien de uitdagende en prikkelen
de taal van Visscher,'^ toch bracht Woelderink hiermee evenzeer een onzuiver element 
in de discussie in. Woelderinks tweede reactie getuigt in dit opzicht van meer wijsheid. 

2.5.2 Achtergronden van Visschers 'Dogmatische beschouwingen' 
Bij het lezen van Visschers 'Dogmatische beschouwingen' rijst de vraag, waarom 
eigenlijk Visscher zo furieus reageerde op Woelderinks artikelen over het verbond. Ter 
verklaring is op diverse factoren te wijzen: 

- in zijn studententijd werd Woelderink geboeid door de colleges van Visscher." 
Ook in kerkpolitiek opzicht had hij zich aanvankelijk als medestander van Visscher 
doen kennen.''' Zowel in theologisch als in kerkpolitiek opzicht was er groot 
verschil gegroeid tussen oud-leerling en leermeester. Het was voor iemand als 
Visscher onverteerbaar, dat de dorpsdominee Woelderink van hem als hoogleraar 

'" B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 255; S. van der Linde gebruikt deze terminologie voor heel de 
behandeling, die Woelderink binnen de Gereformeerde Bond te beurt viel (interview). 

" Geciteerd via C. Graafland, in: Beproefde trouw, p. 90. 

" Hier IS mede m rekening te brengen de gespannen verhouding m Woelderinks gemeente, waarop Visscher 
overduidelijk zinspeelt, wanneer hij de catechiseermeester te Ouderkerk aan den IJssel noemt. 

" C. van der Wal, VeB, p. III. 

" B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 81-82, 247. 
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van mening durfde te (gaan) verschillen;'' 
op het eerste gezicht lijken ook politieke motieven mee een rol te spelen. Al zal het 
de escalatie in de discussie bevorderd hebben, toch zijn de theologische verschillen 
de diepste oorzaak van de controverse.'' Verbond en verkiezing zijn centrale noties 
in de gereformeerde theologie. Die noties zag Visscher bij Woelderink in gevaar 
komen. Visschers grootste zorg bij Woelderinks beschouwingen is, dat bij hem het 
werk van de Heilige Geest tekort kwam. De toeëigenmg van het heil door de Geest 
is in het verbond besloten. Daarmee annex is voor Visscher de beperkmg van het 
(intern) verbond tot de uitverkorenen. Op dit punt leefde er bij Visscher diep 
wantrouwen ten opzichte van Woelderink. Vandaar ook de beschuldiging van 
remonstrantisme. Heeft bij Woelderink de mens toch weer niet een eigen inbreng 
in het verbond?; 
al is de spits van Visschers grieven op Woelderink gericht, duidelijk is, dat hier 
tevens Visschers opgekropte woede zich ontlaadt over het feit, dat de Gerefor
meerde Bond hem niet steunde in zijn politieke idealen.'^ De verhouding tussen 
Visscher en (de leiding van) de Gereformeerde Bond lag in deze periode over heel 
de linie erg gevoelig. Ook de tegenstelling tussen het Gereformeerd Weekblad en 
De Waarheidsvriend kan mede de scherpte van toon bepaald hebben.^' Kortom, de 
botsing tussen Visscher en Woelderink is onderdeel van een bredere 'broedertwist' 
in hervormd-gereformeerde kring in de jaren dertig van de twintigste eeuw; 
al eerder werd aangegeven, dat Woelderinks artikelen over de rechtvaardigmaking 
in de kring van het Gereformeerd Weekblad diepe ergernis hadden gegeven.^' Zoals 
blijkt uit de excurs 'Het Gereformeerd Weekblad over Woelderink in 1936', leefden 
er bij Kievit - en ongetwijfeld bij Visscher - al in 1934 bezwaren tegen Woelderink. 
Aan jaren ingehouden ergernis wordt stem gegeven. Het zal de rauwheid van het 
stemgeluid versterkt hebben. 

" Aldus S van der Linde (interview); zie ook B.J Wiegeraad, Hugo Visscher, p 254. "Blijkbaar heeft het 
Visscher bijzonder gestoken, dat Woelderink van hem 'afvallig' werd, juist omdat hij zijn leerling geweest 
was en heeft hij zich mede daarom zo scherp tegenover hem opgesteld." 

' ' Zo B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 254, ook volgens S van der Linde heeft het politieke verschil 
(A R P /C N A) geen directe rol gespeeld, "maar bij een man als Visscher speelde in feite alles mee" 
(interview) J van der Graaf acht het niet waarschijnlijk, dat de politiek mede een rol heeft gespeeld m het 
conflict tussen Woelderink en Visscher; "Bij Woelderink is geen echte politieke belangstelling te bespeuren" 
(interview) 

" "Alle praatjes, die nu Ds Woelderink ten beste gaf, waren voor ons oud nieuws Ik heb dit geleuter jaren 
zoo gehoord uit dienzelfden hoek De eenige verklaringsgrond daarvan is deze, dat er een kliek is, die de 
belangen gebruikt der Hervormde Kerk, meer of minder openlijk, dat hangt van de omstandigheden af, en 
uitlevert aan ongereformeerden en aan de gescheiden 'gereformeerde' actie"; GW 1936, p 259; zie ook B.J. 
Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 254 

" Aldus S van der Linde (interview). 

'̂ Zie hoofdstuk IV. 
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2.5.3 Zakelijke onjuistheden 
Afgezien van de kern van het geding tussen Woelderink en Visscher (verbond/verkie
zing, het toeëigenend werk van de HeiHge Geest) zijn er bij Visscher een aantal 
zakelijke onjuistheden aan te wijzen: 

Visscher poneert, dat bij de oude schrijvers de Heilige Geest wel degelijk een rol 
speelt in het pactum salutis. Woelderinks antwoord is, dat ze soms de Heilige 
Geest wel noemen, maar niet werkelijk als partij in het pactum salutis een plaats 
weten te geven. Het onderzoek van B. Loonstra lijkt Woelderink hier voor een 
belangrijk deel gelijk te geven. Bij het gros van de oude schrijvers worden de 
Vader en de Zoon als onderhandelende partijen genoemd. De Heilige Geest is wel 
een handelende, maar geen onderhandelende Persoon;'"' 

- niet geheel correct is Visschers weergave van wat Woelderink schreef over de 
wedergeboorte van Adam en Eva. Woelderink noemt het voor discussie vatbaar, of 
Adam en Eva onmiddellijk na de val wedergeboren waren."' Verder laat hij zich er 
niet over uit. "Hoedanig de toestand is van hen, met wie God het verbond aangaat, 
zulks wordt door het begrip verbond niet beslist. Uit de oprichting van het verbond 
der genade met Adam en Eva na den val, volgt dan ook volstrekt niet, dat zij reeds 
wedergeboren waren. Evenmin als uit die oprichting volgt, dat zij niet wedergebo
ren waren.""^ Daarmee ontvalt de basis aan Visschers brede polemiek op dit punt; 

- de door Visscher aangehaalde plaatsen uit Schrift en belijdenis inzake de wederge
boorte bewijzen niet, wat hij ermee bewijzen wil. Zonder wedergeboorte zal 
niemand Gods Koninkrijk beërven. Maar dat wil nog niet zeggen, dat de wederge
boorte het verbond constitueert of mede constitueert. Dat is wat Visscher aantonen 
wil. En wat Woelderink ontkent. Met de door Visscher aangehaalde plaatsen is dat 
geschil niet beslist; 
Visscher beschuldigt Woelderink van een verkeerd openbaringsbegrip. Hier is 
eerder een verschil in wedergeboortebegrip. Visscher is in zijn wedergeboorte
begrip verwant aan Kuyper: de wedergeboorte is een apart ingrijpen van God, 
ingestorte genade, voorafgaand aan roeping en geloof."^ Woelderink legt meer de 
nadruk op het Woord - dat aanspreekt op de verantwoordelijkheid - als zaad van 
wedergeboorte; 
voor Woelderink wordt Gods belovend spreken nooit tot 'blote voorwerpelijkheid', 

" Zie B Loonstra, Verkiezing-verzoenmg-verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum 
salutis in de gereformeerde theologie (diss. Utrecht), 's-Gravenhage 1990, p. 119 e.v. Bernardus Smytegelt 
vormt hier een uitzondering. In zyn Maandagse catechisatiën stelt deze de Heilige Geest wel degelijk als 
onderhandelende Persoon in de vrederaad voor. Zie M.J. Amtzen, Van eeuwigheid als grond gelegd. Ge
dachten over de vrederaad, Kampen 1983, p 92-93. Voor wat betreft de pneumatologie relativeert G.C. 
Berkouwer het verschil tussen het di- en tripleurisch verstaan van het pactum salutis (De verkiezing Gods, 
Kampen 1956, p. 197, noot 191). 

"' Whvr XXVII, p. 85. 

« W/ivr. XXVII, p. 106. 

*" B.J. Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 249-250, 252. 
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zoals Visscher stelt. Woelderink protesteert juist tegen elke vorm van verzakelij

king, waar het gaat om Gods beloften.'" 

2.5.4 Twee denkrichtingen 
In de discussie tussen Visscher en Woelderink botsen twee aan elkaar tegengestelde 
denkrichtingen elkaar. Tot de belofte van het verbond behoort het toeëigenende werk 
van de Heilige Geest. Voor Visscher betekent dit, dat alleen de uitverkorenen tot het 
verbond behoren; de belofte van het verbond geldt alleen hen. Voor Woelderink niet. 
Al is de belofte alleen bij de uitverkorenen effectief, aan de belofte hebben de gelovi

gen en hun kinderen deel. Woelderink benadert de verkiezing vanuit het verbond, 
Visscher het verbond vanuit de verkiezing. Merkwaardig genoeg leidt het wederzijds 
tot beschuldigingen van remonstrantisme. 

VI.3 Polemiek met G.H. Kersten 

3.1 Kersten contra Woelderink 
Kersten beantwoordde Woelderinks serie over het verbond met negen artikelen in De 
Saambinder.'^^ De volgende hoofdzaken komen in deze artikelen aan de orde:''* 

3.1.1 Aansluiting bij Visscher 
Kersten sluit zich aan bij de artikelen van H. Visscher in het Gereformeerd Weekblad. 
Terecht  aldus Kersten  constateert Visscher bij Woelderink afwijking van vrijwel 
alle christelijke denkers van de oude kerk en van bijna alle gereformeerden. Daarbij 
doet Woelderink zijn beweringen zonder grondige kennis van zaken,*' zelfs zonder de 
gereformeerde theologen van vroeger gelezen te hebben."* Kersten is het op het punt 
van de wedergeboorte van Adam en Eva na de val zozeer eens met Visscher, dat hij 

■" Zie bijvoorbeeld Whvr. XXVII, p 125 

■" Saambinder 17e jrg , nr 16 tot 18e jrg., nr. 2. Ten onrechte plaatst J J. Grandia deze artikelensene contra 
Woelderink in 1935 i p v 1936 (m: H Florijn, J. Mastenbroek (red.), Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter 
en gids van de Gereformeerde Gemeenten, GoudriaanKampen 1993, p 121). Dezelfde vergissing wordt 
gemaakt in noot 76 (Idem, p. 125). In deze noot wordt als vindplaats voor Kerstens laatste artikel 18e jrg, nr. 
/ opgegeven, het was nr. 2. 

'" Ook nu laten we de opmerkingen van formeelkerkrechtelijke aard buiten beschouwing Woelderinks 
kritisch bedoelde constatering, dat de leeruitspraken van 1931 slechts oude theologische meningen uit de 
zeventiende en achttiende eeuw canoniseren, vat Kersten op als een compliment. Het was niet om nieuw 
licht te doen "Wij wenschen de oude, beproefde leer te handhaven en verheugen ons in de overeenstemming 
met de rechtzinnige Gereformeerde theologen uit vroeger dagen (...) Ds. Woelderink dient zich echter aan als 
een nieuwlichter"; Saambinder 17, nr. 18. 

" Saambinder 17, nr. 16. 

'* Saambinder \l,m 18 
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volstaat met verwijzing naar diens 'zeer lezenswaard artikel' hierover.'*' Hoe bestaat het, 
dat een man als prof. Van der Schuit instemming betuigt met Woelderinks ketterijen en 
zich ergert aan echt gereformeerde voorstellingen!'" 

3.1.2 Persoonlijk gerichte oordelen 
Ook Kersten spreekt regelmatig persoonlijk-scherpe oordelen over Woelderink uit. De 
ketterij vernacht bij hem." Woelderink denkt de gereformeerde wetenschap gepacht te 
hebben. Van zijn 'zelfstandig denken' is niet veel goed te verwachten. Ons eenvoudige 
gereformeerde volk heeft geen respect voor zijn pad-achtig-opgezwollen gedoe. Zijn 
schrijven verraadt gemis van iedere liefde voor de rechte leer.'^ De man spreekt 
onzin." Zijn uitspraken geven blijk van innerlijke afkeer van de ware bevinding van 
Gods volk.'" 

3.1.3 Geen onderscheid tussen verbond der verlossing en verbond der 
genade 
Kersten komt met kracht op voor de uitspraak van 1931, dat er geen wezenlijk onder
scheid is tussen het verbond der verlossing en het verbond der genade. Ten onrechte 
beweert Woelderink, dat daarmee alle onderscheid tussen deze verbonden is weggeval
len. De synode-uitspraak laat ruimte voor de gedachte, dat het verbond der verlossing 
in de eeuwigheid geplaatst moet worden, en het genadeverbond in de tijd. Maar er is 
geen wezenlijk onderscheid. De eerste die een dergelijk onderscheid leerde, was -
volgens Comrie - Arminius. Slecht gezelschap voor gereformeerde mensen! Voor 'onze 
beste theologen' was het verbond der verlossing niet alleen de grond voor het genade
verbond. Zij beschouwden beide verbonden als wezenlijk één met elkaar. "Het verbond 
der verlossing is 't genadeverbond van eeuwigheid."" 

*' Saambinder 17, nr. 22. 

'" Saambinder 17, nr. 16 en 18, nr. 2. Jacob Jan van der Schuit was hoogleraar aan de Theologische School 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk(en); zie over hem Voorgangers V, p. 175-177; zie ook J van 
Genderen/W. van 't Spijker (red.), Luisteren en leren, Jubileumboek van de Theologische Universiteit van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1894-1994, Amsterdam 1994, p. 169-182. Zie voor de 
bezwaren van Van der Schuit tegen de leeruitspraken van 1931 (kort samengevat): J.J. Grandia, in: Gerrit 
Hendrik Kersten, p. 118. 

" Saambinder 17, nr. 16. 

"Saambinder 17, nr. 19. 

" Saambinder 17, nr. 19. 

'̂  Saambinder 18, nr. 2. 

" Saambinder 17, nr. 19; zie ook nr. 23. 
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3.1.4 De oprichting van het genadeverbond 
Wat betreft de oprichting van het genadeverbond onderscheidt Kersten twee aspecten: 

het genadeverbond is van eeuwigheid opgericht met Christus als tweede Adam en 
representerend verbondshoofd; in Christus zijn de uitverkorenen van eeuwigheid in 
het genadeverbond;'* 
het genade verbond wordt met de uitverkorenen persoonlijk opgericht door 
wedergeboorte en geestelijke oefeningen;'^ dan krijgen zij door de Heilige Geest 
wat zij volgens het doopsformulier in Christus (al van eeuwigheid af) hebben.'* 

In dit kader vult Kersten ook de termen 'monopleurisch' en 'dipleurisch' in. Wanneer 
God door wedergeboorte een uitverkorene in het verbond inlijft, is dat een daad van 
God alleen ('monopleurisch'). Van Kersten mag dat een eenzijdige verbondssluiting 
genoemd worden. Mits dit maar niet wordt verstaan van het wezen van het verbond. 
Een monopleurisch verbond is geen echt verbond. Daarvoor zijn twee partijen nodig." 
Door de oefeningen van het geloof - vruchten van het ingeplante geloof - gaan de 
uitverkorenen tot het verbond in. In die weg worden de uitverkorenen ware bondge
noten en door God in het verbond ingelijfd.'" Kersten verwerpt dan ook Woelderinks 
verwijt mzake subjectivisme, alsof bij hem het verbond afhankelijk wordt gemaakt van 
de mens. Zeker, zolang de uitverkorenen niet wedergeboren zijn, staan zij 'dadelijk' 
buiten het verbond. Maar wil Woelderink dan beweren, dat een mens echt deel heeft 
aan het verbond zonder wedergeboorte? Toch rust het verbond der genade niet op het 
geloof van de mens, maar op (het werk van) Christus. Ook de 'onderwerpelijke' ver
bondssluiting*' gaat niet uit van de mens, maar van de Heilige Geest, die door de 
wedergeboorte in het verbond inlijft en Christus bij de inplanting van het geloof in de 

" Kersten wijdt aan Christus als verbondshoofd een apart artikel (Saambinder 17, nr 23) Als tweede Adam 
(Romeinen 5, 1 Corinthiers 15:22) representeert Christus de uitverkorenen. "De Zoon staat, als Hoofd Zijner 
gemeente, in het verbond der genade dan ook als representeerende de uitverkorenen Hij is hun Verbonds
hoofd met Wien alle onderhandelingen zijn geschied en die alle voorwaarden van het verbond vervulde " 

" Kersten werkt dit onderscheid uit in Saambinder 18, nr 2. Er is 
a) de toeeigenmg van Christus en al Zijn heilsweldaden in de levendmaking (wedergeboorte); 
b) de omhelzing van deze toeèigening door de oefeningen van het geloof. 
Onder de oefemngen van het geloof verstaat Kersten het bevindelijk doorleven van eigen schuld en van het 
heil in Christus. 

"Saamèinder 17, nr. 21 

" " het wezen des verbonds is (iipleurisch (tweezijdig)". Saambinder 17, nr. 22. 

^ Saambinder n,nT 24 

" "Ds Woelderink moge spreken van subjectivisme, ik ben er van overreed, dat wie niet onderwerpelijk van 
de sluiting des verbonds iets leert kennen, vreemdeling van de genade is en m Adam der verdoemenis blijft 
onderworpen"; 5aamèi/wier 18, nr 2. 
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ziel deelachtig maakt. Hier is alles Gods werk.' 

3.1.5 Twee partijen in het verbond 
Voor een echt verbond zijn twee partijen nodig. Dat is geen rationalistische schema-
tiek. Zo hebben de gereformeerde vaderen het steeds geleerd. Daarom kan in het 
pactum salutis geen sprake zijn van een verbondssluiting tussen de drie Personen in het 
goddelijke Wezen onderling, "eenvoudig omdat in God geen partijen zijn."*' Volgens 
Kersten is het verbond der verlossing (= het genadeverbond van eeuwigheid) dan ook 
geen intertrinitarisch verbond, maar een verbond van de Vader (mede namens de Zoon 
en de Heilige Geest) met de Zoon als de Gezalfde des Vaders en als vertegenwoordiger 
van de uitverkorenen. "Ik besluit thans met in het kort nog eens vast te stellen, (...) dat 
het genade-verbond is gesloten tusschen God-drieënig handelend in den Persoon des 
Vaders, (als handhavend de gerechtigheid Gods) en Christus, den Zone Gods, repre-
senteerend Hoofd der uitverkorenen."'^ In deze gedachtengang is de Heilige Geest 
volstrekt niet uitgesloten bij de sluiting van het verbond. De Vader onderhandelde 
mede namens de Heilige Geest." 

3.1.6 Slechts twee verbonden 
Er zijn dus geen drie verbonden, maar slechts twee verbonden: werkverbond en 
genadeverbond. Tot het werkverbond behoort een mens van nature. Tot het genadever
bond behoren de uitverkorenen van eeuwigheid in Christus (= verbond der verlossing). 
ZIJ worden daarin in de tijd ingelijfd door wedergeboorte en gelovige aanvaarding van 
het verbond. "Van tweeën één: Wij zijn in Adam of in Christus; of in het verbond der 
werken ter verdoemenis, of in het verbond der genade tot zaligheid. Een derde weg is 
er niet."*' Daarmee is niet ontkend, dat het verbond een uiterlijke (en wisselende) 
openbaringsvorm ontvangen heeft. Maar vorm en wezen mogen niet verwisseld 
worden. Het natuurlijk zaad van Abraham stond slechts in een uiterlijke betrekking tot 
het genadeverbond. Alleen de uitverkorenen zijn de echte bondgenoten. "En alzoo is 
het verbond der genade meer dan alleen een aanbieding van de weldaden des verbonds, 
doch een vermaken en dadelijk toekennen en schenken van al die zegeningen, die Gode 
tot heerlijkheid strekken in de zaligheid Zijner uitverkorenen."*' Aan uitverkorenen en 
niet-uitverkorenen wordt het evangelie gepredikt (de bediening van het verbond). 
Krachtens Gods welbehagen geven alleen de uitverkorenen eraan gehoor. De anderen 

"Saambinder 18, nr. 1. 

" Saambinder 17, nr. 22, zie ook nr. 23: m het enig, eeuwig en eenvoudig Wezen van God kunnen geen 
partijen zijn. 

"^ Saambinder n,nr. 23. 

''^ Saambmder ]7,m. 22. 

"* Saambmder \l,m. 24. 

" Idem. 
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weigeren dat door eigen schuld Door de bediening van het evangehe voert God Zijn 
raad uit, zowel in de toebrenging van de uitverkorenen als in de verdoemenis van de 
ongehoorzamen ** 

3.1.7 Het prijzen van Gods volk 
Tot slot verdedigt Kersten het prijzen van Gods volk met een beroep op diverse bijbel

teksten, waarin het volk van de Here wordt zalig gesproken Blijkbaar kan Woeldennk 
dat niet verdragen en spreekt hij schimpend over 'subjectivisme' Zelfs Bileam werd 
verrukt, toen hij het volk van God zag Maar velen zijn nog minder dan Bileam "Is het 
nog noodig te zeggen, dat ik verdedig de uitspraak der Synode aangaande het verbond 
der genade'^ Deze uitspraak is door ds Woeldennk bestreden, doch op gronden, die 
met houdbaar zijn " ' ' 

3.2 Reactie van Woeldennk: 'Het verbond der verlossing IHI' 
Woeldennk beantwoordde Kersten in een drietal artikelen in De Waarheidsvriend 
onder de titel 'Het verbond der verlossing' °̂ 

'Natuur en genade' 
Voorafgaande aan de artikelen over 'Het verbond der verlossing' publiceerde Woeldennk 
in De Waarheidsvriend een serie van 18 artikelen over 'Natuur en genade " Aangezien 
deze serie niet van direkte betekenis is voor het onderwerp van deze studie, blijven deze 
artikelen als zodanig onbesproken Een tweetal elementen is van belang om hier 
genoemd te worden 
1) de artikelen over 'Natuur en genade' hebben hun eigen plaats en betekenis in 
Woelderinks verzet tegen het subjectivisme Het pietisme leeft met de rug naar Gods 
schepping toe '̂  Gods genade wordt misverstaan Het roomse genadebegnp drong door 
in de kerk der Hervorming men ging Gods genade als een fysischmetafysische groot

heid beschouwen, die een mens bezitten kan Comrie noemt genade een hebbelijkheid, 
een ingeschapen iets '■* Gods genade in Christus is echter Zijn gunsüge gezindheid, deze 
genade komt tot ons in Gods beloften in de weg van het geloof Tegelijk is genade een 
kracht van God,'"* 

"' Saambmder IS, m 1 

" Saambinder 18, nr 2 

™iy/ivr XXVII, p 491 492 501502,511 512 (12 november  26 november 1936) 

'' Whvr XXVII, nr 31 tot 49, m deze zelfde periode publiceert Woeldennk in Whvr XXVII, nr 43 en 44 
een tweetal meditaties over Filippenzen 3 12 'Nimmer het doel hier bereikt en toch vol van goeden moed', 
aan het slot van de tweede meditatie is de mededeling te vinden Schets van een nabetrachtingspreek (p 
433) Ook deze meditaties blijven hier verder onbesproken 

'^Whvr XXVII, p 351 

"WAvr XXVII, p 401402 

''Whvr XXVII, p 421 422 
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2) Woelderink schetst, hoe in de roomse theologie onderscheid wordt gemaakt tussen 
natuur en genade. Een soortgelijk dualisme vindt hij terug bij de wederdo-
pers/doopsgezinden.'^ Maar ook in eigen - bevindelijke - kring: "Dit dualisme, deze 
Doopersche mijding, die natuur en genade uiteenwerpt, heeft telkens tot een separatisme 
onder ons geleid, waardoor aan de kerstening van het volksleven groote schade is 
toegebracht.""' Hier trekt Woelderink voor het eerst in De Waarheidsvnend rechtstreeks 
een lijn van het doperse denken naar het denken in over-bevindelijke kring! 

Hoofdzaken van de serie 'Het verbond der verlossing' : 

3.2.1 Kerstens aansluiting bij Visscher 
Woelderink gaat niet in op de aanvallen op zijn persoon, zowel in het Gereformeerd 
Weekblad als door Kersten in De Saambinder gedaan. Wel constateert hij Kerstens 
aansluiting bij Visscher. Zelfs Visschers slordig lezen^' neemt hij - ongecontroleerd -
over. Desalniettemin is die aansluiting er alleen maar, wanneer het erom gaat Ouder-
kerks predikant te bestrijden. Zakelijk moeten ook Visscher en Kievit door Kersten als 
dwaalleraars beschouwd worden. Visscher en Kievit zien het verbond der verlossing 
als een verbond tussen de drie Personen onderling, terwijl dit volgens Kersten een 
onmogelijkheid is. Stelt Woelderink, dat de vaderen het verbond der verlossing gezien 
hebben als een verbond tussen de Vader en de Zoon, dan geeft Kersten hem daarin in 
feite gelijk, terwijl Visscher en Kievit dit ontkennen.'* 

3.2.2 Woelderinks motieven 
Dat Woelderink over het verbond der verlossing schreef, heeft een pastorale achter-
grond.^' Op zichzelf genomen acht hij het niet zo'n belangrijk dogmatisch onderwerp. 
Maar door de vereenzelviging van het verbond der verlossing met het verbond der 
genade in de leeruitspraken van de Gereformeerde Gemeenten, wordt aan het genade
verbond tekort gedaan. Daar ligt dan ook Woelderinks voornaamste interesse: niet bij 

" W/ivr XXVII, p. 431 

" Whvr XXVII, p 462. 

" Woelderink wijst erop, dat hij nergens - zoals Visscher beweert - ontkend heeft, dat Adam en Eva na de 
val wedergeboren waren; VWivr XXVII, p 501. 

™ Whvr. XXVII, p. 501, I Kievit onderscheidt in het verbond der verlossing tussen de raad des heils 
(verbond tussen de drie Personen) en de raad des vredes (verbond tussen de Vader en de Zoon); zie I Kievit, 
Tweeërlei kinderen des Verbonds/Voorwerpehjke-onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift, Houten 
1986 (2e herdruk), p. 11-12 Woelderink bespreekt deze door hem eigenaardige genoemde onderscheiding in 
Whvr XXVII, p. 491-492 Is dit een slimmigheid om Visscher te dekken'' Of heeft Kievit deze onderschei
ding aan een oude schrijver ontleend, die Woelderink over het hoofd heeft gezien? 

" "Mededoogen met de zielen, die onder een juk van knechtelijke inzettingen worden gebracht, drong mij 
om te protesteeren tegen een systeem van theologische gedachten, dat het teeken en zegel van het verbond 
der genade, in den doop ons gegeven, tot een ijdel teeken maakt, dat de toegang tot den troon der genade 
afsluit voor allen, die met de klaarblijkelijke kenmerken van het genadeleven kunnen toonen en zoo het 
evangelie der genade te niet doet"; Whvr. XXVII, p. 511. 
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het verbond der verlossing, maar bij het genadeverbond Er kan moeihjk nog gesproken 
worden over een oprichting van dat verbond met de mdividuele gelovige Beter is het 
te spreken over de openbaring van het van eeuwigheid af behoren bij het verbond De 
mens wordt louter voorwerp van het verbond Er wordt geen enkele keus meer van die 
mens gevraagd Gods beloften en de doop worden van hun kracht beroofd Eerst moet 
men wedergeboren zijn, voordat men zich de beloften van het evangelie mag toeei-
genen "Ter verdediging nu van wat ons door God den Heere in het verbond der genade 
gegeven is, heb ik gemeend mij nader te moeten bezinnen op het verbond der verlos
sing "*° Daarbij denkt Woelderink niet alleen aan de Gereformeerde Gemeenten, maar 
ook aan de daaraan verwante stroming in eigen kring De beloften van het verbond 
worden alleen voor de levendgemaakte uitverkorenen van toepassing geacht Op deze 
manier worden degenen, die echt hongeren en dorsten naar Gods genade, leeg 
weggezonden, terwijl de hypocneten valse hoop kunnen blijven koesteren Van de 
ware vrees van God heeft men niet meer het flauwste begnp Daarom houdt Woelde
rink zich niet stil, hoezeer men hem ook verdacht maakt *' 

3.2.3 Het verbond der verlossing 
Ten aanzien van het verbond der verlossing was Woelderinks hoofdstelling de meeste 
theologen uit de achttiende eeuw vatten het verbond der verlossing op als een verbond 
tussen de Vader en de Zoon, en niet van de drie Personen onderling "Dit kwam mij 
niet alleen voor een onjuistheid te zijn, maar ook oorzaak van de vereenzelviging van 
verbond der genade en verbond der verlossing "*̂  

Kersten had hier tegenover opgemerkt, dat van een verbond tussen de Personen in 
het goddelijk Wezen geen sprake kan zijn Volgens Kersten zijn voor elk verbond twee 
partijen nodig In God zijn geen partijen Dus kan er geen sprake zijn van een 
intertrinitarisch verbond Hier mist Woeldennk bij Kersten een definitie van het begnp 
'partij 'Partijen' staan niet altijd tegenover elkaar, zoals Kersten min of meer sugge
reert Bovendien, wanneer de Zoon namens de uitverkorenen met de Vader onderhan
delt, treedt Hij dan buiten het Wezen van God'' Houdt Hij daarbij op Gods Zoon te 
zijn'̂  Ook op aarde kan een verbond een overeenkomst tussen drie partijen zijn *' Het 
verbond der verlossing is een verbond tussen de drie Personen m God Dat betekent 
met, dat er in dit verbond een tegenstelling overbrugd wordt Dit verbond spreekt juist 
van de volkomen overeenstemming tussen de dne Personen m het goddelijk Wezen ten 
opzichte van het verlossingswerk "Het verbond der verlossing is dan die theologische 
figuur, waardoor ons klaar wordt voorgesteld, hoe vast het verlossingswerk ligt in het 
besluit van een eenig en dneeemg God, wijl Vader, Zoon en H Geest ieder voor zich 

«"W/jvr XXVII p 491 

«' Whvr XXVII, p 512 

»̂  W/ivr XXVII, p 491 

*' Woelderink tekent hierbij aan, dat het Kersten met allereerst gaat om het getal twee of dne, Kerstens 
grootste bezwaar ncht zich tegen het aannemen van partijen in God 
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en allen te zamen op zich genomen hebben te doen, wat hier te doen is",*'' 
Ook had Kersten beweerd, dat nooit één rechtzinnig theoloog de Heilige Geest 

heeft uitgesloten, zoals Woelderink meent te moeten constateren De Vader onderhan
delt namens de dne Personen met de Zoon als Gezalfde des Vaders Dus is de Heilige 
Geest niet uitgesloten Woeldennk - aldus Kersten - wijkt hier van Schrift en belijdenis 
af, met de oude theologen, die hij daarvan beschuldigt Dat laatste ontkent Woelderink 
Het verbond der verlossing als zodanig komt in de belijdenis niet voor Dan is het ook 
moeilijk de vaderen verwijten op dit punt van de belijdenis af te wijken Wel meent 
Woelderink, dat de vaderen in kwestie de Schnftuurhjke lijnen niet juist hebben 
doorgetrokken Tevens dat de scholastieke theologie in veel opzichten de reformaton-
sche geest mist Van Kerstens constructie had Woeldennk al een vermoeden Alleen 
dacht hij eerst, dat het om een onbewuste verschuiving ging van een verbond tussen de 
Vader en de eeuwige Zoon naar een verbond tussen de Vader (namens de drie Perso
nen) en de Zoon als vertegenwoordiger van de te verlossen mensheid Nu blijkt het om 
een bewust zo geformuleerde mening te gaan 

Woeldennk acht het een onmogelijke constructie, dat de Vader mede namens de 
Zoon met de Zoon een verbond sluit Ook als vertegenwoordiger van de Zijnen blijft 
de Zoon de eeuwige Zoon van God Welke theoloog van professie neemt deze 
constructie voor zijn rekening'' Kerstens voorstelling van zaken lijdt onder innerlijke 
tegenspraak 

Waarom wordt echter in de Schnft dan zo vaak gesproken over een onderhandeling 
tussen de Vader en de Zoon, waarbij de Heilige Geest ongenoemd blijft'' Woeldennks 
antwoord is de Schrift is geen dogmatiek De Schrift levert de bouwstoffen, de 
dogmatiek ordent die tot een systematisch geheel De Schrift is vrij om speciaal het 
licht te laten vallen op het werk, dat de Zoon in het verbond van de verlossing op Zich 
heeft genomen en op de belofte. Hem door de Vader gedaan (Johannes 17) Maar er 
pleit niets voor om wat de Schrift uitvergroot, te maken tot een apart verbond tussen de 
Vader en de Zoon, met uitsluiting van de Heilige Geest Dan dreigt het gevaar aan de 
eenheid van het goddelijk Wezen tekort te doen "De groote waarde van het leerstuk 
van het verbond der verlossing ligt daann, dat het ons laat zien, hoe de verlossing in 
Christus niet alleen vastligt in het eeuwig raadsbesluit Gods, maar dat in dit eeuwig 
besluit van God drieeenig de drie Personen in volkomen eenstemmigheid met elkander 
overeengestemd hebben en zich als het ware tegenover elkander verbonden hebben om 
ieder voor zich te doen, wat er gedaan moest worden om een zondig volk te 
verlossen "*' 

3.3 Analyse 

3.3.1 Geen werkelijk gesprek 
Het valt op, hoe weinig de polemiek tussen Kersten en Woeldennk werkelijk tot een 
gesprek met elkaar leidt Kersten verdedigt met verve de leeruitspraken van 1931 

" Whvr XXVII p 502 

«'WAvr XXVII, p 511 
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Daarbij zet hij zijn eigen visie op de punten in geding nog eens breedvoerig uiteen. 
Woelderinks bezwaren worden daarbij wel genoemd, maar Kersten gaat er nauwelijks 
op m. Eigenlijk is hiervan alleen echt sprake, wanneer hij schrijft over de bediening 
van het verbond.*' Voor het overige wordt Woelderinks mening niet werkelijk gewo
gen. Nog minder weerlegd. 

Woelderinks weerwoord is in dit opzicht meer ter zake. Er wordt kritisch ingegaan 
op de artikelen van Kersten: a) Kersten geeft geen definitie van het begrip 'partij'; b) 
blijft de Zoon niet altijd de eeuwige Zoon van God? Toch is de spits van Woelderinks 
artikelen meer op de lezers van De Waarheidsvriend gericht dan op Kersten. De lezers 
moeten niet denken, dat hij de kritiek van Visscher en Kersten angstig verzwijgt.*^ 

3.3.2 Kerstens aansluiting bij Visscher 
Niet ten onrechte legt Woelderink er de vinger bij, dat Kerstens aansluiting bij de 
artikelen van Visscher in het Gereformeerd Weekblad opportunistisch aandoet. Op het 
centrale punt in kwestie - is het verbond der verlossing een overeenkomst tussen de 
Vader en de Zoon of tussen de drie Personen in het goddelijk Wezen? - staan Kersten 
en Visscher inderdaad tegenover elkaar. Woelderink vermoedt hierachter kwaadwil
lendheid bij Kersten: er is slechts aansluiting bij Visscher om Ouderkerks predikant te 
treffen. Deze mogelijkheid hoeft niet uitgesloten te worden. 

Er kan ook een andere overweging bij Kersten een rol gespeeld hebben. In het jaar 
1936 vonden diverse besprekingen plaats tussen de Staatkundig Gereformeerde Partij, 
waarvan Kersten voorman was en de Christelijke Nationale Actie, met Visscher als 
centrale figuur. De indruk bestaat, dat Kersten veel waarde hechtte aan deze bespre
kingen. In de jaren vóór 1936 hadden Kersten en Visscher diverse botsingen in het 
politieke vlak met elkaar gehad.** Het lijkt niet uitgesloten, dat Kersten in zijn artikelen 
contra Woelderink van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om Visscher voor zich in 
te nemen. Maar meer dan een veronderstelling is dit uiteraard niet.*' 

3.3.3 Persoonlijk gerichte oordelen 
Het is verheugend, dat Woelderink tegenover Kersten min of meer zakelijk blijft en 
niet ingaat op diens persoonlijk gerichte aantijgingen. Al is globaal genomen Kerstens 
toon meer ingetogen dan die van Visscher, ook Kersten ontziet zich niet om Woelde
rinks integriteit als christen en theoloog verdacht te maken. Te gemakkelijk is het, 
wanneer Grandia schrijft: "Dat er soms persoonlijke woorden vallen in de artikelen van 

"'Saamèi/u/er 18, nr I 

*' Whvr XXVIl, p. 491. 

" Niet alleen polUiek, ook karakterologisch lagen beide heren elkaar allernunst Beiden hadden de neiging 
om te domineren Bovendien had Visscher een uitgesproken hekel aan Kersten. Zie B.J. Wiegeraad, Hugo 
Visscher, p 117. 

*' Overigens liepen de besprekingen tussen de S.G.P. en de C.N.A. op niets uit. Zie bij dit onderdeel- H. 
Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (diss. Uttecht), Houten 
1990 (tweede druk), p 151-154. 
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ds. Kersten is jammer, maar menselijk. Als het goed is, kan niemand daar boven staan. 
Trouwens, ook de tegenpartij gaat hierin niet vrijuit."'" Dit laatste gaat wat betreft 
Woeldermk ten aanzien van Kersten nauwelijks op. Bovendien is het geen excuus. 
Weliswaar behoren persoonlijk gerichte aanvallen bij de perspraktijken van deze tijd. 
Maar zelfs in de contekst van de eigen tijd zijn uitspraken als van Kersten en Visscher 
buitensporig te noemen. 

3.3.4 Kersten contra christelijke gereformeerden 
Kersten spreekt in zijn artikelen tegen Woelderink regelmatig scherpe taal in de 
nchting van de christelijke gereformeerden. Met name prof. Van der Schuit moet het 
ontgelden." Het tekent Kerstens blijvende behoefte om de positie van de Gereformeer
de Gemeenten af te grenzen tegen die van de Christelijke Gereformeerde Kerk.'^ Met 
zijn kritische opmerkingen zal Kersten ook de bevindelijke stroming binnen de 
Christelijke Gereformeerde Kerk op het oog hebben gehad. Vanaf 1928 werd de 
theologie van Jongeleen toonaangevend in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit 
leidde tot terreinverlies van de bevindelijke stroming. Deze stroming had ook geprotes
teerd bij de benoeming van Van der Schuit.'^ Het laat zich denken, dat Kersten op hun 
onlustgevoelens heeft willen inspelen. 

3.3.5 Comrie 
Kerstens visie op het verbond van de verlossing is voor een belangrijk deel ontleend 
dan die van Comrie.''' Met name betreft dit de voorstelling, dat de Vader namens de 
dne Personen onderhandelt met de Zoon als vertegenwoordiger van de uitverkorenen. 

'"In GerntHendrik Kersten, p 122. 

" Saambinder 17, nr 16 (Van der Schuit), nr 19 (Jongeleen c s ), nr 23 (christelijke gereformeerden), 18, 
nr 2 (Van der Schuit) In 1928/29 hadden Kersten en Van der Schuit met elkaar gepolemiseerd over het 
verbond 

" Dit IS Kersten ook gelukt In 1992 noemt J H Velema de leeruitspraken van 1931 (de twee-verbondenleer) 
als kenmerkend verschil tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken 
Hierbij dient bedacht te worden, dat ds A Moerkerken (Gereformeerde Gemeenten) in 1979 nog eens het 
gewicht van de leeruitspraken onderstreepte Zie J H Velema, Wie zijn wij "> Plaats van, informatie over, kijk 
op de Christelijke Gereformeerde Kerken, Amsterdam 1992, p 171 e v 

" Zie J Zwemer, In conflict met de cultuur De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving 
m het midden van de twintigste eeuw (diss VU Amsterdam), Goudriaan-Kampen 1992, p 122 e v 

^ B Loonstra, Verkiezmg-verzoenmg-verbond, p 158, ook C Graafland wijst op Kerstens aansluiting bij 
(en radicalisering van) Comrie Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der 
verkiezing m het Gereformeerd Protestantisme, 's-Gravenhage 1987 (tweede druk), p 280 Met Comrie wist 
Kersten zich eensgeestes (M Golverdingen, Ds G H Kersten Facetten van zijn leven en werk. Houten 
1993 [derde herziene en uitgebreide druk], p 241) Via Kersten heeft Comrie een stempel gezet op het theo
logiseren binnen de Gereformeerde Gemeenten Zie voor de betekenis van Comrie's denken voor de Gere
formeerde Gemeenten A Vergunst, 'Het theologisch eigene van de Gereformeerde Gemeenten m de Gere
formeerde gezindte' (p 75-99), m I A Kole (red ), Alleen uit Hem en door Hem Overwegingen bij het 
zeventig-jang bestaan van de Gereformeerde Gemeenten (1907-1977), Goes z j , over Comrie m n vanaf p 
79 
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Merkwaardig is het feit, dat Woelderink pas nu opmerkt, dat het bij deze voorstelling 
van zaken niet gaat om een vloeiend verlopen ontwikkeling, maar om een op zichzelf 
staande visie. Reeds de studie van A.G. Honig over Alexander Comrie had hem 
kunnen waarschuwen, dat Comrie's visie op Gods verkiezing in christologisch opzicht 
uitzonderlijk genoemd moet worden." Dit met alle gevolgen vandien voor de invulling 
van het pactum salutis. 

3.3.6 Contra subjectivisme 
De discussie over het verbond der verlossing en het verbond der genade lijkt sterk 
theoretisch. Te meer, daar zowel Kersten als Woelderink wijzen op de noodzaak van 
wedergeboorte. Toch betekent het voor de praktijk van het geloofsleven een wereld van 
verschil. Bij Kersten is het de wedergeboorte, die een mens invoegt in het verbond. 
Zolang dat niet het geval is, heeft men nog slechts deel aan de bediening van het 
verbond. Dus moet een mens in eigen leven de wedergeboorte constateren en ervaren, 
om er zeker van te zijn tot het verbond te behoren. Dat is het subjectivisme, dat 
Woelderink bestrijden wil, omdat het of tot geestelijke hoogmoed of tot permanente 
weifelmoedigheid leidt. Vandaar dat Woelderink wijst op het verbond van God als 
eenzijdige beschikking. Op grond van het behoren tot dat verbond roept God tot geloof 
en gehoorzaamheid. In dat geloof en die gehoorzaamheid wordt het verbond voltooid. 
Het startpunt echter blijft buiten de mens liggen: in Gods belovend spreken. Uit de 
discussie wordt duidelijk, dat Kersten geen antenne heeft gehad voor wat Woelderink 
bedoelde. In feite is hier bij Kersten hetzelfde misverstand als bij Visscher. Gods 
opnemen in het verbond en geven in de belofte kan Kersten zich alleen als voltooide 
realiteit indenken. 

3.3.7 Pastorale invalshoek 
Woelderink zelf brengt de pastorale invalshoek ter sprake, van waaruit hij het verbond 
der verlossing benadert. Daarbij heeft hij met name de situatie in eigen kring op het 
oog. Door de vereenzelviging van het verbond der verlossing met het verbond der 
genade, wordt het genadeverbond met zijn beloften en heilsgoederen een burcht met 
een gesloten poort.'* Daartegenover verdiept Woelderink zich - met als aanleiding de 
leeruitspraken van de Gereformeerde Gemeenten - in het verbond van de verlossing om 
op te komen voor de toegankelijkheid van het verbond van de genade, zodat dat 
verbond aan mensen, die hongeren en dorsten naar Gods genade, werkelijk troost kan 
bieden. Deze motivatie bevestigt de eerder in deze studie gedane constatering en 
getrokken conclusie,'' dat het zwaartepunt van Woelderinks theologiseren ligt bij het 
verbond van de genade en niet bij de leer van Gods verkiezing. 

" Honigs studie Alexander Comne verscheen in 1892; zie p. 246-249: het Hoofd van de uitverkorenen is 
met Gods Zoon maar de Man Jezus Christus. Na de zondeval wordt Hij naast Middelaar der vereniging ook 
Middelaar der verzoening Zie ook B. Loonstra, Verkiezing-verzoening-verbond, p. 146-147. 

"WAvr XXVil, p 512. 

" In hoofdstuk II. 
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3.3.8 Doop als concentratiepunt 
Woelderinks primaire aandacht voor het verbond van de genade concentreert zich in 
zijn bezorgdheid om de uitholHng van de doop in over-bevindeHjke kring.'* In dat licht 
is ook de slotopmerking van deze korte artikelenserie te plaatsen: "Zoo de Heere wil, 
zal ik in een verhandeling over het doopsformulier, waarmede ik volgende week een 
aanvang hoop te maken, op deze dingen nader terug komen."" 

VI.4 Conclusie 
In de polemiek met Visscher en Kersten vindt een scherpe confrontatie plaats tussen 
Woelderink en het over-bevindelijke denken. Tevens komen rond Woelderink de 
tegenstellingen in hervormd-gereformeerde kring pijnlijk op scherp te staan. 

De confrontatie met Visscher en Kersten loopt uit op een uitgesproken positiebe
paling van Woelderink. Naar zijn mening neutraliseert het door hem gesignaleerde 
subjectivistische denken Gods verbond met een beroep op Gods verkiezing. Met 
name tegenover dit denken in eigen kring wil hij opkomen voor het verbond van de 
genade en het functioneren daarvan in het geloofsleven. 

'* Whvr XXVII, p 491. "de verzegeling van Gods beloften in den doop aan onze voorhoofden wordt ijdel 
verklaard De doop is niet een zegel van het verbond; slechts van de bediening van het verbond", zie ook 
Whvr XXVII, p 511 Al eerder - in de serie 'Het verbond Gods met den mensch' - had Woelderink zijn zorg 
over het uithollen van de doop uitgesproken; Whvr. XXVII, p. 206. 

"WAvr. XXVII, p. 512. 
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Hoofdstuk VII Intermezzo: de jeugdbladen 

VII. 1 Opzet van het hoofdstuk 
Vanaf 1932 tot 1936 verzorgde Woelderink de vragenrubriek in De Vaandrager, het 
blad van de Hervormde Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden 
grondslag.' Meer dan eens zijn de gestelde vragen en gegeven antwoorden van belang 
voor het onderwerp van deze studie. Daarop is de rubricering afgestemd: vanuit 
verschillende invalshoeken worden de centrale momenten van Woelderinks theologise
ren in beeld gebracht (VII.2). 

In De Kandelaar, het orgaan van de Nederlandse Hervormde Bond van Meisjesver-
eenigingen op Gereformeerden grondslag schreef Woelderink van 1932 tot 1937 een 
lang gerekte artikelenserie over 'Het Verbond'.^ We gaan de hoofdzaken van deze serie 
na (VII.3). In de analyse willen we de stof uit de jeugdbladen vergelijken met de 
andere publicaties van Woelderink in deze zelfde periode (VII.4),^ om daaruit een 
conclusie te trekken (VII.5). Op deze manier kunnen eerdere analyses en conclusies 
getoetst worden. 

VII.2 De Vaandrager 

2.1 Prediking en prediker 
Waaraan kan men een prediking onderkennen, die zogenaamd ziekelijk gereformeerd 
is? Het is de eerste vraag, die Woelderink te beantwoorden krijgt. Hij geeft er een 
tweeledig antwoord op. Prediking wordt ziekelijk, wanneer daarin één van de hoofd
momenten van de Schrift niet tot zijn recht komt. Prediking wordt echter ook ziekelijk, 
wanneer die beheerst wordt door beschouwingen over allerlei visioenen of boodschap-

' Woelderink leverde zijn eerste bijdrage in de jaargang 1931-32 (20e jrg ), p 199; zijn laatste bijdrage ver
scheen in de jaargang 1936-37 (25e jrg.), p. 22-23; op p. 34 lezen we zijn 'Ten afscheid'. Woelderink had het 
te druk gekregen om het werk als vragenbusredacteur te blijven doen. "Een mensch kan nu eenmaal met alle 
dingen tegelijk doen .." In totaal behandelde Woelderink in deze jaren 226 vragen Vanaf vraag 215 (1935-
36, 24e jrg.) wordteen telfout gemaakt; vraag 215 wordt genummerd als 115. Deze fout wordtin het vervolg 
consequent volgehouden In het register 1935-36 is de nummering wel juist. In het register 1936-37 is de 
verwarring compleet; vraag 225 is 125 geworden, vraag 226 werd 26 

' Het eerste artikel verscheen in jaargang 1932-33 (5e jrg.), p. 27 e.v., het laatste artikel in jaargang 1936-37 
(9e jrg.), p. 153-155 In de jaargang 1932-33 schreef Woelderink zijn artikelen over het verbond in de 
rubriek 'Uit het Woord' Vanaf de jaargang 1933-34 gaat het om een zelfstandige serie. De hoofdtitel is 
steeds 'Het Verbond'; vanaf de jaargang 1932-33, p. 114 krijgt elk artikel een eigen ondertitel: 'De naam', 
'Vóór den val', enz. 

' De tekst van Woelderinks lezing over 'Het Verbond', in 1935 gehouden op een buitengewone kamerverga
dering van de G.T.S.V. 'Voetius', was niet meer te achterhalen. Zodoende kon deze lezing niet in het 
onderzoek betrokken worden Zie over deze lezing van Woelderink voor 'Voetius': J H van de Bank, A.J. 
Mensink en C.C. de Vreugd, 'Cantemus Voetiam!' Geschiedenis van 100 jaar studentenleven binnen de 
Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging "Voetius' te Utrecht, Zoetermeer 1999, p. 49; zie over de 
discussies binnen 'Voetius' rondom het verbond ook W. Verboom, 'Woelderinkianen en Kievitianen' (rubriek 
'Reflexen'), in: Theol. Ref. 42, p. 275. 
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pen, die de prediker ontvangen zou hebben.'' 
In de prediking moet de bekering aan de orde komen.' Dat is wat anders dan zich 

druk maken over de vraag, of de prediker wel bekeerd is. Er zijn mensen - Woelderink 
spreekt uit eigen ondervinding - die zich tot de prediking begeven om te onderzoeken, 
of de prediker bekeerd is. Pas dan accepteert men diens prediking. Woelderink acht dit 
in strijd met de Schrift. Zeker, de geesten moeten beproefd worden. Dat heeft echter 
betrekking op de boodschap, die gebracht wordt. Ook is niet uit de Schrift te bewijzen, 
dat een onbekeerd iemand niet de zuivere waarheid kan prediken. Het valt dan ook niet 
'als in een handomdraaien' uit te maken, of men met een (on)bekeerd prediker heeft te 
doen.' 

Woelderink wil hiermee niet beweren, dat het niet uitmaakt of een dienaar van het 
Woord al dan niet godvrezend is. Met instemming citeert hij meermalen W. a Brakel: 
een onbekeerd predikant had beter schoenlapper kunnen worden.^ Over het innerlijk 
echter kan de kerk niet oordelen. Zij kan van haar dienaren niet meer vragen dan een 
zuivere belijdenis en een goede levenswandel. Er wordt dus wel godsvrucht gevraagd. 
Maar de beoordeling daarvan blijft beperkt tot wat daarvan openlijk zichtbaar is. In de 
Gereformeerde Gemeenten worden kandidaten voor het predikambt beoordeeld op wat 
ze kunnen vertellen over hun bekering en hun inwendige roeping. Woelderink ziet dat 
als uitvloeisel van het subjectivistische en individualistische beginsel in deze gemeen
ten. Mensen gaan oordelen over het hart. Dat blijft altijd een onzeker oordeel. Het 
komt ook alleen God toe. Bovendien, werkt God in iemand het verlangen naar het 
predikambt, dan moet niet de eis van een bijzondere openbaring gesteld worden. Deze 
subjectivistische eis leidt tot de meest vreemdsoortige dingen.* 

De kwestie 'bekeerd/onbekeerd' speelt ook een rol bij het adres van de prediking. 
"Mag een predikant zich bedienen van de uitdrukking broeders en zusters, als hij in de 
prediking de gemeente aanspreekt?"' De vraag - aldus Woelderink - veronderstelt, dat 
velen een dergelijke aanspraak ongepast vinden. De mensen mochten eens gaan 
denken, dat ze in meerderheid al bekeerd waren! Voor Woelderink is dit een bewijs, 
hoezeer velen het verbond van de genade en de roeping van de kerk uit het oog 
verloren hebben. Uit de kerkelijke formulieren blijkt, dat de vaderen de gemeente als 
gemeente van de Here beschouwd hebben. Daarom spraken zij de gemeente ook als 
zodanig aan. Niet dat zij allen in de kerk als bekeerd beschouwden. "Zij kenden het 

M931-32,p. 199-200. 

' ".. de prediking van een geloof, dat niet tevens de bekeering en algeheele verandering des menschen in 
zich besluit, kan niet als prediking van het ware geloof aanvaard worden, evenmin als de prediking van een 
bekeering zonder geloof schriftuurlijk mag worden geacht"; 1932-33, p. 60 

' 1932-33, p 299 

' 1932-33, p 299, 1933-34, p. 226. 

« 1933-34, p. 262. 

' 1933-34, p. 210. 
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onderscheid tusschen bekeerd en onbekeerd beter dan menigeen onzer dagen, die met 
deze woorden te koop loopt, maar zij spraken de gemeente als gemeente van Christus 
aan, omdat zij beseften, dat zij dan alleen doordrongen zou kunnen worden van haar 
roeping om een gemeente des Heeren te zijn ... (...) ... zij zagen in die schare niet een 
troep heidenen, maar een gedoopt volk, d.i. een volk, dat onder de band des verbonds 
ligt en dat voor een groot deel ook openlijk verklaard had des Heeren te zijn en 
voorzoover zij het niet verklaard hadden, zulks toch behoorden te verklaren."'" Daarom 
heeft Woelderink geen bezwaar tegen de aanspraak 'broeders en zusters' voor de leden 
van de gemeente. Of men levend lid van de gemeente is, is een vraag die ieder voor 
zichzelf moet beantwoorden. 

Kortom, de beloften van het evangelie moeten onverkort verkondigd worden." 
Tegelijk pleit Woelderink voor wat hij - in navolging van H. Visscher'^ - het mystieke 
element in de prediking noemt. Onder mystiek verstaat Woelderink de kern van de 
religie: de betrekking, waarin de mens zich geplaatst weet tot God en die beslag legt op 
heel het wezen van die mens. Al kan mystiek in mysticisme ontaarden, voor gezonde 
mystiek dient in de prediking plaats te zijn. Dit als medicijn tegen dor intellectualisme 
en moralistische deugdsprediking.'^ 

2.2 Geloof, wedergeboorte en bekering 
Het ware geloof is niet zonder waarachtige bekering. Afwending van de zonde"* en 
toewending naar God zijn de kenmerken van een levend geloof. Dat is wat anders dan 
de vraag stellen, of iemand bekeerd is. Zo doet de subjectivist het. Voor hem is het 
subject, de mens met zijn belevenissen, alles. 

Zo gaan de Catechismus en het Avondmaalsformulier niet te werk. Zij beperken 
zich tot de algemene grondbeginselen van het leven des geloofs. Niet om daaraan 
zekerheid voor de eeuwigheid te ontlenen." Het gaat om de blijken van levend geloof. 
En dat geloof richt zich niet op de mens zelf, maar op Gods genadewoord, bevestigd in 

'"1933-34, p 210 

" 1935-36, p 302 

" Woelderink verwijst in dit verband naar 'de betreffende brochure van prof Visscher'; bedoeld is diens 
referaat op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond van 11 april 1929, Het mystieke element in de 
bediening des V/oords, Zeist 1929. 

" 1933-34, p. 193. 

" Kennis van zonde en ellende is de grond, waaruit het ware geloof opspruit, stelt Woelderink In een later 
stadium verduidelijkt hij deze zegswijze. Ellendekennis is niet de grond, waarop het geloof bouwt (dat is 
Christus) Het is - zoals ook Comrie zegt - de bodem, waar het geloof van zijn subjectieve zijde bezien 
opwast "Zonder de rechte vernedering en een algeheele gebrokenheid des harten is er geen recht omhelzen 
van Christus mogelijk"; 1933-34, p 29 

" Bouwen op eigen 'zielswerkzaamheid' garandeert met, dat iemand een christen is. Leidt dergelijke 
zielswerkzaamheid niet tot echte bekering, dan is het slechts vrucht van algemene genade "Of het vrucht 
van bizondere genade is, zal daaruit blijken, of deze mensch door waar geloof Christus leert aannemen als 
zijn Borg en Middelaar Want de Schrift verbindt de zaligheid aan het geloof'; 1932-33, p 189 

180 



Christus. Alleen dan komt er echte zekerheid, die nu bij velen ontbreekt. "Men blijft de 
genade in zichzelf zoeken, in allerlei zielswerkzaamheid, in plaats van buiten zich zelf 
in Christus."'* Er zijn christenen, voor wie Christus onmisbaar is geworden. Maar die 
niet van zichzelf durven te zeggen, dat zij bekeerd zijn. "De vreeze Gods kan klaar in 
een mensch liggen, zonder dat die mensch verslag van zijn bekeering durft doen of kan 
doen."" 

Wat gaat in de bekering voorop: geloof of wedergeboorte? Die vraag kan naar 
Woelderinks mening niet zonder meer beantwoord worden. Eerst moet vastgesteld 
worden wat iemand onder 'bekering' verstaat en wat men bedoelt met het woord 
'wedergeboorte'. Sommigen vatten wedergeboorte  met A. Kuyper  op als de innerlij

ke levendmaking. Er wordt een verborgen levenskiem in een mensenziel gelegd. Van 
die wedergeboorte is het geloof zoveel als de openbaringsvorm. Alleen al taalkundig 
heeft Woelderink hier ernstige bezwaren. Bij een geboorte treedt nieuw leven aan de 
dag. Dus kiest Woelderink voor de ruimere betekenis, die artikel 24 Nederlandse 
Geloofsbelijdenis aan de term wedergeboorte geeft: concrete levensverandering. Zo 
beschouwd gaat het geloof aan de wedergeboorte vooraf.'* 

Woelderink maakt onderscheid tussen bekering en wedergeboorte. Al gaat het 
zakelijk min of meer om dezelfde aangelegenheid, bij de term 'bekering' ligt meer het 
accent op wat een mens  onder invloed van de Heilige Geest  doet, zijn stellingname 
ten aanzien van de dienst van de zonde en de dienst van de Here. Bij 'wedergeboorte' is 
vooral te denken aan het werk van de Heilige Geest, die de mens tot nieuw leven 
brengt." "Vandaar, dat ook volgens onze beschouwing het begrip wedergeboorte ten 
opzichte van het begrip bekeering primair is."^" 

Ook bij de vraag "Is de jongelingsvereeniging een bekeeringsinstituut?",^' wil 
Woelderinks eerst weten: Wat wordt precies bedoeld? Het laat zich echter wel vermoe

den waarop de vraag doelt. Op meer dan één J.V. wordt de inleiding een soort preek, 
waarin de ernst van dood en eeuwigheid op het hart gebonden wordt. Breed en 
klagelijk spreekt men over de doodsstaat van de mens en over de noodzaak van de 

" 193233, p. 346 Daarom wil Woelderink ook niet ingaan op de vraag: Hoe groot  of klein  kan een 
geloof zijn'' Uit de vraag blijkt volgens Woelderink de neiging om op eigen geloof te gaan bouwen, "terwijl 
het de eigen aard van het geloof is om den mensch van al het eigene te doen afzien, ook van zijn geloof, om 
alleen te bouwen op Gods genade in Christus geopenbaard", 193435, p 54 

" 193334, p 226. 

'" 193334, p. 27 

'■" De wil van de in zonde gevallen mens is gebonden door de zondemacht "Weshalve het noodig is, zal hij 
opnieuw de goede keuze doen, dat hij wederom geboren worde"; 193536, p 227. In een eerdere vraagbeant

woording had Woelderink er op gewezen, dat deze onmacht met als een gebrek aan kracht moet worden 
opgevat Anders verdwijnt het zedelijk karakter van deze onmacht en het besef van verantwoordelijkheid 
tegenover God; 193132, p 250. 

'° 193435, p 100. 

" 193435, p 331. 
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bekering Woeldennk acht dit een vorm van methodisme met bepaalde methoden een 
mensenhart tot God willen bekeren "Ook in den roep naar een bevindelijke prediking 
schuilt bij tal van menschen een ontzaglijke dosis methodisme, terwijl juist dit 
methodistisch dnngen naar bekeering vaak op bizondere wijze den dood in de pot 
brengt "̂ ^ 

2.3 Geloofsbelijdenis en Avondmaal 
BIJ de uitdrukking 'belijdenis des geloofs' is het geloof onderwerp, geen voorwerp van 
die belijdenis Deze constatering acht Woeldennk "van de grootste beteekenis" Het 
voorwerp van die belijdenis is datgene wat geloofd wordt het Woord van de Here Wie 
belijdenis van het geloof aflegt, belijdt niet eigen bekering of wedergeboorte "Immers 
het voorwerp van het ware geloof is niet de christen zelf maar Gods Woord en Evang
elie Wie belijdenis doet, belijdt dit Woord en Evangelie van ganscher harte te geloo-
ven "" 

Woeldennk noemt de onderscheiding tussen het aanvaarden van de Schrift als 
waarheid van God enerzijds en geloven in God en Chnstus anderzijds dwaas Er is 
onderscheid tussen histonsch geloof̂ "* en waar geloof Maar niet wat het voorwerp 
betreft Het voorwerp van waar geloof en dus van een ware geloofsbelijdenis is de 
levende God en de levende Chnstus Maar met een levend geloof in God en Chnstus 
geloven kan alleen, voorzover men het Woord van de genade gelooft 

Wordt het historisch-gelovigen zo niet al te gemakkelijk gemaakf Woeldennk kent 
de tegenwerping Hij stelt er tegenover de kerk oordeelt niet over het innerlijk De eis 
tot oprecht geloof moet gesteld en op het geweten gebonden worden Het oordeel 
daarover moet aan de Here overgelaten worden Extra kenmerken van levend geloof 
eisen ziet Woeldennk als een uitvloeisel van het ontbreken van kerkelijke tucht Nu er 
geen tucht geoefend wordt, betrekt men de wacht bij de poort tot de volle kerkelijke 
gemeenschap, die ongeoorloofd nauw wordt gemaakt Bovendien, de hypocriet valt 
toch niet door de mand, hoe scherp de vragen ook geformuleerd worden "Want het 
eigenaardige van een hypocnet is juist, dat hij de gestalte van den waren geloovige 
aanneemt " '̂ 

Voor het aangaan aan het Avondmaal wordt met meer dan de openbare geloofsbe
lijdenis gevraagd Uiteraard moet het leven daarmee in overeenstemming zijn In de 
zelfbeproeving moet de mens niet bezig zijn met de vraag, of hij al dan met bekeerd is 

' ' Idem 

" 1933 34, p 43 

^' Het histonsch geloof houdt de feiten of woorden verstandelijk voor waar (Hand 26 27,28) zonder 
innerlijke betrokkenheid op de God van de feiten en de woorden BGD p 546 

" 1933 34, p 44 Zo was Judas als hypocnet voor zijn medediscipelen niet herkenbaar als goddeloze, 1935-
36 p 528 
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Hij moet zichzelf onderzoeken of hij Gods vaste beloften gelooft.̂ * Zonder geloof kan 
men geen Avondmaal vieren. Maar dat sluit niet in, dat men een verslag van eigen 
bekering moet kunnen geven. Helaas, de roeping tot het ware geloof wordt niet meer 
verstaan, is Woelderinks klacht. Belijdenis doen wordt een uitwendige formaliteit, die 
wel toelaat tot de doop, maar niet tot het Avondmaal. Zelfs ambtsdragers onthouden 
zich van het Avondmaal, omdat men zich onbekeerd acht.̂ ^ 

Geloofsbelijdenis afleggen is zowel een vrijwillige daad als een verplichting. 
Vrijwillig: dus niet onder pressie van ouders of voogden. Belijdenis doen moet een 
vrijwillig besluit zijn, en dat op een leeftijd, waarop men zichzelf rekenschap kan 
geven van zijn daden. Hoe zal een mens anders tot zelfbeproeving in staat zijn? Maar 
tegelijk geldt: verplicht. Die verplichting vloeit voort uit de doop. "Een dure verplich
ting rust op ieder gedoopte om den naam van den drieëenigen God, in wiens naam wij 
gedoopt zijn, in het midden dezer wereld te belijden en in den weg Zijner inzettingen 
en geboden te wandelen."^* 

Deze twee aspecten - vrijwillig en verplicht - moeten niet van elkaar worden losge
maakt of tegen elkaar worden uitgespeeld. "Dit is de groote strijd, die wij in het leven 
overal te strijden hebben. Het is ook de kern van den strijd tusschen voorwerpelijk en 
onderwerpelijk. Velen zeggen: onderwerpelijk; anderen voorwerpelijk; soms staan 
beide partijen in hevigen strijd tegenover elkander. Maar het is noch het een noch het 
ander maar beide tezaam verbonden en dit is de groote strijd, die ieder kind van God 
hier te strijden heeft en welke strijd hier in dit leven nimmer eindigt n.l. hoe hij beide 
verbinden zal en het verplichte met het vrijwillige en het vrijwillige met het verplichte 
vereenigen zal, zoodat de vrijwilligheid, waarmede hij God dient, geen eigenwilligheid 
wordt maar de overgave des harten aan den dienst des Heeren zich openbaart in een 
kinderlijke gehoorzaamheid."^'^ 

2.4 Rechtvaardiging 
Gods vergeving onthult Zijn liefde en barmhartigheid. Dat is Zijn liefde en barmhar
tigheid in Christus, voor ons overgegeven in de dood. Dat confronteert ons met het 
recht van God. Waar Christus gepredikt wordt, leert een mens buigen voor het recht 
van God en vluchten tot Christus, om in Hem met God verzoend te worden. En dat in 
de weg van het geloof, dat de belofte van het evangelie omhelst.'" 

^̂  Woelderink durft zich er niet over uit te laten, of er in de Gereformeerde Kerken wel genoeg op zelfbeproe
ving wordt aangedrongen. Zo goed als nooit woonde hij in een Gereformeerde Kerk een voorbereidingspreek 
bij Er IS in deze kerken meer geloof en bekering dan vaak aangenomen wordt Is er zelfgenoegzaamheid, 
dan hangt dat niet zozeer samen met de verbondsleer, als wel met het kerkisme; 1933-34, p. 226-227 

" 1934-35, p. 55. Zie voor een soortgelijke situatie in de Gereformeerde Gemeenten: B. Wallet, Ambt en 
Avondmaatsmijding Een reformatorisch appèl. Kampen 1982 

'* 1933-34, p. 58. 

" 1933-34, p. 59. 

" 1932-33, p. 354-355. 
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Een mens is rechtvaardig voor God door het geloof. Deze rechtvaardiging is niet 
zoveel als het zich bewust worden een gerechtvaardigde te zijn. Deze redenering keert 
heel de rechtvaardigmaking om. De tollenaar uit Jezus' gelijkenis^' kwam niet als een 
gerechtvaardigde naar de tempel om zich dat daar bewust te worden. Hij wist zich 
verwerpelijk onder Gods vonnis. Maar hij beleed zijn ongerechtigheid en toen vergaf 
God Hem de schuld (Psalm 32). "Die vrijspraak Gods is maar niet een gedachte, die de 
mensch zelf zich vormt, maar het is het eigen getuigenis Gods, door den H. Geest aan 
het hart krachtiglijk bevestigd, in geloof door den zondaar aangenomen."" De tollenaar 
kwam niet als een gerechtvaardigde naar de tempel; hij ging als een gerechtvaardigde 
naar huis. 

Woelderink wijst de constructie van een 'rechtvaardigmaking van eeuwigheid' af, 
door A. Kuyper aan Coinrie ontleend. Hij acht dit een weinig geslaagde poging om de 
rechtvaardiging niet in de subjectieve rechtvaardiging te laten opgaan. Ook de 
constructie van ds. Van Schuppen in zijn boek Sterven en leven voldoet Woelderink 
niet. Van Schuppen kent geen andere rechtvaardiging dan in de vierschaar der consci-
entie. "De groote fout van Ds. v. Schuppen is en blijft zijn subjectivisme. Hij komt niet 
van de waarheid tot de bevinding, maar hij construeert van uit de bevinding de 
waarheid."^' Voorafgaand aan de bevindelijke kennis van de rechtvaardigmaking is 
volgens Van Schuppen de mens geestelijk dood. Ten onrechte laat Van Schuppen de 
rechtvaardigmaking en de bevindelijke kennis daarvan ineenvloeien. 

Er is een objectieve rechtvaardigmaking, voorafgaand aan de subjectieve rechtvaar
digmaking. Terecht sprak de Synode van de Gereformeerde Kerken dat uit.'"* Ook het 
doopsformulier zegt, dat kinderen zonder het te weten in Christus tot genade aangeno
men zijn. De objectieve rechtvaardiging - verzegeld in de doop - is de toerekening van 
Christus' gerechtigheid. Deze is vrucht van het verbond en wordt in de belofte van het 
verbond geopenbaard. 

^'Lucas 18 9-14 

'M932-33,p 347. 

" 1933-34, p. 242 

" Utrecht 1905 Deze synode sprak uit, dat de belijdenis van de kerk niet alleen een rechtvaardiging door het 
geloof kent, maar ook "de objectieve rechtvaardigmaking door de opstanding van Christus bezegeld, die in 
tijdsorde aan de subjectieve rechtvaardigmaking voorafgaat" Daarbij moet beslist gehandhaafd worden "dat 
WIJ persoonlijk deze weldaad alleen door een oprecht geloof deelachtig worden " Daarom waarschuwde de 
synode tegen elke voorstelling die "hetzij aan de eeuwige borgstelling van Christus voor zijne uitverkorenen, 
hetzij aan den eisch van een oprecht geloof om in de vierschaar der conscientie voor God gerechtvaardigd te 
worden, afbreuk zou doen", Acta, art 158 Woelderink citeert de uitspraak van Utrecht 1905 over de 
eeuwige rechtvaardigmaking op p 241 (1933-34). 
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2.5 Verbond en belofte 
Meer dan eens komt in de vragenrubriek het verbond expliciet ter sprake.'' Wie kan het 
'Onze Vader' bidden?'* Deze vraag wordt volgens Woelderink ingegeven door het 
gebrek aan inzicht in Gods verbond en belofte. De belofte van het evangelie (zie 
vraag/antwoord 66 en 84 H.C.) wordt voorwaardelijk gemaakt. Alleen Gods ware, 
bekeerde kinderen hebben het recht om die te omhelzen en mogen het 'Onze Vader' 
bidden. Men vreest remonstrantisme. En komt zo bij een nieuw remonstrantisme 
terecht! Men neemt het uitgangspunt in de mens en niet in Gods vrije genade. 

Wie echter uitgaat van de verbondsgedachte, leert zijn kinderen het 'Onze Vader' 
bidden. Omdat God de Vader in de doop het kind verzegelde, dat Hij het tot een God 
en Vader wilde zijn. Zie het doopsformulier. Gods eigen beloften zijn hier de basis. 
Wel moet in geloof gebeden zijn. Maar dat is hier de kwestie niet. Wie zijn kind zo 
leert bidden, bidt zelf of dat kind al biddende Gods beloften door een levend geloof 
mag leren omhelzen. 

Gods belofte gaat voorop. Daarop heeft het geloof te volgen. Zo is het ook met de 
belofte van de vergeving van de zonden. In die belofte wordt Christus gegeven. Die 
belofte moet ook gelovig aanvaard worden, wil men 'personeel eigendom' hebben aan 
Gods heil. Zonder geloof is er geen behoud," hoe zwak dat geloof ook kan zijn.'* 

Geeft God Zijn beloften, dan mogen de gelovigen daaraan rechten ontlenen. 
Genaderechten. Hier valt voor Gods kinderen niets te eisen; "... erkennende, dat Gods 
beloften vast zijn, gedenken zij nochtans, dat deze beloften hen uit genade gegeven 
zijn; daarom pleiten zij wel op Gods eigen Woord en houden daaraan vast, maar zij 
doen het in zulk een diepen ootmoed, dat het gebed des geloofs wel een dringend, maar 
niet een eischend gebed kan worden genoemd."" 

Volgens een bepaalde denkrichting mag een mens zich pas Gods beloften toeëige-
nen, wanneer hij een bijzondere openbaring gehad heeft. Zonder een dergelijke 
openbaring Gods beloften naar zich toehalen is in deze optiek diefstal. Christus zegt 

" BIJ 'verbond' denken we in deze paragraaf aan het genadeye.xhonA. Ook de 'staat der rechtheid' komt 
enkele keren aan de orde in de vragenrubriek. De uitdrukking 'proefgebod' acht Woelderink aan bedenking 
onderhevig. In het paradijs is de mens de heerhjkheid nog niet binnengegaan. In het zogenaamde proefgebod 
gaat het niet om een valstrik, waardoor de mens vallen kan, maar om ontsluiting van de weg naar het eeuwi
ge leven; 1934-35, p. 10. Van de belofte des levens was de boom des levens ah w een sacrament. Vóór de 
val mocht Adam daarvan eten (en heeft hij daarvan ook gegeten), na de val niet meer. Door zijn zonde 
verspeelde Adam de belofte des levens; 1935-36, p. 33-34. God moest ook wel de weg naar de boom des 
levens versperren Anders zou het lijken, alsof Hij Zijn oordeel niet ten uitvoer zou brengen; 1935-36, p. 
528 

" 1931-32, p. 250-251. 

" Die regel geldt ook voor de heidenen, die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Wanneer God hen 
om hun ongeloof oordeelt is Hij met onrechtvaardig; Hij is niet verplicht om het evangelie van de genade te 
laten prediken. Tegelijk is er de roeping om heidenen de weg van het leven bekend te maken; 1935-36, p 
479 

" 1932-33, p. 355. 

™ 1933-34, p 90; "hen (i.p.v. hwn) gegeven" is citaat. 
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echter: Bekeert u en gelooft het evangehe. En het evangelie geloven is de belofte van 
het evangelie geloven. Die belofte is niet een algemene uitspraak, dat er bij God 
genade is. "Als het evangelie ons Gods genade predikt, dan brengt het ons die genade 
gansch nabij en wekt ons persoonlijk op om die genade aan te nemen. (...) Wie hier een 
bijzondere openbaring noodzakelijk acht, doet heel het evangelie te niet.'""" Het is het 
evangelie zelf, dat verlof geeft om de beloften, en daarin Christus, gelovig te omhelzen. 

Het is per se niet Woelderinks bedoeling om het "wederbarende, verlichtende en 
verzegelende'"" werk van de Heilige Geest naar de achtergrond te schuiven. Zonder de 
Heilige Geest is er geen geloof. Alleen, dat geloof bewerkt de Geest niet door een 
bijzondere openbaring, maar door de beloften van het evangelie. Hij leert de beloften 
geloven. Die beloften niet onverkort prediken, maar oproepen om te wachten op een 
bijzondere openbaring, is een bedroeven van de Geest. Zoals ook degenen, die 
stelselmatig de beloften van zich weren en het ongeloof in hun hart aankweken de 
Geest bedroeven. Wachten op een bijzondere openbaring kan zelfs worden tot een 
verzoeken van God! 

2.6 Doop en doopsformulier 
Opmerkelijk vaak komt in de vragenbus van De Vaandrager de doop en het 
doopsformulier ter sprake. In deze paragraaf geven we aandacht aan wat Woelderink 
over de doop en het doopsformulier als zodanig opmerkt. 

Een enkele keer beperkt Woelderinks antwoord zich tot uitleg van de tekst van het 
doopsformulier. Zo verduidelijkt hij vanuit de Schrift de achtergrond van het gebed 
vóór de doop, waarin Noach en het trekken door de Rode Zee genoemd worden.*^ 
Wordt gevraagd naar wat het doopsformulier bedoelt met 'gelovige ouders', dan is 
Woelderinks antwoord, dat het formulier die uitdrukking helemaal niet kent. Wel is het 
zo, dat het formulier de ouders als gelovigen beschouwt. Dit vanwege hun behoren tot 
de gemeente en bereidheid om hun geloof te belijden."*^ 

Woelderink gaat ook inhoudelijk op de betekenis van de doop in. De doop verze
gelt de belofte van het evangelie. De doop is niet noodzakelijk voor de zaligheid, zoals 
de roomsen beweren. Als instelling van God om ons te sterken in de strijd van het 
geloof is de doop echter te eren als een kostbaar goed. Ongeloof bij de doopouders 
berooft de doop niet van zijn zaligmakende kracht, aangezien de doop een dergelijke 
kracht niet heeft. 

Als meest hechte grondslag voor de kinderdoop noemt Woelderink het verbond van 
de genade, zoals God het eens met Abraham sloot. In dat verbond waren ook de 
kinderen opgenomen. Dat verbond heeft in het Nieuwe Testament zijn kracht niet 
verloren, blijkens Petrus' woord: Voor u is de belofte en voor uw kinderen. De nieuw-

* 1935-36, p. 302. 

*' Idem. 

" 1933-34, p. 104; Woelderink wijst op 1 Petrus 3:21 (Noach) en 1 Corinthiërs 10:1-2 (Rode Zee). 

" 1934-35, p. 54. 
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testamentische belofte is geen nieuwe belofte, maar de ontsluiting van Gods oude 
belofte aan Abraham Ik zal u tot een God zijn Deze belofte geldt ook voor degenen, 
die de Here ertoe roepen zal uit de heidenen Wordt een heiden gelovig, dan wordt 
deze gedoopt met geheel zijn huis ^ 

Bijzonder uitvoerig behandelt Woelderink een tweetal vragen naar aanleiding van 
het boek van dr B Wielenga Ons Doopsformulier *^ Scherp is de kritiek op de onder

scheiding 'uitwendiginwendig' Onder uitwendige roeping verstaat men de roeping, die 
geen bekering tot gevolg heeft Maar  aldus Woelderink  ook in dat geval blijft de 
roeping met buiten de mens De Heilige Geest wordt in eigen conscientie weerstaan. 
Bovendien leidt de onderscheiding uitwendigeinwendige roeping ertoe, dat de 
zogenaamde uitwendige roeping als iets minderwaardigs wordt beschouwd Zo wordt 
wat werk van God is gedegradeerd, met meer voluit als goddelijke roeping, als 
volwaardige roeping door de Heilige Geest erkend Hier wordt de mens de maatstaf 
subjectivisme' Pas wanneer de roeping een plaats in de mens heeft, wordt zij van 
betekenis 

Op dezelfde manier gaat men onderscheiden ten aanzien van de uitdrukking 
'geheiligd in Christus Jezus' De uitwendige heiliging is het uiterlijk horen bij Gods 
verbond en gemeente, de inwendige heiliging is de wedergeboorte door de Heilige 
Geest En alleen die laatste heiliging wordt werkelijk waardevol gevonden Strikt door 
geredeneerd moet men dan ook de rechtvaardigmaking vanwege haar forensisch 
karakter minder achten dan de heiliging, die God in een mens werkt In feite gebeurt 
dat ook 'In Christus geheiligd' (eerste doopvraag), uitgelegd in de zin van de recht

vaardigmaking wordt van weinig belang geacht, terwijl hier naar schriftuurlijk besef 
juist het zwaartepunt ligt Zoals het 'in zonde ontvangen en geboren zijn' ziet op de 
staat van een mens, niet op het hebben van een zondig hart,*^ zo ziet ook het 'in 
Chnstus geheiligd' op de rechtspositie in het verbond 

Wielenga noemt Gods weldaden 'aanvankelijk verwerkelijkte beloften' Woeldennk 
meent dat Wielenga hier de zaken door elkaar haalt Inderdaad spreekt het formulier 
over Gods weldaden als over wat God schenkt Maar het blijven beloften God schenkt 
Zijn genade in de belofte van het evangelie, die moet worden aangenomen in het 
geloof Dat valt bij Wielenga weg "De groote fout van de beschouwing van dr 
Wielenga is m i dat men de beloften Gods niet als waarachtig neemt en daarom de 
verzegeling van Gods beloften als minderwaardig beschouwt, vergeleken bij de 
inwendige heiliging des harten ""' Gods belofte geldt slechts de uitverkorenen onder de 

" 1935 36, p 157 

*' Ons Doopsformulier, Kampen 1906, eerste druk. Kampen 1920, tweede herziene druk Bastiaan Wielenga 
(18731949) was een bekend predikant binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland Jarenlang diende hij 
de gemeente van Amsterdam Voor een benoeming tot hoogleraar aan de Theologische School te Kampen (m 
1912) bedankte hij Zie voor nadere informatie BLNP'i,p 39940\, Voorgangers V, p 304305 

■" Een gevolg daarvan is wel, dat van den aanvang af de zonde over hem (= David in Psalm 51, HW) 
heerschie , 193637, p 22 

" 1936 37 p 23 
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kinderen. Men gaat dopen op grond van een veronderstelde inwendige heiliging, totdat 
het tegendeel daarvan blijkt. "Zoo maakt men in den grond der zaak Gods verbond en 
Zijn beloften krachteloos. Er blijft voor de ouders geen troost over, dan die op een 
veronderstelling gebouwd is. Van een pleiten op Gods belofte is geen sprake meer, als 
men b.v. niet durft te veronderstellen, dat kind uitverkoren is. (...) Deze leer kan 
onmogelijk de onze zijn.'"** 

2,7 Verkiezing en verwerping 
Vragen over de uitverkiezing blijken vaak vragen over de verwerping te zijn. Dat is 
ook het geval met de eerste vraag, die Woelderink over dit onderwerp te beantwoorden 
krijgt, luidt: Is de uitverkiezing niet onrechtvaardig? Eigenlijk wordt bedoeld: is God 
niet onrechtvaardig, wanneer Hij fatsoenlijke, ook wel godsdienstig levende mensen, 
verwerpt? Woelderinks antwoord is tamelijk scherp. Wie beseft wat vrije genade is, zal 
God nooit van onrechtvaardigheid beschuldigen. "Wij raden den vrager aan toch vooral 
de Dordtsche leerregels niet ongelezen te laten, maar die ernstig te bestudeeren.""' 

Woelderink ontkent, dat er een uitverkiezing tot het verderf is. f/ifverkiezing wil 
zeggen, dat God scheiding maakt. Sommigen haalt Hij naar Zich toe, terwijl Hij 
anderen voorbijgaat en laat in de situatie, waarin ze zich bevinden. Tegelijk moet met 
de belijdenisgeschriften worden erkend, dat het zowel bij verkiezing als verwerping om 
een eeuwig besluit van God gaat.'" Wel was er onder de Contra-remonstranten verschil 
tussen infra- en supralapsaristen." De Dordtse Synode stelde zich op infralapsarisch 
standpunt, zonder echter het supralapsarisme te veroordelen. Een synode is er ook niet 
voor om dergelijke theologische kwesties op te lossen. Bovendien moet bij zulke 
kwesties de theologie maar al te vaak het veld ruimen voor de filosofie." 

Gods verkiezing zet het geloof niet buiten spel. Het is niet mogelijk zonder geloof 
in Gods gemeenschap opgenomen te worden. "Als men dit verstaat, wordt het duide
lijk, dat de verkiezing niet alleen een verkiezing in Christus is, maar ook een verkiezing 
tot geloof. Juist de verkiezing maakt daardoor de prediking des geloofs noodzakelijk. 

*' Idem. 

'" 1931-32, p 266. 

'° God komt niet op Zijn eeuwig raadsbesluit terug Wanneer de Schrift over Gods berouw spreekt, wijst dat 
niet op een verandering van Zijn besluit of beloften, maar op een ommekeer in Zijn weg en werk; 1934-35, 
p. 257 

" Infralapsaristen zien de gevallen mens als voorwerp van Gods verkiezing, supralapsaristen de nog te 
scheppen niet gevallen mens; zie BGD, p. 218-221. Zie ook K Dijk, De strijd over Infra- en Supralapsaris
me m de Gereformeerde Kerken van Nederland (diss. VU Amsterdam), Kampen 1912, p. 12-46. 

" 1932-33, p. 78-79. Zie voor de houding op de Dordtse Synode 1618-1619 ten aanzien van mfra- en 
supralapsarisme: J. Kamphuis, 'De inzet van de Dordtse Leerregels', in: Er slaat geschreven . . Er is 
geschied. Jubileumbundel van de Bond van Mannenverenigmgen op Gereformeerde Grondslag, z.p, z.j. (= 
1986), p. 93-100; opnieuw gepubliceerd m H J. Boiten en J.J.C. Dee (red.). Begrensde ruimte. Een keuze uit 
artikelen en lezingen van prof. J. Kamphuis ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, Goes 1996, p. 103-
117. 
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De prediking van het Evangelie en het geloof daardoor gewekt, zijn vruchten der 
verkiezing Gods "" 

VI 1.3 De Kandelaar 

3.1 Historisch overzicht 
In december 1932 begint Woelderink in De Kandelaar zijn omvangnjke serie over 'Het 
Verbond' Kort wijst hij het belang van het verbond aan "Het verbond laat ons zien de 
betrekbng, waarin God staat tot de Kerk en de Kerk tot God "̂ '' In de Schrift treedt het 
verbond steeds op de voorgrond Heel uitgesproken in het Oude Testament Maar ook 
in het Nieuwe Testament, al komt de term 'verbond' daann minder voor 

In de roomse kerk is van een verbondsleer geen sprake Ook Luther en zijn 
leerlingen hadden weinig oog voor het verbond Woelderink acht dit een gevolg van de 
individualistische trek in het luthers protestantisme, waar één van de voornaamste 
vragen is Hoe word ik zalig'' Dit individualisme staat haaks op de verbondsgedachte, 
waarin de kerk als één geheel wordt gezien De persoonlijke geloofsverhouding van de 
enkele christen tot Christus is een verbijzondering van de betrekking, waann de 
gemeente tot Hem staat Hiervoor heeft het breder georiënteerd gereformeerd protes
tantisme meer oog gehad Met name daar kwam de verbondsleer dan ook tot ontwikke
ling 

Als histonsche factor van belang noemt Woelderink de confrontatie met de doperse 
richting en haar verwerping van de kinderdoop De kinderdoop bleek niet te handhaven 
zonder aanvaarding van het verbond, door God opgericht met de kerk en haar zaad Al 
kent ook Calvijn de verbondsgedachte, voor de ontwikkeling van de verbondsleer is 
vooral te wijzen op Zwingli, Bullinger en Olevianus Via de Heidelbergse Catechismus 
en de liturgische formulieren voor doop en Avondmaal, waarop in het bijzonder 
Olevianus zijn stempel heeft gezet, raakte 'ons volk' met de verbondsidee vertrouwd 

De mannen van de Nadere Reformatie hadden aanvankelijk nog oog voor de ver
bondsgedachte, al treedt er bij hen een accentverschil op Ze leggen meer nadruk op de 
wraak dan op de beloften van het verbond Ook in de achttiende eeuw is de 
verbondsgedachte nog niet helemaal verdwenen Geleidelijk aan echter gaan de 
mannen van de Nadere Reformatie de nadruk leggen op de kenmerken van het ware 
geloof Dit tegenover een orthodoxie, waann de godsdienst steeds meer een zaak van 
het verstand werd De mens komt in het middelpunt te staan met wat hij in zichzelf 
waarneemt "De mensch wordt zoo geleerd gedurig het oog op zich zelf te vestigen, 
terwijl het geloof juist van den mensch doet afzien om te merken op wat God spreekt, 
geeft, belooft in Zijn Woord "' ' Het geloof is ook niet meer - zoals in de Reformatie -
een algehele ommekeer van de verhouding, waarin de zondige mens tot God staat 

" 1934 35 p 23 

'"1932 33, p 27 

" 1932 33, p 53 
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Geloof is niet meer dan een verstandelijk toestemmen van Gods waarheden. Of er 
werkelijk een band met God is, kan alleen de Geest onthullen. "Deze bizondere 
inwendige openbaring noemt men dan de bevinding."'* Dit moest wel ten koste gaan 
van de leer van het verbond. Het verbond ligt vast in het woord, dat is de belofte van 
het verbond. Dit woord staat buiten de mens, komt tot ieder gelijkelijk. Het wordt als 
iets algemeens opzij geschoven. Liever houdt men zich bezig met de kenmerken van de 
ware christen. Van een genadeverbond, waarin God Zich in een bijzondere betrekking 
tot de mens geplaatst heeft, is geen sprake meer. De doop heeft alleen nog maar waarde 
voor de uitverkoren kinderen. 

Op deze manier trachtte aan het einde van de achttiende eeuw de bevindelijke 
richting de rationalistische geest in de kerk te weerstaan. Het gevolg was individualis
me. "Wie de prediking van het evangelie wegneemt, d.i. de prediking van het verbond 
der genade en zijn beloften, neemt daarom den band weg, die de geloovigen tot een 
eenheid samenbindt."" Wie het verbond loslaat, moet tenslotte ook de kerk loslaten. 
Door het subjectivisme en individualisme verdween dan ook de belangstelling voor de 
kerk en haar welzijn. 

Aan het begin van de negentiende eeuw ziet Woelderink een kentering optreden. In 
het zogenaamde Reveil weet men weer van Gods beloften, waarop een mens vertrou
wen mag. Maar ook in deze kring viert het individualisme hoogtij. Voor het kerkelijk 
leven heeft deze beweging weinig vrucht gehad.'* Herleving van de reformatorische 
geest ontstaat daar, waar de geest van het Reveil zich paart aan het leven uit de 
gereformeerde belijdenisgeschriften. Woelderink wijst in dit verband op de figuur van 
Groen van Prinsterer, die zowel in de kerk als in de staat terugriep tot God op grond 
van Gods verbond." Tegelijk weet Woelderink woorden van waardering voor de 
Afscheiding te spreken. Al is men niet met deze beweging meegegaan, "erkend moet 
worden, dat mede daardoor nieuwe belangstelling voor de kerk en haar welzijn is 
ontwaakt."*" Deze belangstelling bracht als vanzelf terug bij de leer van het verbond. 
Niet alleen bij de afgescheidenen, maar ook bij de gereformeerden binnen de Neder
landse Hervormde Kerk. Als kenmerkend voorbeeld noemt Woelderink J.A. Wormser 

" 1932-33, p. 89 

"1932-33, p. 65. 

'* Zie voor het Reveil' M E. Kluit, Het protestantse Réveil m Nederland en daarbuiten 1815-1865, 
Amsterdam 1965. Woelderink noemt als typerend voor het Reveil I. da Costa. Zie voor de kerkelijke 
stellingname van Da Costa; J. Kamphuis, Isaac da Costa en de Afscheiding van 1834 (Kamper Bijdragen 
XIV), Groningen 1975. 

" 1932-33, p. 90-91. Zie voor GuiUaume Groen van Prinsterer CE 3, p. 312-313; zie ook P.A. Diepenhorst, 
Groen van Prinsterer, Kampen 1932; H. Smitskamp, Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te 
zeggen'', 's-Gravenhage 1945; J. Kamphuis, De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van 
Prinsterer als historicus (Kamper Bijdragen II), Groningen 1971; J. Stellingwerff, Dr. Abraham Kuyper en 
de Vrije Universiteit, Kampen 1987, p. 47-82. 

" 1932-33, p. 100 
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en zijn boekje De kinderdoop.^' Wormser komt weer op voor het verbond met zijn 
beloften. Zo ook dr. A. Kuyper.*^ Terugkeer tot het verbond is terugkeer tot het 
evangeUe. In de beloften ligt alle heil besloten. Daarbij past de prediking: Bekeert u en 
gelooft het evangelie. Dit in tegenstelling tot een geestesrichting, die de zaligheid 
wegsluit en niet meer weet van een evangelie, dat geloofd mag en moet worden. "... de 
particuliere genade vindt haar algemeenen grondslag in het verbond der genade, door 
God met zijn kerk opgericht. Indien men de particuliere genade van dezen algemeenen 
grondslag los maakt, komt zij ook los te staan van het evangelie en van de Schrift en 
wordt zij enkel een zaak van inwendige verlichting. Hier wordt alles louter 
willekeur."" 

3.2 Bijbelse hoofdlijnen 
Het verbond is geen mechanische verbinding. "Verbond spreekt altijd van redelijke 
wezens, die bewust een bepaalde vereeniging met elkander hebben gesloten."*^ Hier 
past het beste de vergelijking met het huwelijk: een wederzijdse verbinding tot 
blijvende trouw.*' Tegelijk is het een band van algehele en intieme overgave aan 
elkaar.'' Weliswaar is en blijft de Here de eerste in het verbond. Het is vrucht van vrij 
welbehagen. Het kan dan ook een testament, een beschikking genoemd worden. 
Vandaar dat het verbond zich ook uitstrekt tot de kinderen.'^ Er is geen voorafgaande 
toestemming van de mens nodig. Wie de kinderdoop verwerpt en eerst geloofsbelijde
nis eist, heeft daarmee het verbond van zijn schriftuurlijk karakter als 'beschikking' 

"' Zie voor de visie van Wormser op de doop; L.G. Zwanenburg, 'Wormser en Hoedemaker', in' W. van 't 
Spijker, W Balke, K Exalto en L. van Driel {red.),Rondom de doopvont Leer en gebruik van de heilige 
doop in het Nieuwe Testament en in de gschiedenis van de westerse kerk, Goudriaan 1983, p. 427-43. De 
officiële titel van het boekje, waarop Woelderink doelt is: De Kinderdoop beschouwd met betrekking tot het 
bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven 

" Woelderink merkt op, dat de Gereformeerde Kerken om de verbondsleer bekend staan. Vaak wordt deze 
kerken oppervlakkigheid in de prediking verweten (geen oproep tot geloof en bekering) Woelderink acht 
deze beschuldiging sterk overdreven, "maar te ontkennen valt niet, dat deze geest in de Oer. Kerken rond
waart en zich daar doet gelden." Alleen, Woelderink wijt dit niet aan de verbondsleer. Enerzijds is het een 
reactie op de al te grote enghartigheid in hervormd-gereformeerde kring. Anderzijds is deze geest vrucht van 
het kerkisme, dat eigen kerk met uitsluiting van de andere kerken als Gods kerk ziet en daarom milder over 
eigen leden oordeelt dan over die van een andere kerk; 1932-33, p 101. 

" 1932-33, p. 102. 

" 1932-33, p 114. 

" 1932-33, p. 114; 1933-34, p. 16. Wat dit betreft gaat volgens Woelderink het Sinai-verbond uit boven het 
verbond met Abraham, al gaat het om bedelingen van hetzelfde verbond. Bij het Sinaï-verbond treedt de 
wederkerigheid meer naar voren (Exodus 24), zoals in een /luwe/yfcsverbond Bij Abraham blijft dit 
wederkerige meer op de achtergrond en draagt het verbond meer het karakter van een vnendschapsyeihonA; 
1933-34, p 28 

"" 1933-34, p 29-30. 

" 1932-33, p 115; 1933-34, p. 17. 
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beroofd. Tegelijk is het verbond een wederkerige band. God verbindt Zich om het volk 
tot een God te zijn; het volk verbindt zich ertoe Gods volk te zijn. 

Het verbond is de grondstructuur van de echte religie. Weliswaar wordt in de 
Schrift het verbond (van de genade) pas bij Abraham genoemd (Genesis 17). De Here 
wil Abrahams God zijn. Hierin ligt echter de kern van alle ware religie besloten. 
Daarom begint het genadeverbond al direct na de val: "De bekende moederbelofte is 
alleen te verklaren als vrucht van het verbond der genade."'* Ook vóór de val boog God 
Zich tot de mens neer. Terecht is men ertoe gekomen, om de verhouding tussen God en 
mens in het paradijs als een verbond te beschouwen." In dit verbond beloofde de Here 
het eeuwige leven, met de boom des levens als onderpand. Zolang de mens in het 
paradijs was kon hij ongestoord daarvan eten. 

In het verbond belooft God de zaligheid. De verbondsgemeenschap is niet de 
zaligheid zelf Zij is de voorbereiding van die zaligheid, waarin de beloften vervuld 
zullen worden. Vandaar, dat de eis van geloof en gehoorzaamheid onafscheidelijk aan 
de verbondsgemeenschap verbonden is. De mens heeft die gemeenschap in het paradijs 
door ongehoorzaamheid verbroken. Ongedacht ontfermt God Zich over de mens. Dit is 
alleen aan Zijn vrijmachtig welbehagen te danken. Het is de diepe grondtoon in het 
woord 'genade'. Wij bewegen God niet tot genade. God beweegt Zichzelf daartoe. "Hij 
is van eeuwigheid af reeds met ontferming bewogen geweest over een zondig ge
slacht."™ In de moederbelofte (Genesis 3:15) belooft God de mens uit de greep van de 
satan te verlossen. Er komen twee volken tegenover te staan. De hoogste vervulling van 
die belofte is Christus Jezus, het zaad der vrouw, het Hoofd van de christelijke kerk. 
Met deze belofte wordt Eva aangesproken, niet Adam. Adam is vader van de mens
heid. Door Eva aan te spreken wordt duidelijk, dat het 'zaad van de vrouw' niet de hele 
mensheid omvat.'' 

In deze samenhang brengt Woelderink Gods verkiezing ter sprake. Het verbond van 
de genade is vrucht van eeuwige verkiezing. Het ligt vast in Gods eeuwig raadsbesluit. 
"Van deze zijde bezien is er dus van een verbreking des verbonds nooit meer sprake, 
want dat zou betekenen, dat Gods verkiezing werd te niet gedaan."'^ Echter, wij leren 
het verbond van de genade met zijn wisselende bedelingen'^ alleen kennen uit Gods 
openbaring. Daaraan is het toe te schrijven, dat het verbond van de genade zich ook 

»* 1932-33, p 126; zie ook 1933-34, p. 3-4. 

" Woelderink vermeldt, dat hij door sommigen ingebrachte bezwaren tegen de term verbond der werken 
gegrond acht. Hij laat deze bezwaren hier verder rusten, om met van de hoofdzaak afgeleid te worden; 1932-
33, p 126. 

™ 1933-34, p. 3. 

" 1933-34, p 3-4 en p 17. 

" 1933-34, p. 4. 

" Over de voortgang en nadere ontvouwing van het verbond onder Israël, zie 1933-34, p 28-30. Over de 
vervulling het oude verbond in Christus; zie 1933-34, p. 39-41. Het is in het kader van deze studie te 
passeren. 
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uitstrekt tot niet-uitverkorenen. God houdt in de weg van de verkiezing rekening met 
de organische samenhang, die Hij bij de schepping in de mensheid gelegd heeft. Zo 
bhjft er een gemeenschappelijke eredienst mogelijk. "Volgens deze beschouwing blijft 
er onderscheid tusschen de openbaringsvorm der kerk en het wezen der kerk, tusschen 
de openbaringsvorm van het verbond en het verbond, zooals het besloten is in Gods 
eeuwig raadsbesluit en in de eeuwigheid tot openbaring zal komen. Dit onderscheid te 
willen uitwisschen is niet dan een eigenwillig vooruitgrijpen op wat God in zijn 
eeuwige wijsheid voor een andere bedeeling dan deze aardsche heeft bewaard. Laten 
wij toch niet wijzer willen zijn dan God; laten wij Hem kinderlijk volgen langs de 
wegen, waarlangs Hij ons voorgaat en ootmoedig gelooven het woord van genade, 
waarmede Hij daar tot ons komt."'" 

De Here maakt het verbond bekend in de belofte des verbonds, ook wel: de belofte 
des evangelies. Daarin schenkt Hij ons Zijn genade in Christus. Het gaat om een 
verklaring van Gods kant. Alle verdere beloften in de Schrift zijn een nadere ontvou
wing van deze centrale belofte des verbonds. Deze belofte is dus maar niet een belofte 
naast andere beloften; het is de samenvatting van alle beloften. In de belofte van het 
verbond gaat het niet om toekomstig geschenken. In de belofte hééft God ons Zijn 
gunst geschonken en schenkt Hij ons die steeds weer. Wel schenkt Hij die gunst op een 
bepaalde manier: door te spreken. Wat God vandaag in de belofte schenkt, maakt Hij 
waarheid in de volgende bedeling. De belofte van het verbond verbindt alle godvruchti-
gen met elkaar; allen leven van één en hetzelfde evangelie. Deze belofte is het 
voornaamste voorwerp van het geloof. Alleen door het woord van God van harte te 
aanvaarden, kan een christen zeker zijn van Gods genade. De belofte geeft vrijmoe
digheid om te geloven. Tegelijk vloeit hieruit de verplichting tot geloof voort. 

3.3 De zegelen des verbonds 
Voordat Woelderink een aparte bespreking geeft van doop en Avondmaal, wijdt hij een 
drietal artikelen aan de sacramenten in het algemeen. God geeft naast de prediking de 
sacramenten, om wankelmoedige mensen te sterken in het geloof. Voor Woelderink is 
antwoord 66 H.CP^ het uitgangspunt; naar zijn mening is het één van de uitnemendste 
omschrijvingen van de bondszegelen, die ooit gegeven zijn.'* De sacramenten verzege
len de belofte van het evangelie. Dat is het evangelie als zodanig, dat in de vorm van 
een belofte naar ons toe komt. Zo geeft God ons Zijn genade. Niet als een op zichzelf 
staand iets, niet als een substantie. Zo leert de roomse kerk het. Daar werd het sacra
ment dan ook belangrijker dan de prediking. Gods genade is echter Zijn gunstige 
gezindheid. Die geeft Hij ons door van Zijn genade te spreken. Bij alle onderling 
verschil stond dit voor de hervormers vast: "nl. dat het sacrament niet dient tot nadere 

" 1933-34, p 18. 

" Vraag 66' Wat zijn sacramenten'' Antwoord- De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en 
zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te 
verstaan geve en verzegde, namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis 
volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. 

" 1933-34, p 79. 
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aanvulling van het evangelie, alsof dit op zichzelf genomen niet voldoende ware maar 
dat het sacrament slechts dient tot meerdere verheerlijking van het evangelie "'̂  Van 
dat evangelie is het sacrament niet alleen teken, maar ook zegel Hier heeft Calvijn 
scherper gezien dan Luther *̂ 

Het IS aan de belofte eigen, dat deze geloofd wil worden ^' Toch gaat het in de 
sacramenten - als in het evangelie - om de onvoorwaardelijke verbondsbelofte "Met 
dit woord van genade komt God niet tot ons, omdat wij gelooven maar Hij komt 
hiermede tot ons te midden van onze zonden, opdat wij gelooven zouden "*° Woord en 
sacrament hebben één en dezelfde boodschap, waarbij het sacrament als een zegel aan 
de oorkonde van het evangelie gehecht is Door het evangelie biedt het sacrament 
troost Het is dan ook onjuist om voor het sacrament meer eerbied te hebben dan voor 
het evangelie Los van de oorkonde is het zegel waardeloos Aan het Avondmaal 
ontvang je geen andere of grotere genade dan die van het evangelie. Een dergelijke 
houding tendeert naar Rome 

3.4 De heilige doop 
Allereerst vraagt Woelderink aandacht voor het persoonlijk karakter van de doop 
Zondag 26 H C begint met de vraag Hoe wordt gij in de H Doop vermaand en verze
kerd, dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt*? Er 
wordt niet in het algemeen gevraagd naar de betekenis van de doop, maar op een heel 
persoonlijke manier "De doop is of wordt persoonlijk aan ons voltrokken en daardoor 
wordt zeer klaar het bloed van Christus in een bepaalde betrekking tot ons persoonlijk 
gebracht en wij in een betrekking tot dat bloed "*' Dit persoonlijke is altijd eigen aan 
het Woord van God God doet geen uitspraken in het algemeen, maar openbaart Zich 
aan concrete mensen en gaat met hen een persoonlijke betrekking aan Hier ligt het 
verschil tussen de wijsbegeerte en de godsdienst In de wijsbegeerte is God voorwerp 
van beschouwing een 'Het' of een 'Hij', m de godsdienst wordt God met 'Gij' aang
esproken 

De doop is teken en zegel van Gods belofte God schenkt de vergeving van de 
zonden in het woord van Zijn genade Van die belofte is de doop een zo betrouwbaar 
onderpand, dat de doop zelf de afwassing van de zonde genoemd kan worden De doop 
als zodanig brengt Gods genade niet, zoals de roomse kerk beweert De doop bewerkt 
ook niet, dat een mens de Heilige Geest metterdaad ontvangt, zoals de lutherse 
theoloog Vilmar beweert Evenmin versterkt de doop een al in de dopeling aanwezig 

" 1933 34 p 80 

™ 1933 34, p 88-90 

" 1933 34, p 103 zie ook p 80 

'" 1933-34, p 103, zie ook 1934-35, p 44 

" 1933 34 p 123 
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levenskiem (A Kuyper) *̂  "Als wij gedoopt worden, gebeurt er niet iets maar dan 
spreekt God ons zelf aan en dan verzekert Hij ons, dat zijn belofte waarachtig is "*̂  

Zonder geloof doet noch het Woord noch het sacrament ons enig nut ^* Wie van 
Gods genade een substantie maakt, een zelfstandigheid op zichzelf, ontneemt aan die 
genade het zedelijk-geestelijk karakter Woeldennk acht dit een gevolg van het 
intellectualisme, dat enkel wil begrijpen en die de persoonlijke betrekking met God 
terzijde schuift Ook moeten we niet blijven staan bij de doop op zichzelf, "wat ons 
door de doop verzegeld wordt, is meerder dan het zegel zelf"*' De ware christen 
verlangt bovendien steeds weer naar de levende God Zelf en de voortgaande openba
ring van Zijn liefde aan het hart van hen, die Hem zoeken 

BIJ de wederdopers was de verbondsgedachte vervangen door een zuiver individu
alistisch uitgangspunt Daarom verwierpen zij de kinderdoop Dat noodzaakte de 
reformatoren om verbond en belofte nader te doordenken *' Dat verbond met zijn 
beloften, zoals het eens met Abraham en zijn zaad gesloten werd, is de grond voor de 
kinderdoop Abraham en zijn zaad vertegenwoordigen de kerk Paulus noemt de 
nieuw-testamentische kerk nageslacht van Abraham en erfgenaam van de belofte Zie 
ook Handelingen 2 39 In de doop worden dezelfde beloften verzegeld als destijds in 
de besnijdenis Geen wonder, dat er geen apart doopbevel voor de kinderen is, waar de 
oude lijn wordt doorgetrokken, is een dergelijk uitdrukkelijk bevel niet op zijn plaats 
Dus worden ook in het Nieuwe Testament gelovigen gedoopt met heel hun huis' 

In de achttiende eeuw raakte het verbond van de genade in het denken op de achter
grond BIJ de kinderdoop ging men zich afvragen, welke kinderen uitverkoren zouden 
zijn De beloften zouden alleen voor de uitverkoren kinderen bestemd zijn Zelfs de 
roeping tot geloof werd ontkend Menselijk ongeloof echter ontneemt niet de waarach
tigheid aan Gods beloften en aan de doop Gelovigen mogen hun kinderen door God 
aangenomen weten Zij mogen die kinderen de betekenis van hun doop voorhouden, 
samen met de roeping tot geloof Scherp reageert Woeldennk op degenen, die tegen 
deze verbondsgedachte bezwaar maken en alleen mensen met bepaalde kenmerken 
toegang willen verlenen tot Gods genadetroon Zij hebben de sleutel van de kennis 
weggenomen en zelf niet ingaande, verhinderen zij anderen dat wel te doen Terecht 
echter wordt in het dankgebed na de doop gezegd, dat God ons tot Zijn kinderen heeft 
aangenomen 'Zoo groote genade is ons waarlijk in het verbond en zijn beloften 
geschonken en er is thans niets noodig dan de geloovige aanvaarding dezer genade ( ) 

" 1934 35 p 6, p 42-43 

" 1933 34 p 126 

"'1933 34 p 126 p 135 1934 35 p 6 

" 1934 35 p 6 

" Achteraf gezien kunnen we zeggen, dat deze strijd vruchtbaar is geweest voor een zuivere ontwikkeling 
der theologie in die dagen 1934 35, p 29 
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Zonder dit geloof kunnen echter zelfs zoo groote beloften ons niet behouden."*^ Dat 
heeft niets met remonstrantisme te maken. God geeft ons Zijn genade niet omdat wij 
geloven, maar opdat wij geloven zouden. 

Woelderink wijst op de overeenstemming tussen de leer van de Catechismus over 
de doop en die van het doopsformulier. In beide valt de hand van Olevianus te 
onderscheiden. Het (niet oorspronkelijke) opschrift boven het formulier spreekt over 
de kinderen van de gelovigen. Ten onrechte heeft men dit willen versmallen tot 
kinderen van erkende bekeerden. In de reformatietijd verstond men onder 'gelovigen' 
de belijdende leden. 

In het formulier is de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid van de Heidelbergse 
Catechismus te herkennen. Het eerste deel leert ons de zaligheid buiten onszelf te 
zoeken. Dus niet - zoals in het subjectivistische denken - in onze gewaarwordingen en 
gevoelens. Wij zijn in 'ons bondshoofd' Adam gevallen; alleen in de tweede Adam 
kunnen wij opstaan uit onze val. 

Wat het tweede deel van het formulier betreft, wijst Woelderink op de aard van het 
belovend spreken van Vader, Zoon en Geest.** Zij betuigen ons genade te schenken of 
ook wel te willen schenken. Daarbij gaat het niet om een feitelijke schenking, maar om 
een schenking, waarop een gelovige aanneming hoort te volgen. Vandaar dat men deze 
schenking 'in onze dagen' ook wel 'aanbieding' noemt, al acht Woelderink dit een 
zekere verzwakking. 

Het derde deel van het formulier spreekt over de dankbaarheid, en plaatst deze in 
het kader van het verbond. Naast de belofte kent het verbond een eis. De mens is 
verplicht het verbond te houden. Het formulier kent hier niet het excuus inzake de 
onmacht van de mens. Wel worden steeds weer struikelende heilbegerigen bemoedigd. 
Er blijft voor zondaars een terugweg naar God. 

3.5 Het heilig A vondmaal 
Het laatste deel van Woelderinks serie 'Het Verbond' handelt over het Avondmaal. In 
het Avondmaal wordt dezelfde genade van God afgebeeld en verzegeld als in de doop. 
Het verschil tussen beide sacramenten is, dat bij de doop de mens passief is, en bij het 
Avondmaal actief. De doop laat de eenzijdigheid van het verbond zien, het Avondmaal 
de wederkerigheid. 

Die genade van God komt aan het Avondmaal weer in belofte-vorm naar ons toe. 
Deze genade moet in geloof aanvaard worden.*' Alleen door het geloof is er gemeen
schap met Christus. Juist op dit punt ligt het grote verschil met de roomse kerk. Daar 

" 1934-35, p. 44, 

" 1934-35, p. 4, p. 17. 

*'' 1934-35, p. 88; weer wijst Woelderink erop, dat - ook al moet Gods genade in geloof omhelsd worden -
die genade niet gegeven wordt op voorwaarde van een waar geloof. Anders houdt de genade op genade te 
zijn "Maar zij wordt om met aan een zondaar gegeven, opdat hij ze door geloof omhelze ( .) Niet om ons 
op ons geloof te gronden is ons het avondmaal gegeven maar om ons in het geloof te bemoedigen en te 
sterken"; 1934-35, p. 89 
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wordt Gods genade een substantie.'" In het verlengde daarvan ligt de leer van de trans

substantiatie. Deze leer moet op het kardinale punt  de genadeleer  bestreden 
worden. Al zouden brood en wijn in Christus' lichaam en bloed veranderen, welk nut 
hebben wij ervan? Alleen een geestelijke verbinding met Jezus kan ons baten: de band 
van het (ware) geloof! Het sacrament werkt dan ook niet door zichzelf (ex opere 
operato), maar alleen door de werking van de Heilige Geest. Oftewel, niet het eten en 
drinken aan het Avondmaal als zodanig verenigt met Christus, maar het gelovig eten en 
drinken." 

Brede aandacht geeft Woelderink aan het Avondmaalsformulier. Hij acht het 
formulier meer gericht op de praktijk van de Avondmaalsviering dan op de 
Avondmaalsleer. Het is het formulier erom begonnen, dat wij tot onze troost het 
Avondmaal zullen vieren. Helaas, velen zijn bang voor het Avondmaal. Christus wordt 
ongenaakbaar heilig verklaard. Wegblijven van het Avondmaal wordt een vorm van 
vroomheid geacht. Alleen een selecte groep van erkende godvrezenden, die zich kan 
beroepen op kenmerken van genade, mag aangaan.'^ Het formulier kent echter een 
dergelijke selectie met. De aanspraak van het formulier is: 'Geliefden in de Here Jezus 
Christus'. Daarmee wordt de gemeente aangesproken, niet een groep in die gemeente. 
Niet dat de reformatoren alle leden van de gemeente als ware gelovigen beschouwde. 
Niet voor niets drongen zij op zelfbeproeving aan. Echter, op grondslag van het 
genadeverbond worden de hypocrieten vermaand zich te bekeren.'' 

Aan de zelfbeproeving besteedt Woelderink ruim aandacht. In de zelfbeproeving 
onderzoekt een mens zichzelf op de echtheid van zijn geloof. Zelfbeproeving is dan 
ook een geloofswerk: wie zonder geloof is kan zijn geloof ook niet toetsen.''' Het doel 
is niet om aan eigen geloof zekerheid te ontlenen. Die zekerheid ligt in Gods 'gewisse 
belofte', de belofte van het verbond." Zelfbeproeving houdt dan ook niet in een onder

zoek naar de vastheid of de kracht van het geloof. In de zelfbeproeving wordt gevraagd 
naar de aanwezigheid van het geloof. Zonder dit geloof heeft het Avondmaal geen nut. 

De echtheid van dit geloof openbaart zich in een aan God toegewijd leven. Wie aan 
de zonde niet oprecht de dienst heeft opgezegd, moet zich van het Avondmaal onthou

* Woelderink noemt 'substantie' een wijsgerige term. In de roomse kerk overheerst de wijsbegeerte de 
theologie, terwijl de reformatoren teruggingen naar de Schrift Wel kwamen wijsgerige probleemstellingen 
van de middeleeuwse theologie m de reformatorische theologie terug; 193435, p 116 

" 193435, p 137138. 

'̂  Woelderink noemt heel deze gedachtengang een 'terugkeer van een Roomschen zuurdesem' de angst voor 
Jezus' heiligheid, het hebben van een toegangsbewijs tot het Avondmaal in de mens zelf, de (heili

gen)verering voor erkende kinderen van God, 193435, p 2830 

■" 193435, p 136137. 

■" 193536, p 4142 

" 193435, p 137; 193536, p 64 
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den De terugwijzing in het formulier is tevens een oproep tot bekering.'* Hiermee 
keert Woeldennk zich tegen hen, die om het ontbreken van zekere zielservanngen 
('kenmerken') van het Avondmaal wegblijven Woeldennk wil er niet van weten 
Twijfel ("Heb ik wel deel aan Christus''") acht hij gebrek aan geloof En wanneer deze 
twijfel gekoesterd wordt als blijk van nauwgezetheid aarzelt hij niet van 'vermomde 
eigengerechtigheid' te spreken '̂  

Iets anders is, dat een christen aangevochten kan worden door de duivel, juist op 
het punt van tekorten en struikeling '* Het formulier spreekt verslagenen van hart moed 
in Gelovigen zoeken hun behoud buiten zichzelf in Jezus Christus Zij kennen en 
erkennen de verplichting tot geloof Juist daarom betreuren zij hun wankelen in het 
geloof Die zwakheid is voor God geen belemmering om hen in genade aan te nemen 
als waardige tafelgenoten Geloof en verbondenheid aan de dienst van de Here zijn met 
de grond om aan te gaan Die grond is alleen Gods genade " het gaat hier niet over 
den eenigen grond van onze rechtvaardigmaking maar over de oprechtheid van ons 
discipelschap ( ) Zonder geloof en liefde zijn wij des Heeren discipelen met ( ) Het 
(formulier, HW) spreekt den zorgeloozen zondaar geen moed in, maar vertroost den 
oprechten discipel en zegt dat de oprechtheid van zijn geloof en liefde genoegzaam zijn 
voor een waardige en Gode welgevallige avondmaalsviering, al is het dan dat hij 
zichzelf wegschaamt, wijl zijn geloof zoo zwak is en de liefde zoo weinig krachtig "" 

VII.4 Analyse 

4.1 Hoog theologisch gehalte 
Wie Woelderinks bijdragen in de jeugdbladen overziet, zowel in De Vaandrager als in 
De Kandelaar, verbaast zich - gezien de doelgroep - over het hoog theologisch gehalte 
ervan Het is stevige kost, die aan jonge mensen wordt voorgezet Dit geldt zowel voor 
de thema's als voor de manier, waarop deze behandeld worden, met o a veel aandacht 
voor de theologie-geschiedems Toch - het blijkt uit de gestelde vragen - beweegt 
Woeldennk zich hiermee binnen de interesse-sfeer van de jongeren, voor wie hij 
schrijft In de eigen contekst van de dertiger jaren zijn thematiek en aanpak minder 
verbazingwekkend dan ze de lezer van vandaag op het eerste gezicht voorkomen 

4.2 Verband jeugdbladen en latere publicaties 
Diverse van de door Woeldennk in de jeugdbladen aangesneden thema's krijgen later 
een bredere behandeling in De Waarheidsvriend Zo schnjft Woeldennk in 1933 in De 
Vaandrager over het doen van openbare geloofsbelijdenis en de toegang tot het 

* 1935 36 p 101 

" 1935-36, p 137 

'* 1935-36, p 136 138 

'̂  1936-37 p 155 
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Avondmaal Dan al acht hij het onderwerp een brochure of zelfs een dissertatie 
waard '"̂  Eind 1933/begin 1934 schnjft Woeldennk in De Waarheidsvriend zijn 
artikelensene 'Belijdenis doen', m 1934 als brochure uitgegeven "" 

Eenzelfde lijn is er te trekken ten aanzien van de rechtvaardigmaking In de 
uitvoenge beantwoording van de vraag "Welke is de inhoud van de leer der eeuwige 
rechtvaardigmaking (dr A Kuyper)''""'^ zijn in nuce de centrale beweringen te vinden, 
die m de latere sene in De Waarheidsvnend (1935) uitgewerkt zullen worden, inclusief 
de confrontatie met H J van Schuppen 

Tenslotte is hier te wijzen op wat Woeldennk in de periode 1934-36 in de jeugdbla-
den schrijft over de doop en het doopsformulier Veel van het matenaal, hienn 
verwerkt, komt vanaf december 1936 terug in de serie in De Waarheidsvriend over het 
doopsformulier In het bijzonder geldt dit voor wat Woeldennk in De Vaandrager 
schrijft inzake de uitdrukking 'geheiligd in Christus''°' 

Het gaat te ver om bij bovengenoemde publicaties in de jeugdbladen te denken aan 
bewuste 'vingeroefeningen' voor de grotere artikelenreeksen in De Waarheidsvnend 
Wel is duidelijk, dat Woeldennk voor zijn latere artikelen in De Waarheidsvnend op 
eerder voor de jeugdbladen gepleegde voorstudie kon teruggrijpen en daarvan ook 
gebruik heeft gemaakt 

Inhoudelijk is er grote consistentie tussen Woeldennks bijdragen in de jeugdbladen 
en zijn ovenge publicaties in de penode 1932-36 Het geldt van de historische situatie
schets van de ontwikkelingen rondom de verbondsleer '"* Het geldt eveneens van de 
omschrijving van verbond en belofte Wie de desbetreffende passages in De Vaandra
ger en De Kandelaar vergelijkt met de lezingen/artikelen over het verbond uit 1932 en 
1933,'°' kan de overeenkomsten - tot in de formuleringen toe - niet ontgaan Ook waar 
belofte en verbond als zodanig niet het hoofdonderwerp maar wel de beslissende 
achtergrond vormen (prediking, geloof, wedergeboorte, sacramenten, genade-begnp, 
visie op de gemeente), lopen terminologie en gedachtengang van de publicaties in de 
jeugdbladen en in andere organen parallel 

4.3 Verkiezing 
Al eerder werd in deze studie de uitspraak van C Graafland weersproken, dat Woelde-

'"" Vaandrager 1933-34, p 43 

"" Zodoende kan Woeldennk bij vraag 120 Moet men een gekende des Heeren zijn om aan het H 
Avondmaal te komen'' (Vaandrager 1933-34, p 226) naar deze brochure verwijzen en zijn antwoord 
beknopt houden 

'"̂  Vaandrager 1933-34, p 241-242 (vraag 121) 

"" Vaandrager 1935 37 p 10-11 en 21 23 (vraag 125 en 126, moet zijn 225 en 226) 

' " Vergelijk De Kandelaar 1932-33, p 27 e v met VeB p 69-70 Oanuari 1932) en Vr4, p 73 (februari 
1933) 

\ "" Zie hoofdstuk III 
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rink aanvankelijk de verkiezing van eeuwigheid wellicht nog voluit in Dordtse zin 
aanhing."^ Hoe ten onrechte dit wellicht is, wordt door Woelderinks bijdragen in de 
jeugdbladen onderstreept. Wat Woelderink in De Vaandrager schrijft over Gods 
verkiezing en verwerping als eeuwige besluiten van God is volledig in overeenstem
ming met de gereformeerde belijdenis. Niet voor niets raadt Woelderink een vraagstel
ler dringend aan om de Dordtse Leerregels te lezen. 

Ook in De Kandelaar erkent Woelderink voluit Gods besluit en verkiezing van 
eeuwigheid. Opnieuw fungeert Gods eeuwige raad en verkiezing als genade-dimensie 
voor het verbond, om het in Graaflands terminologie te zeggen. Tegelijk houdt 
Woelderink verbond en verkiezing dicht bij elkaar. Zelfs zo dicht, dat hij rakelings 
heengaat langs de onderscheiding openbaring en wezen van het verbond. Woelderink 
spreekt over de openbaringsvorm van het verbond en het verbond, zoals het besloten is 
in Gods eeuwig raadsbesluit. Nergens anders in deze fase van zijn perswerk heeft 
Woelderink de eenheid van verbond en verkiezing zo geprononceerd op formule 
gebracht als in de artikelenserie over 'Het Verbond' in De Kandelaar! 

Tegelijk blijkt ook in de jeugdbladen, dat Woelderinks eigenlijke interesse ligt bij 
het genadeverbond. Een interesse, die zich steeds meer op het verbond toespitst. Na 
1934 krijgt in de jeugdbladen eigenlijk alleen het misbruik van de verkiezingsleer nog 
de aandacht. Daaraan mag niet de conclusie verbonden worden, dat Woelderink van de 
verkiezingsleer in Dordtse zin afstand aan het nemen was. Wel dat bij hem het accent 
in toenemende mate op het verbond komt te liggen. Ook in dat opzicht bevestigen de 
bijdragen in de jeugdbladen het beeld, dat Woelderinks overige publicaties in deze 
periode opleveren. 

4.4 Contra subjectivisme 
Ook in zijn bijdragen aan de jeugdbladen blijkt, dat Woelderinks eigenlijke inzet zijn 
verzet tegen het subjectivisme is, de verankering van de gelovige mens in zichzelf in 
plaats van in Gods beloftewoord. Vandaar dat Woelderink protesteert tegen een 
prediking, waarin de visioenen of bekering van de prediker in het middelpunt komen te 
staan; tegen het bouwen op kenmerken van geloof en bekering als gronden voor de 
zekerheid van het behoud. De grote fout van Van Schuppen is zijn subjectivisme. 
Datzelfde subjectivisme leidt tot minachting van de roeping van het evangelie. Het 
subjectivisme van de achttiende eeuw ondermijnde verbond en kerk. De grote strijd in 
dit leven is die tussen vrijwilligheid en verplichting in de dienst van de Here; tegelijk is 
het de kern van de strijd tussen voorwerpelijk en onderwerpelijk. Voor Woelderink is 
objectief-subjectief geen kwestie van of-of, maar van en-en. Met name tegen de 
verstoring van dit evenwicht door het subjectivisme wordt zijn schrijven bepaald."" 

' " Zie hoofdstuk II. 

"" Anderzijds maakt Woeldennk ook bezwaar tegen sommige predikers uit de school van Kohlbrugge 
"Bevreesd, dat men op de bevinding zal bouwen, keert men zich vaak tegen alle bevinding Voor het werk 
van den H Geest en voor de vruchten daarvan in 's menschen innerlijk is geen plaats meer", Vaandrager 
1932-33, p 60. 
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4.5 Kerkelijke stellingname 
Voor wat betreft Woelderinks kerkelijke stellingname - bij hem direct verbonden met 
zijn visie op het verbond - treft opnieuw de kritische houding naar eigen hervormd-
gereformeerde kring, voorzover deze zich laat leiden door het subjectivistische denken. 
Een soortgelijke kritische houding neemt Woelderink tegenover de Gereformeerde 
Gemeenten in. 

Wat betreft de Gereformeerde Kerken in Nederland spreekt Woelderink zich in de 
regel behoedzaam uit. Zo er daar oppervlakkigheid in de prediking en zelfgenoegzaam
heid is, dan vloeit dit niet zozeer voort uit de aangehangen verbondsbeschouwing, als 
wel uit de verabsolutering van het eigen kerk-zijn."" Overigens, "... al zijn wij her
vormden meestal niet zo kerkistisch als de leden van de Geref. Kerk, een hervormde 
jongelingsvereeniging kan, als zij haar naam ere aandoet, niet anders doen dan pogen 
het kerkelijk leven van de Herv. Gemeente, waartoe zij behoort, te sterken en te 
bouwen.""" Zo blijft ook Woelderink zelf - ondanks zijn kritiek op eigen hervormd-
gereformeerde kring en het hervormd-kerkelijke leven in het algemeen"" - de Neder
landse Hervormde Kerk trouw. 

VIL5 Conclusie 
De bijdragen van Woelderink in de jeugdbladen leveren geen echt nieuwe gezichtspun
ten op. Het meest opmerkelijk is Woelderinks nadruk op de eenheid van verbond en 
verkiezing (1933). Tevens bevestigen de publicaties in De Vaandrager en De Kande
laar de juistheid van de eerdere evaluaties en conclusies voor wat betreft de periode 
1932-1936. 

Met name de generale conclusie, dat de eigenlijke inzet van Woelderinks 
publicitaire werk zijn verzet tegen het subjectivisme is, wordt door de bijdragen in de 
jeugdbladen bevestigd. Tegenover dit subjectivisme wijst Woelderink ook de jeugd op 
het houvast van belofte en verbond. 

™ Opvallend scherp is Woelderinks toon, wanneer hij stelt, dat men in de Gereformeerde Kerken wel hoog 
opgeeft van de tucht, terwijl m werkelijkheid echter de uitbreiding van het aantal leden boven alles gaat 
"Een ieder onzer weet, hoe bij een gemengd huwelijk de Geref partij altijd aan het langste eind trekt", altijd 
zijn het de onderen, die dwalen, "wijl door de Ger. Kerken nagenoeg het volmaakte geleverd wordt"; 
Vaan(irfl«er 1933-34, p 59 

'* Vaandrager 1934-35, p 99. 

''° Woeldennk acht het kerkelijke leven in de Nederlandse Hervormde Kerk aan de verwarring prijs gegeven. 
Zie Vaandrager 1933-34, p 43; zie ook 1934-35, p. 54- "De dingen liggen zo verward bij ons, dat alle 
dingen bij ons mogelijk zijn En weer moet gezegd, dat de kerk zelf de schuld dezer verwarring draagt. Zij is 
een huis, dat tegen zich zelf verdeeld is en daarom eigen ondergang bewerkt." 
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Hoofdstuk VIII Het Doopsformulier 

VIII. 1 Opzet van het hoofdstuk 
In 1938 verscheen wat één van Woelderinks meest bekende publicaties zou worden: 
Het Doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop.' De hoofdstuk
ken I tot en met V verschenen als artikelenserie in De Waarheidsvriend.^ In de 
boekuitgave voegde Woelderink een zesde hoofdstuk toe. Bij de bespreking van Het 
Doopsformulier wordt in dit hoofdstuk steeds uit de boekuitgave geciteerd, niet uit de 
artikelenreeks. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst nagegaan, om welke redenen de artikelenserie in 
De Waarheidsvriend afgebroken werd (VIII.2). Daarop volgt een paragraaf, waarin de 
inhoud en centrale beweringen van Het Doopsformulier worden samengevat (VIII.3). 
Vervolgens inventariseren we hoe in De Waarheidsvriend en het Gereformeerd 
Weekblad op het verschijnen van Woelderinks studie gereageerd werd (VIII.4). Ten
slotte wordt dit hoofdstuk met een analyse (VIII.5) en een conclusie (VIII.6) afgeslo
ten. 

VIII.2 Het afbreken van de artikelenserie 
"De eerste vijf hoofdstukken van dit werk zijn in den vorm van een wekelijksche 
artikelenreeks verschenen in "De Waarheids vriend", orgaan van den Geref. Bond ter 
verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Herv. (Geref.) Kerk. Het laatste 
hoofdstuk lag dit voorjaar voor het grootste deel gereed om eveneens in genoemd 
weekblad opgenomen te worden, toen ik om gezondheidsredenen uit het bestuur van 
den Geref. Bond moest treden en daarmede tevens ophield lid te zijn van de redactie 
van "De Waarheidsvriend"."' Op zichzelf is dit een juiste mededeling. Inderdaad liet 
Woelderinks gezondheidstoestand in 1937 te wensen over." Om die reden bedankte hij 
ook officieel voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. 
Het levert een hartroerende passage op in het Verslag van de jaarvergadering van de 

' Verschenen bij Uitgeverij Guido de Brés te 's-Gravenhage 

' De eerste attevering in Whvr XXVIII, p. 1-2 (3 december 1936), de laatste in XXVIII, p 511-512 (25 
november 1937) 

' Doopsformulier, p 3 (Woord vooraf) Waar in dit hoofdstuk alleen een paginanummer vermeld wordt, 
wordt steeds uit de editie 1938 van Het Doopsformulier geciteerd Op de editie 1946 (met afwijkende 
paginanummering) komen we in een volgend hoofdstuk terug 

" Vanwege ziekte had Woelderink ook diverse belangrijke vergaderingen niet kunnen bijwonen, J van der 
Graaf, Delen of helen'' Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951, Kampen 
1978, p 141 
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Gereformeerde Bond op 28 april 1938.' 
Toch is Woelderinks gezondheidstoestand niet de enige en zelfs niet de 

voornaamste reden geweest voor zijn bedanken als lid van het hoofdbestuur. Eind 1937 
ging het met Woelderinks gezondheid juist weer wat de goede kant op. De serie over 
het doopsformulier was slechts tijdelijk onderbroken. "Geve de Heere spoedig ds. 
Woelderink weer bij vernieuwing kracht om z'n werk voort te zetten."* Het zesde 
hoofdstuk lag in het voorjaar van 1938 grotendeels gereed om in De Waarheidsvriend 
gepubliceerd te worden. Aldus Woelderinks eigen mededeling in het 'Woord vooraf. 
Dat geeft aan de officiële reden voor het bedanken - hoeveel waars er op zichzelf 
genomen ook mee gezegd werd - het karakter van een dekmantel. Achter de schermen 
was duidelijk meer aan de hand. Inmiddels was Woelderinks positie in het hoofdbe
stuur onhoudbaar geworden.^ 

De direkte aanleiding tot het vertrek van Woelderink uit het hoofdbestuur wordt 
gevormd door een verschil van houding tegenover voorstellen tot reorganisatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk (1937). Deze voorstellen werden in 1938 door het 
Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond - in het spoor van met name J. Severijn* -
verworpen. Men achtte aan de plaats van de gereformeerde belijdenis tekort gedaan. 
Aan de totstandkoming van deze voorstellen had Woelderink echter zijn medewerking 
gegeven. In een eigen rapport verdedigde hij dan ook zijn instemming met het 
reorganisatie-ontwerp. Niet, dat hij geen bezwaren had op onderdelen. Maar met het 
uitgangspunt van het ontwerp kon hij zich verenigen: de eenheid van de kerk. Kern van 
Woelderinks rapport is: Niet de belangen van de eigen gereformeerde groep, maar die 
van de kerk moeten centraal staan. De levensverbondenheid van de gemeenten wortelt 
niet in de eenheid van het instituut, maar in de eenheid van de kerk, zoals ze één Here 

' "Van ds J G. Woelderink van Ouderkerk aan den IJssel was een brief ingekomen waarin deze meedeelde 
om gezondheidsredenen te moeten bedanken als lid van het Hoofdbestuur. Dit was voor den Voorzitter 
oorzaak, om een diep gevoeld waardeerend woord te spreken, waarin hij releveerde de groote verdiensten 
van ds. Woelderink ook voor onzen Bond, waar de Heere hem met zoovele goede gaven gezegend heeft voor 
hoofd en hart, waarvan wij zoovele jaren hebben mogen genieten in onze vergaderingen en niet 't minst in 
ons Bondsorgaan 'De Waarheidsvriend'. Onder stille aandacht werden deze waardeerende woorden 
aangehoord en allen stemden in met den wensch en bede, dat de Heere ds. Woelderink naar lichaam en ziel, 
voor huis en arbeid, genadiglijk mag behoeden en gunstrijk mag zegenen'"; Whvr. XXIX, p. 223. 

" M van Grieken in Whvr XXIX, p 3. Hoezeer Van Grieken uitging van hervatting van Woelderinks 
perswerk in De Waarheidsvriend blijkt uit de manier, waarop hij op dezelfde pagina - bij het begin van de 
29e jaargang - de inhoud van het blad beschrijft: "Het Hoofdartikel wordt sinds lang nu verzorgd door ds. 
J G Woelderink, die buitengewoon de toon weet te treffen en de allerbelangrijkste dingen zoo eenvoudig en 
klaar kan beschrijven, dat ieder zijn artikelen lezen kan. Vooral jonge menschen - en zeker met 't minst jonge 
predikanten - lezen de artikelen met groote instemming." 

' Uit de notulen van het hoofdbestuur d.d. 8 april 1938 blijkt, dat ds. J.H.F. Remme aan Woelderink een 
bezoek zou brengen om hem te verzoeken als hoofdbestuurslid af te treden; Delen of helen?, p. 142. 

* J. Severijn was in 1937 in het hoofdbestuur verkozen. Deze benoeming had hij aanvaard, hoewel hij over 
bepaalde zaken een andere mening had dan sommige leden van het hoofdbestuur; Delen of helen?, p 132 
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en één geloof heeft, in de eenheid van het verbond der genade.' 
Dit meningsverschil maakte Woelderinks positie m het hoofdbestuur onmogelijk. 

Toch gaat achter deze direkte aanleiding nog een andere schuil. Woelderinks kerkelijke 
positiekeus hangt nauw samen met zijn theologische stellingname, in het bijzonder met 
zijn visie op de aard van het verbond en de verhouding tussen verbond en verkiezing. 
Deze visie riep in de 'onderwerpelijke' stroming binnen de Gereformeerde Bond in 
toenemende mate weerstanden op. In het Gereformeerd Weekblad werd regelmatig op 
dit ongenoegen ingespeeld. Ook Woelderinks artikelenserie over het doopsformulier 
kwam m 1937 zwaar onder vuur te liggen.'" Was Woelderink eigenlijk geen remon

strant?" Zo kwamen in hervormdgereformeerde kring de verhoudingen steeds meer 
onder druk te staan.'^ 

Deze achterliggende theologisch bepaalde controverse  in combinatie met een 
zekere machtsstrijd in de Gereformeerde Bond"  kwam tot uitbarsting op het concrete 
punt van de reorganisatievoorstellen. Deze vormen wel de direkte aanleiding, niet de 
eigenlijke oorzaak voor Woelderinks terugtreden}"' De eigenlijke reden hiervoor  en 
dus voor het afbreken van de artikelenserie over het doopsformulier in De Waarheids

' Zie voor Woelderinks rapport Delen of helen'', p 270271 Voor Woelderink was het reorganisatie

ontwerp een noodzakelijk compromis, geen partij kon alleen verandering in de kerk brengen. Delen of 
helen'', p 145146 Zie ook C den Boer, 'Een gereorganiseerde kerk  een gereformeerde kerk'' Het 
functioneren van de belijdenis door de jaren heen', (p 168216) in Beproefde trouw Vijfenzeventig jaar 
Cerefonneerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z j , p 187188 

'" Zo werden Woelderinks artikelen over het doopsformulier door H 'Visscher onder de noemer 'Onkunde en 
dwaling' gebracht, Woelderink begrijpt niets van de zaken, waarover hij schrijft, CW 1937, p 327328. 
Woelderinks beschouwingen zijn in strijd met Gods Woord Dit Woord miskent, ontkent hij zelfs, GW 1937, 
p 337339,349351,363363 

" L Vroegindewey werpt deze mogelijkheid vragenderwijs op, GW 1937, p 379 H Visscher spreekt zonder 
omwegen over 'Woelderinks Remonstrantisme', GW 1937, p. 351 

" Naast Woelderink moest ook voorzitter M van Grieken  en in hem het hele hoofdbestuur  het vaak 
ontgelden in het GW (vergelijk de bloemlezing van Visschers kritiek in De/e/i o//le/en^ p 142144) M van 
Grieken is te typeren als een medestander van Woeldennk Wel was Van Grieken minder positief over de 
reorganisatievoorstellen dan Woelderink (Zie Delen of helen'', p 141, 145, zie ook K Exalto, 'De visie op 
de kerk' (p 96154), in. Beproefde trouw, p 141 e v) 

" "Ook theologische motieven hebben hier zeker een rol gespeeld, in combinatie met interne machtsverhou

dingen binnen de Bond", S van der Linde (interview) 

'■■ Terecht noemt G W Marchal de waardering van het reorganisatieontwerp van 1938 een toespitsing van 
een achterliggend conflict, J G Woelderink Een kennismaking (serie Befaamde theologen), Kampen 1986, 
p 13 Ook C van der Wal wijst op de diepere achtergrond van Woelderinks verlaten van het hoofdbestuur 
(en tenslotte van de Bond),' al vergeet ik niet, dat ook de verschillende visie op de reorganisatie van de kerk 
en op de vervanging van de reglementenbundel door een nieuwe kerkorde, daarin een rol speelde", VeB, p 
XXII L Blok noemt Woelderinks artikelen over het doopsformulier en de kritiek vanuit het GW als reden 
voor het einde van Woelderinks bijdragen aan De Waarheidsvriend, zie Themanr p 59 H Visscher ging 
Woelderinks terugtreden nog met ver genoeg Ook M van Grieken kon maar beter verttekken (zie Delen of 
helen'', p 145), "Het schijnt echter, dat de bondsleden, voorstanders van het ontwerp, Ds van Grieken 
incluis, eene betere gezondheid genieten dan Ds Woelderink, die het voordeel heeft in zijn ziekelijken 
toestand een grond te kunnen vinden tot bedanken", GW 1938, p 257 
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vriend - is Woelderinks geprononceerde theologische stellingname, te zeer omstreden 
geworden in de gespannen verhoudingen binnen de Gereformeerde Bond om daar nog 
langer onbelemmerd uitgedragen te kunnen worden. 

VIII.3 Inhoud en centrale beweringen van 'Het Doopsformulier' 

3.1 Beknopt overzicht van de inhoud 
Woelderink begint zijn uiteenzetting met een Inleiding van algemene aard over liturgie 
en liturgische geschriften. 

In Hoofdstuk I volgt een breed exposé van 'De geschiedenis van de doopsbedie-
ning voor de Hervorming'. 

Hoofdstuk ƒ/ behandelt 'De geschiedenis van de doopsbediening in de Hervormde 
Kerken'. De reformatorische dooppraktijk wordt met een vijftal voorbeelden geïllus
treerd. In de eerste plaats geeft Woelderink in vertaling een weergave van Luthers 
'Taufbüchlein' uit 1523, onder vermelding van de wijzigingen daarin uit 1526. Vervol
gens komt de wijze van doopsbediening te Zurich ter sprake, met citaten uit geschriften 
van Leo Judae en Zwingli. Daarop volgt het doopsformulier van Calvijn, vertaald uit 
de franse tekst van 1545. Ruime aandacht krijgt ook de doopliturgie in het eerste en 
tweede Prayer Book (respectievelijk 1549 en 1552). De reeks voorbeelden eindigt met 
het doopsformulier van Datheen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluerend 
overzicht van de formulieren uit de hervormingstijd. 

In Hoofdstuk //ƒ komt de sacramentsleer ter sprake. Achtereenvolgens worden de 
oorsprong van de roomse sacramentsleer, de roomse genadeleer en de roomse sacra
mentsleer als zodanig besproken. Daartegenover staat de sacramentsleer van de 
reformatoren (I. Luther; II. Gereformeerd protestantisme). Het betoog in de paragraaf 
over het gereformeerd protestantisme wordt ondersteund met een veelheid aan verwij
zingen uit gereformeerde belijdenisgeschriften. 

In Hoofdstuk TV stelt Woelderink het verbond aan de orde. Overigens met een 
beperkte doelstelling: het gaat om de reformatorische visie op het verbond in verband 
met de doop.^^ Na een onderzoek van diverse reformatorische belijdenisgeschriften op 
dit punt, gaat Woelderink na wat Bullinger en met name Calvijn over verbond en 
kinderdoop geleerd hebben. Daarna krijgt de kwestie van het 'inwendig' en 'uitwendig' 
verbond ruime aandacht. 

Hoofdstuk V is gewijd aan de zogenaamde 'veronderstelde wedergeboorte'. Dit in 
combinatie met de uitleg van de uitdrukking in de eerste doopvraag 'in Christus gehei
ligd'. Na een historisch overzicht wordt de vraag behandeld, of de reformatoren de 
wedergeboorte aan de doop lieten voorafgaan. In dat kader bespreekt Woelderink de 
mening van G. Kramer, dat de leer van de veronderstelde wedergeboorte al bij Calvijn 

"p. 113. 
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te vinden is." Na een uiteenzetting van de bezwaren tegen de leer van de veron
derstelde wedergeboorte, sluit een verhandeling over 'geheiligd in Christus' het 
hoofdstuk af. 

Hoofdstuk VI, verreweg het langste hoofdstuk van heel het boek," bestaat uit een 
verklaring van en toelichting op het doopsformulier. 

3.2 Centrale beweringen 

3.2.1 Rome-Reformatie: vooral geschil over de genade 
Het zwaartepunt van het geschil tussen Rome en de Reformatie is misschien nog wel 
het meest te zoeken in de leer over de genade. In de roomse kerk is genade een op 
zichzelf staande zaak geworden. Deze (geschapen) genade is een mystieke kracht, 
waardoor de ziel deel krijgt aan het bovennatuurlijke leven. De genade wordt fysisch-
substantieel gedacht. Het geloof is slechts een voorbereidende acte voor het ontvangen 
van deze genade. 

Daartegenover erkent de Reformatie Gods genade als wondere ontferming in God, 
waarin Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Deze ontferming beweegt God om m Christus 
zondaren hun schuld te vergeven en ze aan te nemen als Zijn kinderen. Gods genade in 
Christus wordt in het Woord geopenbaard en kan alleen door het geloof worden 
aangenomen.'* Terugkeer naar het Woord betekende dan ook tevens eerherstel voor het 
geloof." 

3.2.2 Verschil in visie op het sacrament 
Het verschil in visie op wat genade is, leidt ook tot een heel verschillende opvatting 
over het sacrament. In de roomse kerk worden de sacramenten geacht de genade te 
bevatten. Het sacrament bewerkt door eigen kracht de genade in de mens (ex opera 
operate), althans zolang geen obex - verhindering door doodzonde - de doorwerking 
van deze kracht belemmert. De verzakelijkte genadeleer leidt tot magische sacrament-

" p 204-207 Geerhard Kramer (1870-1897) overleed, nauwelijks een maand werkzaam als gereformeerd 
predikant te Monster, nog voordat hij zijn dissertatie Het verband van Doop en Wedergeboorte aan de Vrije 
Universiteit had kunnen verdedigen. In 1897 verscheen deze studie met een voorwoord van A Kuyper. 
Kramers dissertatie is te beschouwen als een (poging tot) historische legitimatie van Kuypers denkbeelden 
over doop en wedergeboorte Zie voor de mening van H Bavinck over Kramers studie GD IV, p 28; 
Woelderink vermeldt Bavincks mening op p 189 Zie voor G. Kramer De Haas, Voorgangers III, p 145-
146, J G de Ridder, Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Monster 1874 - 10 april - 1974, Delft 1974, p 
21-22 A Kuyper speelde met de gedachte van een hoogleraarschap voor Kramer aan de Vrije Universiteit' 
"Zelfs kwam nu en dan het denkbeeld bij mij op, of hij misschien m later jaren door God bestemd mocht 
zijn, om in onze faculteit de leiding van anderer studie op zich te nemen"; geciteerd via J Kamphuis, Een 
eeuwig verbond, Haarlem 1984, p. 55 

" p 253-373 

'*p 84-86 

" p 38 
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sleer/" 
Nooit hebben de reformatoren ontkend, dat God bij het schenken van Zijn genade 

gebruik maakt van middelen. Wel legden zij de nadruk op het werk van de Heilige 
Geest. Woord en sacrament zijn middelen in de hand van de Geest.^' 

3.2.3 Woord-sacrament-geloof 
Alle reformatoren zijn eenparig in hun protest tegen de gedachte, dat de sacramenten 
ex opere operato werken. Alleen door het Woord hebben de sacramenten betekenis.^^ 
Daarom is het geloof noodzakelijk voor een vruchtbaar gebruik van het sacrament.^' 

Luther legt alle nadruk op de betekenis van het Woord voor het sacrament. Alleen 
het Woord maakt het zichtbaar teken tot sacrament. De kracht van het Woord - en dus 
van het sacrament - wordt alleen in het geloof gekend.^" 

Tegenover de gedachte van het ex opere operato - waarmee annex de gedachte, 
dat de Kerk over Gods genade beschikken kan - stelt Zwingli de vrijmacht van de 
Heilige Geest. Vandaar dat hij duidelijk onderscheid maakt tussen het teken en de 
betekende zaak in het sacrament. De kerk geeft met volmacht van God het teken. De 
Geest werkt de betekende zaak.^' 

In zekere zin verbindt Calvijn Luther en Zwingli. Enerzijds legt hij nauw verband 
tussen sacrament en geloof, anderzijds doet hij sterk uitkomen, dat de genade niet in 
het sacrament besloten is. Anders zou de vrijheid van de Geest tekort worden gedaan.'^' 

Woelderinks conclusie op dit onderdeel is: de hervormers hebben eenparig de 
roomse sacramentsleer verworpen. "Men kent geen andere genade dan die Christus met 
Zijn leven en lijden en dood voor ons verworven heeft en die ons in het Woord en in 
de sacramenten op dezelfde wijze wordt medegedeeld, zoodat zij alleen door het geloof 

" Over de oude wortels van deze sacramentsleer; zie p 32-33 en vooral p 79-84 

" p 86-88. 

^̂  Daarmee hangt samen, dat Calvijn in zijn doopsformulier een didactisch gedeelte - een novum' - opneemt 
De doop bevestigt het Woord Zonder kennis van het Woord verliest de doop zijn betekenis, p 43 Zie 
hierbij ook p. 74-75. 

" p 93 Uit de samenhang Woord-sacrament-geloof volgt tevens, dat in de kerk tucht moet zijn- handhaving 
van de zuivere bediening van het Woord Alleen m het licht van het Woord kan de kracht en de troost van 
het sacrament gekend worden, p 249-252, 353-354 Daarom wordt in de tweede doopvraag onderwerping 
aan de tucht van het Woord en de leer van de kerk gevraagd, p 251, al betekent dat volgens Woelderink niet, 
dat hiermee van de doopouders - evenmin als dat bij het doen van openbare geloofsbelijdenis het geval is -
instemming met de belijdenisgeschriften als zodanig gevraagd wordt, p 358 Op deze laatste bewering van 
Woelderink is kritiek geoefend door J Kamphuis, in Om recht en waarheid Een protest, Goes 1968, p 92-
94, zie over deze materie van dezelfde auteur Om de heiligheid van de gemeente De kerkelijke tucht, 
Kampen 1982, p. 107-118 

" p 94-98, 100. 

" p 98-100 

'"p 101-102. 
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kan worden aangenomen. De H. Geest wordt daarnaast in de Gereformeerde Kerken 
erkend als diegene, die werkt door middel van Woord en sacrament, maar niet zoo, dat 
de sacramenten de werking des Geestes dragen, maar zóó, dat de Heilige Geest de 
sacramenten draagt en gebruikt als werktuigen. Daarom is de genade niet zoo aan de 
sacramenten verbonden, dat wie het sacrament ontvangt, ook de genade deelachtig is, 
maar alleen wie het sacrament geloovig ontvangt, verkrijgt de genade, waarvan het 
sacrament spreekt."" 

3.2.4 Teken en zegel 
BIJ het bepalen van het verband tussen teken en betekende zaak in het sacrament gaan 
de wegen van de Lutherse en gereformeerde kerken uiteen. In het spoor van Luther 
nadert het Luthers protestantisme de roomse opvatting: gelijktijdig met het teken wordt 
de betekende zaak ontvangen.^* 

Kenmerkend voor de gereformeerde sacramentsbeschouwing is het spreken over 
het sacrament als zegel.^^ Hiermee is het vraagstuk van het verband tussen teken en 
betekende zaak beantwoord. "Door het teeken ons te geven, wordt ons van Godswege 
de gave der beteekende zaak verzegeld. Het teeken is een onderpand van de beteeken-
de zaak."^° Daarop steunt dan ook de zogenaamde 'sacramentele spreekwijze', het 
spreken in de directe rede over de sacramenten, waarbij teken en betekende zaak 
geïdentificeerd worden. "In de beteekenis van onderpand ligt de diepe mystieke zin van 
het sacrament. Hierdoor kan in de sacramenteele spreekwijze, die aan de Schrift 
ontleend is, teeken en beteekende zaak vereenzelvigd worden; hierdoor kan ook in de 
practijk voor het geloof het teeken gelijkstaan met de beteekende zaak."^' 

3.2.5 Het sacrament bezegelt het (belofte)woord 
In het sacrament wordt niet iets in ons verzegeld. Geen onderwerpelijke, ingestorte 
genade. Ook worden wij niet zelf verzegeld, al weet de Schrift van een verzegeling van 

" p 103. 

*̂ p 104; zie bij deze pagina ook p 42 en 282. 

' ' "Teeken en zegel. In deze definitie heeft het Gereformeerd Protestantisme op geniale wijze den zin van het 
sacrament begrepen en tot uitdrukking gebracht Eenerzijds is daardoor de magische werking van het 
sacrament, zooals die in de Roomsche Kerk in navolging van het heidendom geleerd wordt, afgewezen; 
anderzijds is daardoor de mystieke zin van het sacrament gehandhaafd", p 278. 

" p 105 Woelderink acht het dan ook juist, dat het gereformeerde protestantisme bij de bediening van de 
doop is teruggekeerd tot de meest eenvoudige vorm, met achterwege-lating van allerlei ceremoniën Wie 
deze ceremoniën enkel wil zien als van symbolische betekenis, loopt het gevaar ook het sacrament zelf alleen 
nog maar als symbool te beschouwen; p. 74. 

" p 281-282 
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de gelovigen.̂ ^ Het sacrament bekrachtigt het Woord." In de dagen van de Hervorming 
was de meest gebruikelijke uitdrukking, dat de sacramenten ons''' Gods beloften 
verzegelen. "Dat is niet in tegenspraak met wat wij boven zeiden, want Gods Woord en 
Gods belofte zijn één. Het evangelie, dat immers een Woord van genade van Godswe
ge tot ons is, wordt door de Hervormers gezien als een belofte of als beloften van 
genade, waarmede de Eeuwiglevende tot ons komt."'' 

In het sacrament ontmoetten de reformatoren Christus met al Zijn heilgoederen. 
"Maar wijl deze Christus ons in de beloften des evangelies geschonken wordt, kan men 
ook zeggen, dat de sacramenten de beloften des evangelies verzegelen."'' Het gaat dan 
ook niet aan om te zeggen, dat Gods belofte betrekking heeft op in de toekomst te 
schenken genade, in contrast met wat God in een mens werkt als reëele genade. "In de 
belofte des verbonds schenkt God de Heere zichzelf aan ons met al het heil, dat Hij in 
den Zoon Zijner liefde bereid heeft. (...) Er is nooit iets zoo reëel geweest, als de 
genade Gods, die Hij ons in de belofte des evangelies schenkt, en wie deze belofte 
door geloof omhelsd heeft, weet dat, want zijn hart springt op van vreugde vanwege 
Gods heil. Het is ongeloof, als men de belofte slechts ziet als een wissel op de toe
komst; de belofte is het vat, waarin God ons Zijn heil schenkt. Zijn zalige gemeen
schap, waarin het eeuwige leven is."" 

Deze aard van Gods belofte stempelt het onderwijs van het doopsformulier. In de 
doop betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij ons tot Zijn kinderen aanneemt. In 
dit aannemen en rekenen tot Zijn kinderen gaat het niet om natuurlijke/e/fen, ook niet 
om fictie oi speculatie, maar om een belofte. Vandaar, dat in het vervolg gezegd wordt, 
dat de Vader het kwade van ons weren of voor ons ten beste keren wil. De belofte van 
het verbond openbaart Gods benevolentia (Calvijn), Zijn genegenheid voor ons.'* 
Wordt van de Zoon gezegd, dat Hij ons wast in Zijn bloed, dan is dat opnieuw de taal 
van de belofte." Dat van de Heilige Geest gezegd wordt, dat hij in ons wonen en ons 
tot lidmaten van Christus heiligen wil, herinnert ons eraan, dat we hier niet hebben te 
doen met een voorzegging, maar met een belofte van het verbond, die in geloof 

" p 279-280. 

" p 39, 106. 

^ Dit 'ons' houdt wel in, dat in de doop Gods beloften ons persoonlijk op naam verzegeld worden Deze 
verzegeling komt alleen diegenen toe, die tot het verbond behoren Ook daarom dient er in de kerk tucht 
geoefend te worden; p 280-281. 

" p 106 

'»p 108-109. 

" p 235, zie hierbij p 301. 

" p 298-299. 

" p 300-301. 
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aanvaard wil zijn."" In levend geloof bidt de kerk om de vervulling van Gods beloften,'" 
terwijl in het dankgebed na de doop op grond van de belofte gedankt wordt voor 
ontvangen vergeving: "God schenkt ons Zijn genade, ook Zijn vergeving, in het 
Woord, in het evangelie, d.i. in Zijn verbond en Zijn beloften. En als wij gelooven, dat 
onze kinderen in het verbond Gods begrepen zijn, mogen wij gelooven, dat zij daarin 
ook de vergeving der zonden ontvangen hebben en de aanneming tot kinderen.""^ 

3.2.6 Veronderstelde wedergeboorte geen grond voor de doop 
Vanuit het reformatorisch genade en beloftebegrip is de veronderstelde wedergeboor

te als basis voor de doop af te wijzen.'*^ Het werk van de Heilige Geest wordt gedegra

deerd tot een fysisch proces: de inplanting van een levenskiem in het onbewuste 
zieleleven, waarvan m een later stadium de vrucht doorbreekt (Voetius, nog rigoreuzer 
A. Kuyper). Genade wordt hier tot ingeschapen, ingestorte genade in een mens. Schrift 
en belijdenis weten hier niet van.'" Ook het beroep van G. Kramer op Calvijns spreken 
over een 'zaad van wedergeboorte en geloof {Inst. IV, 16,20) gaat niet op. Stellig 
bedoelt Calvijn geen ingeplante levenskiem. Daarvoor is zijn afwijzing van een zaad 
der verkiezing {Inst. 111,24,10 en 11) te duidelijk."' Heel de constructie van een 

""" p 308 Ook het toeeigenende werk van de Heilige Geest wordt in de uitleg van het formulier door Gods 
belofte gestempeld De Geest eigent toe, wat wij in Christus hebben Hij geeft geen eigendomsrec/if op de 
genade  dat is er al krachtens de belofte , maar stelt daadwerkelijk ter hand wat door de Vader in Christus 
geschonken werd, p 307 Vreemd is, dat Woelderink nergens in de Schrift de uitdrukking heeft kunnen 
vinden, dat de Geest in ons woont, al acht hij deze uitdrukking wel schriftuurlijk (p. 304) Zie 1 Corinthiërs 
3 16, 2 Timotheus 1.14 en Jakobus 4:5. 

" p 344. 

« p 364 

■" Dopen op grond van veronderstelde wedergeboorte, zolang het tegendeel niet gebleken is, betekent dat de 
doop aan de kinderen van de gelovigen bediend wordt op grond van de feilbaarheid van het menselijk 
oordeel, in plaats van op grond van Gods bevel, dit ten koste van de vastheid en de troost van de doop; p 
165167; p 243244 

** p 224227 Woelderink wijst erop, dat ook de uitspraak van de Gereformeerde Kerken m 1905 (Synode 
van Utrecht), "dat de stelling, dat een uitverkoren kind daarom reeds voor den doop metterdaad wedergebo

ren zou zijn, noch op grond van de Schrift, noch op grond van de belijdenis te bewijzen is, dewijl God Zijn 
belofte vervult naar Zijn vrijmacht op Zijn tijd; hetzij vóór of onder of na den doop, zoodat het eisch is zich 
hierover met voorzichtigheid uit te laten en met wijs te willen zijn boven hetgeen God ons heeft geopen

baard", het gevoelen van A Kuyper heeft willen terugdringen. Wel acht Woelderink het onduidelijk, dat de 
synode uitsprak, dat het zaad des verbonds krachtens de belofte Gods te houden is voor wedergeboren en in 
Christus geheiligd, totdat later het tegendeel blijkt Zijn wedergeboorte en heiliging in Christus dan toch 
synonieme begrippen'' Gaat het m de eerste doopvraag om een veronderstelling of om een belijdenis''; p 
189192 Zie over 'Utrecht 1905'. R.J Dam, B. Holwerda, C Veenhof, Rondom 1905 Een historische 
schels, Terneuzen z j (tweede druk), zie ook H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland Deel 
1 18921936, Kampen 1990, p 101105 

■" p 199201, p 205207 Woelderink acht het zeer waarschijnlijk, dat Calvijn met het zaad des geloofs de 
werking van Gods Woord en Geest bedoelt, waar de kinderen als leden van het lichaam der gemeente niet 
buiten staan, p 207 (voetnoot) Wanneer J. van Genderen Calvijns spreken over het zaad van het geloof en 
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inplanting van een levenskiem is product en veronderstelling van het redenerend 
verstand, dat het werk van de Geest doorzichtig wil maken.''* Niet op een ingeschapen 
genade, maar op de blijvende werkzaamheid van de Heilige Geest legt de Schrift de 
nadruk. We worden niet naar onszelf verwezen, maar naar de trouw van Vader, Zoon 
en Heilige Geest. Opmerkelijk is dan ook dat het doopsformulier, juist nadat het 
gewezen heeft op de noodzaak van wedergeboorte, zegt dat wij ons behoud buiten 
onszelf in Christus moeten zoeken, in plaats van dat wij in de weg van zelfonderzoek 
eigen wedergeboorte tot grond van vertrouwen te maken."*' "Het werk der genade in 
ons heeft zijn vastigheid en duurzaamheid niet in zichzelf als in een onvergankelijke 
kern, maar deze duurzaamheid en vastigheid komen voort uit de trouw Gods, die 
nimmer laat varen de werken Zijner handen.'"*^ 

De leer van de veronderstelde wedergeboorte opereert met een onjuist genade

begrip. Genade is genade in de mens, 'gerealiseerde' genade. God geeft Zijn genade 
echter in het Woord van Zijn genade, in de belofte, waarvan het sacrament onderpand 
is. De vaste belofte van God is de vaste grondslag voor het geloof. Daarin geeft de 
Here Zichzelf en al het heil in Christus."' Dat beloftegeschenk omvat ook  in Chris

de (onder meer) door Kramer daarvan gegeven interpretatie bespreekt, noemt hij de uitleg van Calvijns 
uitdrukking niet eenvoudig "In elk geval gaat het niet aan om ( .) te spreken van Calvijns theorie, dat de 
kinderen van het verbond innerlijk geheiligd zijn door een bovennatuurlijke genade", 'De Doop bij Calvijn' 
(p. 263295), in: Rondom de doopvont, p. 286288, citaat op p. 288. Ook W. Verboom verwerpt de uitleg 
van het zaad des geloofs in Inst. IV,16,20 als taem van wedergeboorte in substantiële zin, als habitus fidei 
die uitgroeit tot actus fidei. Volgens Verboom moet Calvijns uitspraak theologisch, van God uit, verstaan 
worden "God begint al in het hart van het jonge kind te handelen Het gaat bij de uitdrukking 'zaad van 
bekering en geloof niet om iets substantieels in de kinderziel, maar om een daad van God ten behoeve van 
en aan het kind"; De theologie van de Heidelbergse Catechismus Twaalf thema's' de context en de latere 
uitwerking, Zoetermeer 1996, p 68. 

""p 226,228229. 

■" p. 272273; zie ook p 109110. De omkering in de weg van het geloof van het woord der belofte naar de 
inwendige genade acht Woeldennk het punt, waarop de scholastiek de Reformatie heeft verloochend; p 223. 
Woeldennk wijst zelfonderzoek op de echtheid van het geloof niet af. Het geschil gaat over het ge/misbruik, 
dat van dit onderzoek gemaakt wordt. Kenmerken van geloof en bekering kunnen niet dienen als grond voor 
hoop en verbouwen voor de eeuwigheid, wel kunnen ze dienen om schijngeloof en schijnbekering van echt 
geloof en echte bekering te onderscheiden; p. 273274. Zie ook p. 168169 Woeldennk memoreert ook de 
strijd in de Gereformeerde Kerken inzake het zelfonderzoek. Het was één van de punten, waarbij de Synode 
te Amsterdam 1936 afwijking van de gangbare leringen constateerde, die onderzocht en getoetst moesten 
worden, zie G. Janssen, De feitelijke toedracht, Groningen 1969 (vierde druk), p. 710; G. Harinck, De 
Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 19201940 (diss. VU Amsterdam), 
Baarn 1993, p 329338; H.C Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 2 19361975, 
Kampen 1992, p. 2528, zie ook p. 1925; E. Overeem, 'Achtergronden van een kerkscheuring', in: Jaarboek 
voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jaargang 6, Kampen 1992, p. 167172. 

■"' p 230 

*' p. 230236. 
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tus - de wedergeboorte, de levensvemieuwing door de Heilige Geest.'" Ook de belofte 
van de Geest wil in geloof aanvaard worden. Gelovigen vinden daarin houvast en 
moed." 

Zoals de kinderen van de gemeente vanaf hun levensbegin onder de macht van de 
zonde verkeren, zo zijn ze in Christus gesteld onder de zegenrijke werking van de 
Geest. In het dankgebed na de doop dankt de gemeente voor de gave van de Geest, ons 
en onze kinderen geschonken. Daarachter ligt - in contrast met het individualisme van 
de dopersen - de gedachte van Bullinger, dat aan de leden van het lichaam niet vreemd 
kan zijn, wat aan het lichaam eigen is. Voor ons is niet na te gaan, waar en wanneer de 
Geest Zijn zegenrijk werk begint. Of het hierbij gaat om zaligmakend of niet-zaligma-
kend werk van de Geest is eveneens voor ons verborgen. Dit blijkt pas uit de latere 
vrucht." 

3.2.7 Het verbond 
Historisch gezien heeft de sacramentsleer van de reformatoren hun verbondsXc&x 
bepaald, en niet andersom.'^ De reformatorische belijdenisgeschriften brengen het 
verbond met name bij de (kinder)doop ter sprake. Dit in het spoor van Bullinger en 
Calvijn. Hoofdzaak van deze verbondsleer is: God heeft het verbond gesloten met de 
gelovigen en hun kinderen. De kinderen zijn - evenals hun ouders - in het verbond 
begrepen, hebben deel aan en recht op de beloften en weldaden van het verbond. God 
rekent hen tot Zijn kinderen en tot Zijn volk. Als erfgenamen van het verbond behoren 
de kinderen gedoopt te worden. Deze doop is tevens de publieke inlijving in de kerk 
van Christus.'"* 

Tegenover de wederdopers handhaaft Calvijn de eenheid van het oude en het 
nieuwe verbond. Het zijn twee bedelingen van hetzelfde genadeverbond.'' Ook aan 

'" p. 109, 194. 'Wedergeboorte' en 'bekering' beschouwt Woeldennk als twee kanten van één en dezelfde 
zaak; de vernieuwing van het leven. 'Wedergeboorte' spreekt over deze vernieuwing als werk van God, 
'bekering' over wat van deze vernieuwing in een mensenleven zichtbaar wordt; p. 265-271. 

" p 309. 

" p 366-368; zie ook p, 196-197, 245-246. 

" p. 79. 

" p 113-116; 118-128. 

" Ook Jeremia 31:31-34 hebben Calvijn en de andere hervormers nooit uitgelegd in de zin van een 
uitwendig oud verbond in contrast met een inwendig nieuw verbond, stelt Woeldennk. Volgens Calvijn keert 
de profeet zich tegen de wettische opvatting van het verbond door het Jodendom en plaatst hij daar 
tegenover de nieuwe bedeling, waarin God zal worden gediend in Geest en waarheid, p. 162-163. Wanneer 
de HERE zegt- "Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven", gaat het daarbij 
volgens Woeldennk niet om een profetie, een voorspelling, die automatisch vervuld wordt, maar om een 
belofte, die in geloof aanvaard wil zijn; p. 163-165. Zie voor Calvijns uitleg van Jeremia 31 31-34. W. de 
Greef, Calvijn en het Oude Testament (diss. Utrecht), Groningen 1984, p. 215; zie tevens van dezelfde 
auteur De ware uitleg. Hervormers en hun verklaring van de Bijbel, Leiden 1995, p. 204-205. C. Graafland 
heeft een hermeneutische analyse gegeven van Calvijns uitleg van Jeremia 31:31-34 onder de titel 'Oud en 

212 



Abrahams vleselijk zaad werd geestelijke zegen beloofd: vergeving en vernieuwing. 
Dezelfde geestelijke zegen, waarvan de besnijdenis spreekt, wordt nu in de doop 
verzegeld. En dat nog steeds aan de gelovigen èn hun vleselijk zaad (Handelingen 
2.39). Hierbij gaat het om alle kinderen, niet alleen de uitverkoren kinderen. Calvijn 
weet, dat er gedoopte kinderen zijn, die later God de rug toekeren. Ook aan hen werd 
Gods belofte gegeven. Deze belofte moet door geloof omhelsd worden. Door ongeloof 
echter wordt het verbond verbroken. Aan de integriteit van het sacrament doet dat niets 
af'*̂  

In de zeventiende en achttiende eeuw werd door diverse theologen de leer van het 
in- en uitwendig verbond gepropageerd.'^ Het uitwendig verbond, dat alle gedoopten 
omvat, IS conditioneel van aard. God belooft vergeving en genade op voorwaarde van 
geloof en bekering. De doop is het teken van het horen bij dit uitwendig verbond. Het 
inwendig verbond is absoluut en omvat alleen de uitverkorenen; in dit verbond geeft 
God alles, ook het geloof en de bekering. Alleen door kenmerken van geloof en 
bekering bij zichzelf op te merken wordt iemand gewaar, of hij tot dit inwendig 
verbond behoort. In deze constructie verliest de doop zowel zijn heiligheid als zijn 
betekenis. Het is niet meer dan een uiterlijke ceremonie, dat men geen heiden is. Deze 
leer van de twee verbonden leidt tot een leer van twee kerken'* en van tweeerlei 

59 

roeping. 
De Schrift evenwel weet niet van deze - in wezen doperse - onderscheiding. Uit 

nieuw verbond' in Van Calvijn tot Comrie I Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het 
Gereformeerd Protestantisme deel ] & 2, Zoetermeer 1992, p 196-220, ernstige kritiek op (de Duitse 
versie van) dit artikel werd uitgeoefend door W de Greef, in Reformatica, 6e jaargang, nr 1, p 8 Graafland 
van zijn kant verwijt De Greef, dat hij geen kritische analyse van Calvijn toestaat, Verantwoord gerefor
meerd Een voortgezet gesprek, Zoetermeer 1995, p 46 

" p 131-138, zie ook p 143 Zoals het oude en nieuwe verbond één zijn met elkaar, zo is ook het verbond 
der werken structureel één met het verbond der genade in belofte en eis, in het verbond der genade heeft God 
het paradijsverbond hersteld op grondslag van Zijn genade m Christus, p 315-316 

" Woelderink noemt als achtergrond van deze constructie de behoefte van het redenerend verstand aan een 
sluitend systeem Dit ging ten koste van het 'nochtans des geloofs' Ook werd Gods verkiezing een zaak van 
beschouwing in plaats van geloof, p 144-145, zie ook p 133 Wat betreft het'nochtans des geloofs'merkt 
Woelderink op, dat dit voor Luther enigermate op de lijn van het irrationalisme lag, de gereformeerden 
echter handhaafden tegenover de roomsen het kennis-element in het geloof, p 324-325 

" De onderscheiding uitwendige/zichtbare kerk en inwendige/onzichtbare kerk heeft volgens Woelderink 
vérgaande consequenties, de zichtbare kerk zou geen ambten meer mogen hebben en geen sacramenten meer 
kunnen bedienen, want deze heeft Christus aan Zijn kerk gegeven, p 369 Bovendien dient de theorie van 
een uitwendige kerk om de plaats van de hypocrieten in de kerk te rechtvaardigen, p 350 

' ' Woelderink wijst erop, dat wanneer oudere theologen spraken over inwendige en uitwendige roeping, zij 
niet twee verschillende roepingen bedoelden, maar twee zijden van één en dezelfde roeping, p 151 
(voetnoot) Zie hierbij C Trimp, 'Is de prediking 'uiterlijk"'' (p 220-230), in M J Amtzen e a, Bezield 
verband Opstellen aangeboden aan prof J Kamphuis bij gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsju
bileum als hoogleraar aan de Theologische Hogeschoool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Kampen 1984, Trimp noemt de onderscheiding in kwestie een legitieme, maar gebrekkige en kwetsbare dis
tinctie (p. 226). 
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het onweerlegbaar feit, dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn*° - bastaarden en 
ware kinderen - mag niet tot tweeërlei verbond en tweeërlei roeping geconcludeerd 
worden. Er is maar één verbond, waarin allen met dezelfde roeping geroepen worden.*' 
Dat er tweeërlei reactie is op deze roeping is, wijst op een verschillende werking van 
de Geest, niet op een verschil in nodiging. Een tweede - inwendige - roeping aannemen 
herinnert aan de doperse scheiding tussen Woord en Geest. Wil men toch het schema 
uitwendig-inwendig handhaven, dan kan men hoogstens zeggen, dat bij ware bekering 
de zogenaamde uitwendige roeping - die overigens op zichzelf al mensen innerlijk 
ontroeren kan - door de Heilige Geest inwendig geheiligd wordt.*^ 

Het verbond van de genade is niet slechts met de uitverkorenen opgericht,*' maar 
met Abraham en zijn zaad. Dat wij een eeuwig verbond met God hebben, betekent niet, 
dat het verbond in de eeuwigheid door God met de uitverkorenen is aangegaan, 
waarvan het verbond in de tijd de openbaring en de vertolking is. "De Hervormers 
hebben echter het verbond, ook al had het reeds een plaats in Gods eeuwig raadsbe
sluit, nooit tot een openbaring van dat besluit vervluchtigd, maar hebben het woord 
naar zijn wezenlijke beteekenis genomen. God de Heere richt hier in den tijd het 
verbond der genade met Abraham, met de Kerk der oude en der nieuwe bedeeling op; 
d.w.z. God de Heere verbindt zich aan haar en komt met Zijn beloften tot haar; Hij 
verbindt zich tegenover haar die beloften te volbrengen, maar vraagt van haar het 
verbond en zijn beloften geloovig te aanvaarden.'"^ Het eeuwig verbond met God 
spreekt over Gods onveranderlijke verbondstrouw.^^ 

God rekent de kinderen van de gelovigen tot Zijn kinderen en erfgenamen.** Dat 

" Woeldennk verbaast zich erover, dat zovelen met nadruk op dit feit wijzen, "want zij zullen met een 
lantaren gezocht moeten worden, die dat ontkennen"; p. 141. Deze 'velen' deden dat vermoedelijk m het 
spoor van I. Kievits boekje Tweeërlei kinderen des verbonds, impliciet contra Woeldennk geschreven. De 
zinspeling op de titel van Kievits boekje is te duidelijk om toevallig te zijn. Ook C. Graafland legt hier -
voorzichtig - een lijn naar Kievit: "Woeldennk ageert hier wellicht tegen I. Kievit, zonder echter zijn naam te 
noemen"; Rondom de doopvont, p. 590 (noot 158). 

" p, 232, 356. 

' ' p 150-154. 

" Ook Calvijn past de leer van de verkiezing nooit zo toe, dat hij van de 'Ismaels' en 'Esau's' onder Gods volk 
beweert, dat zij nooit tot Gods verbond behoord hebben; door hun ongeloof hebben zij Gods beloften veracht 
en het verbond geschonden; p 134-135 En hoe kan men een verbond schenden en verbreken, als men nooit 
in het verbond geweest is''; p. 136. 

" p . 164. 

" p 161; ook in het huwelijk worden man en vrouw in dit leven voor altijd aan elkaar verbonden; daarom 
kan het huwelijksverbond een afschaduwing zijn van Gods verbond met Zijn kerk; p. 291-292. Zie tevens p. 
321-322. 

" Hierbij gaat het om wat God in Zijn Woord verklaart. Het gaat om een oordeel van God, evenals bij de 
verdoemenis in Adam Beide oordelen willen geloofd worden, zoals beide ook door ongeloof verworpen 
kunnen worden; p. 327. 
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is hun rechtspositie in het verbond.*^ Spreekt de eerste doopvraag van het formulier 
over "geheiligd in Christus", dan ziet deze heiliging niet op 'inwendige genade', of iets 
dergelijks. Ook spreekt de vraag niet veronderstellenderwijs.** De kinderen zijn heilig 
krachtens Gods verbond.*' Dit verbond is zuiver een verbond van genade: God geeft 
Zijn beloften onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden vooraf.'" Deze beloften moeten 
in geloof aanvaard worden, wil het verbond wederkerig worden.'' Zonder geloof 
blijven de beloften krachteloos en de sacramenten zonder effect.'^ Deze verplichting tot 
geloof in het verbond kan een voorwaarde genoemd worden.'' "Om misverstand te 
voorkomen acht ik het echter beter niet te zeggen, dat de beloften des verbonds en haar 
vervulling ons gegeven worden op voorwaarde van geloof en gehoorzaamheid maar 
dat de vervulling van deze beloften, die evenzeer een genade-weldaad is als de beloften 
zelf dat zijn, verkregen wordt in den weg van geloof en gehoorzaamheid."'" 

3.2.8 Verkiezing en volharding 
Dat de Heilige Geest de roeping tot geloof en bekering bij de één wel, bij de ander 
geen vrucht doet dragen, mag en kan alleen uit de verborgen verkiezing van God 
verklaard worden." Hoezeer een mens ook actief in de bekering betrokken is, nooit 
mag vergeten worden, dat het God is, die in hem het willen en het werken werkt 

" p 296-298, al staat tekstkritisch de uitdrukking 'dit Uw kind' in het gebed voor de doop niet vast, toch 
wordt deze uitdrukking gedragen door heel de verbondsbeschouwing van het doopsformulier, p. 343. Deze 
rechtspositie als kind stempelt ook de roeping in het verbond, de eervolle en verantwoordelijke taak van een 
mondig kind, p 317 

" p 179-180, de doopvraag heeft betrekking op alle kinderen, die ten doop worden aangeboden, zie ook p. 
236 

" p 238-241; ook de gedoopten, die later weigeren zich te bekeren, zijn geheiligd geweest m Chnstus; 
daarom kan de apostel spreken over zwaarder straf voor hem, die het bloed, waardoor hij geheiligd was, 
onrein geacht heeft; p 244 

™p 175,312. 

" Tot de verplichting van het verbond behoort ook de nieuwe gehoorzaamheid aan Gods geboden, p 313-
318 

" p 164,298,308-309. 

" Op p 298 doet Woelderink dat met zoveel woorden; "het verbond en de belofte eischen echter het geloof 
als de noodzakelijke voorwaarde, zonder welke het verbond nimmer wederzijdsch karakter ontvangt en dus 
nooit tot verbond in de volkomen zin van het woord uitgroeit" 

'" p 312-313 C Harinck (predikant in de Gereformeerde Gemeenten) meent, dat Woelderink (evenals K. 
Schilder) het genadeverbond afhankelijk maakt van voorwaarden, die de bondeling moet vervullen. Ons 
doopformulier, Houten 1984 (tweede herziene druk), p. 43. Hier geeft Harinck een onzorgvuldige weergave 
van Woelderinks spreken in Het Doopsformulier, dit geschrift is volgens de 'Geraadpleegde literatuur' (p. 
229) Harincks informatiebron voor Woelderinks visie. 

" p 151, 153; zo is het ook Gods verkiezende genade, die scheiding maakt tussen Ezau en Jakob; p 135 
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overeenkomstig Zijn welbehagen '* 
Velen zijn bang, dat met een te ruime nodiging van het evangelie mensen tot 

geloof komen, die niet uitverkoren zijn Daarom wil men eerst weten, of men uitverko
ren IS, alvorens men de beloften van het evangelie durft te omhelzen Al gaat men in 
theone uit van de uitverkiezing, in de praktijk blijkt men deze niet te geloven, "immers 
was er waarachtig geloof in deze waarheid, dan zou men erkennen, dat niemand tot het 
geloof kan komen, dan door de verkiezende genade Gods en de levende werking des 
Heiligen Geestes Van een geloovig omhelzen van Gods beloften door hen, die met 
uitverkoren zijn, kan dus nimmer sprake wezen "'̂  

God verzegelt in de doop aan de kinderen van de gelovigen Zijn beloften, met de 
roeping om die beloften te geloven. "Het behoeft ons ook niet onduidelijk te zijn, 
waarom God in zulk een weg Zijn genade den uitverkorenen betoont Want al worden 
op deze wijze velen in het verbond opgenomen, die straks als onvruchtbare ranken 
weer zullen buitengeworpen worden, daarmede wordt niet alleen bewezen, dat zij door 
eigen schuld verloren gaan, wijl zij Gods genade hebben versmaad, maar tevens wordt 
zoo op de meest klare wijze duidelijk, dat de weg der verlossing een weg van vnje 
genade is "^^ 

Gods verkiezing stempelt ook wat de Dordtse Leerregels onderwijzen over de 
volharding der heiligen Niet door een ingeschapen onverderfelijke genade bereiken 
Gods kinderen het hemels Sion De Dordtse Leerregels plaatsen de volharding der 
heiligen geheel in het licht van de verkiezing en van Gods trouw God laat Zijn 
uitverkorenen niet los, Hij voleindigt wat Zijn hand begon " 

3.2.9 Kennis van de verkiezing 
De identificatie van verbond en verkiezing - al dan met m combinatie met de leer 
inzake de veronderstelde wedergeboorte - holt zowel de zekerheid van Gods beloften 
als de betekenis van de doop uit Pas op grond van - in de weg van zelfonderzoek -
gebleken kenmerken van de verkiezing of van inwendige genade durft men zich Gods 
beloften toe te eigenen en krijgt de doop pas werkelijk waarde Het degradeert in de 
praktijk de eerbied voor en de troost in de doop Het wordt een uiterlijke ceremonie 
zonder werkelijke betekenis *" 

Hier wordt een aan de reformatoren tegengesteld pad gevolgd "Men komt hier 

™p 269 

" p 173 

™p 174 

" p 227, zie ook p 308 

*" Zie voor deze alinea ( o a ) p 116-118, 136-139, 145-149, 156-158, 166-168, 246-248, 272-277 De 
identificatie van verbond en verkiezing leidt bij H Visscher tot een beperkende exegese van Handelingen 
2 39 Voor u is de belofte en voor uw kinderen, (althans) zovelen als de Here er van die kinderen geroepen 
heeft, p 155-156,330 331 Z\c van Visscher Het verbond der genade m ons kerkelijk leven Rotterdam z j , 
p 20 Deze beperkende exegese wordt ook aangehangen door G H Kersten en C Steenblok, zie J van 
Genderen, Verbond en verkiezing p 17-18 
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niet door de geloovige omhelzing van de beloften des verbonds tot kennis van zijn 
verkiezing, maar omgekeerd komt men eerst door de kenmerken tot de kennis van zijn 
verkiezing en besluit daaruit zijn deelgenootschap aan het verbond der genade en tot 
zijn eigendom aan de beloften des verbonds."*' Het leidt tot lijdelijkheid in het 
geloofsleven. Er is geen oog meer voor de verplichting om Gods beloften te geloven.'^ 
Het deel hebben aan Gods beloften wordt aan eigen geloof afgemeten. Wij hebben 
echter niet Gods beloften naar ons geloof, maar ons geloof naar Gods beloften te 
regulerend Het persoonlijk geloof rust op de algemene grondslag van Gods beloften.*" 
Die beloften worden in de doop aan alle kinderen van de gemeente verzegeld, niet 
alleen aan de uitverkorenen onder hen!*' 

VIU.4 Reacties in De Waarheidsvriend en het Gereformeerd Week
blad^ 

4.1 De Waarheidsvriend 
Bij het verschijnen van Het Doopsformulier schreef M. van Grieken een enthousiaste 
aanbeveling ervan in De Waarheidsvriend}^ Het boek mag in geen huisgezin ontbre
ken. We kunnen nu aan het studeren. Ds. Woelderink is een uitnemende gids. 

Dezelfde juichende tonen heft Van Grieken aan, wanneer hij de bespreking van 
Woelderinks boek door de christelijke gereformeerde hoogleraar J.J. van der Schuit 
citeert.** Van Grieken zet onder dit citaat een dikke streep: "Ja - hier is een stuk Refor-

" p 147, op grond van kenmerken in de mens Gods belofte geloven is terugkeren naar de wet (p. 174-175), 
naar een nieuw juk van dienstbaarheid (p 276) 

" zie (o a) p 6, 148-149, 154, 174. 

" p 299,317 

" p 231-232,356. 

*' p 335-337. 

" In dit onderdeel overschrijden we het jaar 1938, het jaar waarmee we Woelderinks eerste periode afsluiten; 
het gros van de reacties verscheen in 1939. 

" Whw XXX, p 33-34. 

'* J J van der Schuit wijdde een lovende bespreking aan Het Doopsformulier in De Wekker van 20 januari 
1939 "Wat ds Woelderink hier vertolkt, is naar principieele zijde ook de leer des doops, die de Christelijke 
Gereformeerde Kerk steeds heeft voorgestaan " Ook christelijke gereformeerden kennen de verdachtmaking 
van 'remonstrantisme' Voor Van der Schuit is Woelderinks boek mede een bewijs, dat de Christelijke 
Gereformeerde Kerk in haar strijd en bestaan geen spijkers op laag water zoekt, "maar dat het gaat om de 
gereformeerde Waarheid naar eisch van Schrift en belijdenis Wij zijn ds. Woelderink dankbaar voor dit 
boek Met dezulken voelen wij ons één, ook al zijn wij kerkelijk gescheiden " 
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matorische theologie, waaraan velen helaas! ontgroeid zijn."*' 
Niet ieder in de kring van de Gereformeerde Bond was echter zo gelukkig met 

Woelderinks boek. Het spreekt boekdelen, dat ds. J. Vermaas te Huizen in 1939 het 
voorstel doet om in De Waarheidsvriend door prof. Severijn - bepaald geen medestan
der van Woelderink! - een verhandeling te laten schrijven over Het Doopsformulier. 
Zoals het ook boekdelen spreekt, dat het hoofdbestuur intern al tot iets dergelijks 
besloten had. Het leidde tot een lange artikelenserie van Severijn over het verbond, 
zonder dat deze in polemiek trad met auteurs in eigen kring.'" Tegelijk kon Van 
Grieken nog in 1940 in De Waarheidsvriend aan Woelderink verwante denkbeelden 
over verbond en doop uitdragen." 

4.2 Gereformeerd Weekblad 
Aanzienlijk scherper en feller was de toon in het Gereformeerd Weekblad. Nog tijdens 
het verschijnen van Woelderinks artikelenserie in De Waarheidsvriend had Visscher 
scherp gereageerd.'^ De kern van Visschers kritiek is: Woelderink heeft geen oog voor 
het werk van de Heilige Geest; hij meent, dat de natuurlijke mens zonder het wederba-
rende werk van Gods Geest het Koninkrijk kan binnengaan. Hij heeft er evenmin oog 
voor, dat het licht van Gods verkiezende genade over Zijn verbond opgaat. Abraham 
was eerst uitverkoren, daarna pas werd hij geroepen. Het verbond en het teken van het 
verbond dekken elkaar niet altijd. Oftewel: het verbond loopt via de uitverkorenen.'^ 

Vanuit deze stellingname moeten bij Visscher naast Woelderink ook M. van 
Grieken en prof. J.J. van der Schuit het ontgelden. Verbond en verkiezing lopen 
parallel. De moeilijkheden komen, wanneer men de uitverkoren kerk, de kerk als 
organisme, vereenzelvigt met de kerk als instituut. Wie niet inziet, dat het doopsformu
lier spreekt over de uitverkoren kerk van artikel 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis, 
blijkt in de greep van het remonstrantisme te zijn.'" Er moet verschil gemaakt worden 
tussen het wezen en de verschijningsvorm van de kerk, zoals er ook onderscheid is 
tussen het intern en het extern verbond." 

Niet minder scherp in zijn reactie op Het Doopsformulier is I. Kievit. Hij betreurt 

*' Whvr. XXX, p. 84. 

'"' Zie Delen of helen '>, p 158, 160; J. Severijn besprak Het Doopsformulier kritisch in Nieuwe Theologische 
Studiën, maart 1940. 

" Zie bijvoorbeeld Whvr. XXXI, nr. 8. 

'̂  Zie noot 10 van dit hoofdstuk. 

" Voor de dwarsverbindingen die er liggen tussen Visschers bezwaren tegen Woelderinks dogmatische 
inzichten en diens houding ten aanzien van de reorganisatie-voorstellen, zie GW 1938, p 115-116, 257, 330-
332; vergelijk Delen of helen'', p. 145-148. In de jaargang 1938 van het GW treffen we opnieuw een aantal 
Ingezondens aan van M H(uizer) te D(elft), gericht tegen Woelderink (p. 10-11, 22-23, 34,47, 58-59). 

*'GW 1939, p. 55-57 

' ' GW 1939, p. 67-68 
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de 'propaganda' van De Waarheidsvriend voor een boek, waartegen uit het oogpunt van 
beginsel ernstige bedenkingen zijn in te brengen. Ten onrechte beroept Woelderink 
zich op de reformatoren. Voor tegenargumentatie verwijst Kievit naar zijn eigen 
publicatie Tweeërlei kinderen des Verbonds. Woelderink wijkt af van het Woord des 
Heren. Het doet Kievit dan ook genoegen, dat een collega-predikant ('Ds. X. te H.') 
zich onmogelijk kan vinden in Woelderinks afwijzing van intern en extern verbond, 
tweeërlei roeping, aanbieding van het heil, kerk enzovoorts.'* 

Zoals M. van Grieken in De Waarheidsvriend de positieve reactie van J.J. van der 
Schuit op Het Doopsformulier doorgaf, zo vermeldt het Gereformeerd Weekblad 
diverse negatieve reacties uit kerkelij k-gereformeerde kring. Allereerst uit de bespre
king, die G.C. Berkouwer van Woelderinks boek in het Calvinistisch Weekblad gaf.'̂  
Woelderink verwijt degenen, die verbond en verkiezing met elkaar identificeren 
'speculatie'; maar waar voor Woelderink zelf het verband tussen verbond en verkiezing 
ligt, wordt naar Berkouwers mening niet duidelijk, "en ik vermoed, dat prof. Visscher 
er zoo toe gekomen is om het probleem 'verbond los van de verkiezing' aan de orde te 
stellen." Nergens - aldus Berkouwer - polemiseert Woelderink tegen de verkiezingsleer 
als zodanig, slechts tegen het misbruik ervan. "Maar na ernstige lezing van Woelde
rinks boek, kan ik toch slechts tot de conclusie komen, dat óf de verkiezing hier wordt 
tot 'achtergrond', die slechts als achtergrond op den 'voorgrond' wordt betrokken, óf dat 
we hier komen in de omgeving van dialectische verbonds- en verkiezingsbeschouwing, 
voor welke verbond en verkiezing practisch worden tot identieke openbaringen van het 
eene 'thema' der genade.'"* 

" GW 1939, p 104-105 ('Correspondentie'); in ditzelfde artikel neemt Kievit afstand van W3.l D L 1,17 zegt 
over de verkiezing en zaligheid van jong gestorven verbondskinderen "Maar nog eens het is mij nooit 
duidelijk geweest, dat deze zinsnede in de Leerregels zoo zeker uit de Schrift zou blijken" {GW 1939, p. 105-
106) 

" Berkouwer recenseerde Hei Doopsformulier m een zevental artikelen in het Calvinistisch Weekblad van 3 
februari tot 17 maart 1939 'Een nieuw boek over het doopsformulier' Gernt Cornells Berkouwer (1903-
1996) was van 1940 tot 1973 hoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Als theologi
sche memoires schreef hij Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden, Kampen 
1974 en Zoeken en vinden Herinneringen en ervaringen, Kampen 1989 Een eerste verkennmg van 
Berkouwers theologiseren is te vinden bij H Berkhof, 'De methode van Berkouwers theologie' (p 37-55), in: 
R Schippers e a. (red ), Ex auditu verbi Theologische opstellen aangeboden aan prof dr G C Berkouwer 
ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam, Kampen 1965; zie ook G W. de Jong, De theologie van dr G C. 
Berkouwer Een structurele analyse (diss Kampen/Oudestraat), Kampen 1971, JC de Moor, Towards a 
biblically theo-logical method A structural analysis and a further elaboration of dr G C Berkouwer's 
hermeneutic-dogmatic method (diss. VU Amsterdam), Kampen 1980 Zie ook EP Meijering, Een eeuw 
denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder lot Kuitert, Kampen 1999, p. 87-102. 

'* "Wanneer we hieraan toevoegen, dat Dr Berkouwer een gedegen kennis heeft van het Barthianisme (...), 
dan legt dit oordeel over het boek van Ds Woelderink toch wel gewicht in de schaal, en dat niet ten gunste 
van diens gereformeerdheid", GW 1939, p 108 
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Het negatieve oordeel van F.W. Grosheide" over Het Doopsformulier in het Noord-
Hollands Kerkblad wordt breed geciteerd.""' Grosheide verwijt Woelderink alleen te 
willen redeneren vanuit het verbond. Strikt geredeneerd zijn dan alle leden van de 
gemeente hoofd voor hoofd uitverkoren. Bovendien dreigt bij Woelderink het gevaar, 
dat Gods kinderen niet leren roemen in de onveranderlijke verkiezing. Kortom, 
Woelderink komt in strijd met de Schrift en is theologisch gevaarlijk bezig. Wel prijst 
Grosheide Woelderinks eerlijkheid: hij geeft toe, dat er gereformeerde belijdenisge
schriften zijn, waarmee hij het niet eens is. 

Ook de kritische noten van W.H. van der Vegt"" in De Reformatie van 17 februari 
1939 worden in het Gereformeerd Weekblad overgenomen.'"^ Van der Vegt acht 
Woelderinks opvatting over het zaad der wedergeboorte bij Calvijn niet plausibel. Ook 
had Van der Vegt nader willen horen over Calvijns opvatting over de tweeërlei verkie
zing, aanneming, roeping enzovoorts, waardoor Calvijn kon spreken over een tweeërlei 
zijn-in-het-verbond. Tenslotte vindt Van der Vegt de aanduiding 'dopers' een te zwaar 
oordeel over hen, die menen dat verbond en verkiezing samenvallen. Deze mening is 
ook bij Bucer te vinden, die tegenover de wederdopers toch de goede strijd gestreden 
heeft. 

De kritiek, die G.Ch. Aalders'"^ in zijn boek Het verbond Gods^'^ op Woelderink 
oefende, wordt in het Gereformeerd Weekblad met een zekere gretigheid vermeld."" 
De identiteit van verkorenen en bondelingen is slechts te loochenen, als men durft te 
beweren dat er buiten Christus - het hoofd van het genadeverbond - wezenlijke 
bondelingen zijn, aldus Aalders. Ook acht hij het ondenkbaar op grond van de Schrift, 
dat degenen, voor wie de verbondsbeloften wezenlijk gelden, vanwege ongeloof niet 
zouden delen in de vervulling daarvan. Geheel in tegenstelling tot Woelderink bena
drukt Aalders de aanwezigheid van inwendige genade als kenmerk voor het behoren tot 
het genadeverbond. 

'" Fehx Willem Grosheide (1881-1972) was hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vnje Universiteit te 
Amsterdam, zie over hem BLNP 3, p. 155-156. 

""GW, 1939, p 143 

'°' Willem Hendrik van der Vegt (1895-1944), gereformeerd predikant onder andere te Goes; zie over hem 
Voorgangers III, p 295-296. 

•"'GW 1939, p. 143. 

"" Gerard Charles Aalders (1880-1961) was hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam, zie voor hem BLNP 3, p. 11-13. 

"** Het verbond Gods. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der openbaring. Kampen 1939 

"" Onder het kopje 'Nieuwe critiek': "De Waarheidsvriend verwachtte zeker een stroom van gunstige 
recensie's, maar juichte te vroeg Want een reeks van besprebngen kwam los, die zeer ongunstig is Zoo ook 
nu weer in het werk van den Amsterdamschen Hoogleraar"; GW 1939, p 324 Wel is het GW meer met 
Aalders' kritiek op Woelderink ingenomen dan met diens eigen opvattingen met met alles kan men 
instemmen, vooral niet wat betreft verschillende voorstellingen in het derde hoofdstuk 
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VIII.5 Analyse 

5.1 Bedoeling 
Over Woeldennks bedoeling met Het Doopsformulier geeft het 'Woord vooraf de 
nodige informatie Met deze studie kiest Woeldennk positie ten aanzien van de door 
hem geconstateerde crisis in de gereformeerde richting binnen de Nederlandse Her
vormde Kerk Enerzijds is daar een stroming, die aansluiting zoekt bij de Reformatie, 
anderzijds is er de doperse stroming '"* Deze doperse stroming heeft naar Woeldennks 
mening aan de gereformeerde nchting de leer van het verbond ontnomen Men weet 
van verbondsbeloften en -verplichting niets meer af 

Woeldennk acht de doperse beweging dodelijk voor de gereformeerde nchting in 
de Nederlandse Hervormde Kerk als zodanig Ook in de herderlijke zorg roept het 
doperse denken grote moeiten op ™ Deze problematiek bracht hem ertoe de verbonds
leer van de reformatoren en de betekenis van de kinderdoop te bestuderen Het gaat 
hem in dit boek om de grondslag van het geloof, de in de doop verzegelde verbondsbe
lofte, welk fundament voor heel Gods Kerk hetzelfde is Op die grondslag wordt ieder 
tot geloof en bekering geroepen en mag er geloofsvnjmoedigheid zijn, "die Jezus 
Christus doet omhelzen als den Zaligmaker, die ons van God in de beloften des 
evangelies geschonken 15 en wordt Hier ligt voor den individueelen christen zoowel 
als voor de Kerk het uitgangspunt voor alle reformatie van hart en leven "'"* 

Deze dubbele interesse - verzet tegen de 'doperse stroming' en pastorale bewogen
heid kenmerkt heel het boek Het leidt tot vlijmscherpe passages"" en tot verzuchtingen 
als "O, wat zijn we toch ver afgedwaald'""° Tegelijk blijkt steeds hoe begaan Woelde
nnk is met degenen, aan wie hij het houvast van de doop ontnomen ziet door een leer, 
waarin de verkiezing het verbond zowel domineert als beperkt 

5.2 Doelgroepen 
Al zijn de gereformeerde nchting en de Nederlandse Hervormde Kerk Woeldennks 
primaire doelgroep, tegelijk zoekt hij met zijn studie lezers buiten deze kring ' " 
Woeldennks bredere actieradius blijkt ook uit de aandacht, die besteed wordt aan de 
situatie in de Gereformeerde Gemeenten en vooral in de Gereformeerde Kerken 

Wat betreft de Gereformeerde Gemeenten noemt Woeldennk de identificatie van 

'* Het grondtype is doopersch daarnaast of daarin treft de individualistische de piëtistische of methodisti
sche hjn , p 4 In een volgend hoofdstuk willen we aandacht geven aan de (historische) juistheid van 
Woeldennks spreken over de over bevindelijke stroming als doperse stroming 

"" p 5 6 

'™p 7 het Woord vooraf is gedateerd Sept 1938 

' " Zie bijvoorbeeld p 7, 131, 148-149,304 

„Op 332 

' " p 67 
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het verbond met de verkiezing: alleen de uitverkorenen behoren tot het verbond. Pas 
als men door een levend geloof Christus wordt ingeplant, wordt men in dit verbond 
ingelijfd."^ De nietuitverkorenen hebben  zo zegt Kersten in aansluiting bij de 
uitspraak van 1931  slechts deel aan de bediening van het verbond. In feite wordt 
daarmee de constructie van het inwendig en uitwendig verbond aangehangen, ook al 
wordt deze terminologisch afgewezen."^ 

In de Gereformeerde Kerken herkent Woelderink twee soortgelijke stromingen als 
in hervormdgereformeerde kring: een scholastieke stroming en een reformatorische 
stroming. Ook bij de eerstgenoemde stroming wordt de verbondsleer door de verkie

zingsleer gedomineerd. Wel gaat het om een optimistische variant: men houdt de 
kinderen voor bekeerd en wedergeboren, totdat het tegendeel blijkt."'' Weliswaar heeft 
de Synode van 1905 Kuypers leer inzake wedergeboorte voorafgaande aan de doop 
gemitigeerd, toch blijft er ruimte voor een veronderstelde wedergeboorte.'" 

Bij alle verschil tussen het dogmatisch systeem van de Gereformeerde Gemeenten 
en de scholastieke stroming binnen de Gereformeerde Kerken, is er op het punt van de 
verhouding verbondverkiezing overeenstemming. Hier ontmoet Woelderink een zelfde 
front als in eigen kring, waartegen hij protest aantekent. Meer aansluiting vindt hij bij 
de reformatorische richting in de Gereformeerde Kerken. Vertegenwoordigers daarvan 
als A. Janse"* en K. Schilder'" worden met instemming vermeld en geciteerd. 

5.3 Wetenschappelijke kwaliteiten 
Het Doopsformulier heeft geen wetenschappelijke pretenties.^^^ Toch heeft het wel 
degelijk wetenschappelijke kwaliteiten. Het boek  oorspronkelijk artikelenserie  heeft 

" ' p 117118. 

' " p 156158. 

"" p. 170172; ook de gereformeerde predikant L. van der Zanden laat verbond en verkiezing samenvallen, 
p. 242. 

' " p 187193. 

'"■ p 250251; wat A. Janse betreft is het wel een aansluiting onder een beperkende voorwaarde: "Indien 
Janse in zijn Leven in het verbond het dus bedoeld heeft, ..." Zie voor A. Janse. A. Janse, 'Een woord op zijn 
tijd. A. Janse (18901960) en de reformatie van de kerk' (p. 916), in: 1944 en vervolgens Tien maal over 
vijftig jaar Vrijmaking, Barneveld 1994; zie van dezelfde auteur 'Reformatie, oordeel en verootmoediging. 
A Janse en de kerken van de Vrijmaking, 19441960' (p. 4465), in: Vuur en vlam. Aspecten van het 
vrijgemaaktgereformeerde leven 19441969, Amsterdam zj . 

" ' p. 311312. De herkenning was wederzijds. Met duidelijke instemming neemt Schilder in Ref. 17, p. 369 
(6 augustus 1937, 'Persschouw') een artikel uit Woeldennks serie in De Waarheidsvriend over (het betreft p. 
170175 van Het Doopsformulier). Overigens was dit artikel Schilder  naar eigen mededeling  aanvankelijk 
ontgaan 

"* Woelderink spreekt zelf over een "populaire verhandeling"; p 67. 
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een doordachte compositie,'" al sluit dat doublures niet uit. Naast secundaire litera
tuur'̂ " gaat Woelderink op primaire bronnen terug.'^' Uit de reformatorische belijde
nisgeschriften wordt veelvuldig geciteerd.'^^ Met theologische literatuur uit de negen
tiende en twintigste eeuw blijkt Woelderink eveneens vertrouwd.'^^ Kortom, Het 
Doopsformulier mag met recht een studie worden genoemd. 

Deze wetenschappelijke aanpak is geen doel in zichzelf. Het is Woelderink 
begonnen om een wetenschappelijke onderbouwing zowel van zijn polemische als van 
zijn pastorale stellingname. Tegenover de 'doperse stroming' geeft hij zich alle moeite 
om aan te tonen, hoezeer men daar van het oorspronkelijk reformatorisch gedach-
tengoed is afgeweken. Deze 'aanval' is tegelijk 'verdediging'. Woelderink was voor 
velen in de Gereformeerde Bond suspect geworden. In zijn visie strekte het verbond 
zich uit ook tot niet-uitverkorenen. Daarbij sprak hij over de verplichting tot geloven. 
Deze stellingname had Woelderink het verwijt van 'remonstrantisme' opgeleverd.'^'* 
Hiertegenover wil hij nu met de stukken aantonen, hoe ongegrond deze beschuldiging 
is. "Indien Calvijn in onze dagen geleefd had, zou hij zeker door die lichte lieden, die 
zichzelf voor zwaar uitgeven, (...) voor een Remonstrant en geloofssnoever gescholden 
zijn."'^' De wetenschappelijke documentatie in Het Doopsformulier heeft voor een deel 
dan ook de apologetische functie om de eerder verworven inzichten vanuit het brong
ebied van de Reformatie te legitimeren. 

Daartoe was Woelderink in zekere zin ook uitgedaagd. H. Visscher had hem niet 
alleen wetenschappelijke onkunde verweten,'^' maar ook had hij gesteld, dat Woelde
rink voor zijn visie op het verbond geen beroep kon doen op oud-christelijke of 

' " "Zooals iemand die rustig studeert en met helderen geest zich alles te voren indenkt, was die artikelen
reeks naar een bepaald schema opgesteld,. ."; M van Grieken in VWivr XXX, p. 33. 

'̂ ^ Met name aan de dissertatie van H.J. Olthuis, De Doopspractijk der Gereformeerde Kerken in Nederland 
1568-1816, Utrecht 1908 ontleent Woelderink het nodige materiaal. 

"^ Woelderink heeft aantoonbaar gebruik gemaakt van primaire bronnen - al dan met in vertaling - bij 
TertuUianus, Th a Kempis, Luther, Zwingli, Leo Judae, BuUinger, Calvijn, Ursmus, Bastingius, Lansbergi-
us, Trigland, Voetius, P. van Mastricht, Th k Brakel, W. k Brakel, Comrie, J. v.d. Kemp. 

' " Daarbij blijkt Woelderink oog te hebben voor het historisch reliëf in de belijdenisgeschriften. In de 
Hongaarse belijdenis (1562) onderkent hij de notie van de veronderstelde wedergeboorte (p. 126); de 
Westminster-belijdenis en confessie van 1647 verraden in hun woordgebruik de latere fase van sym
boolvorming (p. 110, 114). 

' " Ook van destijds recente literatuur als het eerste deel van Kittels Theologische! Wörlerbuch zum N.T. 
(1933) wordt gebruik gemaakt (p. 285-286). 

' " 'Tegen deze geestesstroormng (de dopers-subjectivistische, HW) te waarschuwen, acht ik mijn duren 
plicht, en ik zal, zoo God de Heere mij daarvoor de krachten geeft, daarvan met aflaten, al word ik dan ook 
van deze en gene zijde verdacht gemaakt als een Remonstrant"; p. 117. Zie voor het verzet, dat Woelderink 
in eigen gemeente ontmoette p. 347, voetnoot. 

' «p 138. 

'^''GW 1936, p 222,260. 
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gereformeerde godgeleerden ™ Al gaat Woeldennk in Het Doopsformulier nauwelijks 
expliciet met Visscher in debat,'^* impliciet legt hij tegenover Visschers diskwalifica
ties voor het forum van de gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde Kerk 
een proeve van bekwaamheid af, ter rechtvaardiging van de door hem ingenomen 
standpunten 

5.4 Woelderink geen vijand van het bevindelijke leven 
Het defensief karakter van Het Doopsformulier krijgt een heel persoonlijke kleur, wan
neer Woelderink met nadruk stelt, dat hij met vijandig staat tegenover de leidingen, die 
God met Zijn volk houdt of niet zou willen weten van een waarachtige bekering en een 
levend geloof'^' Wie de eerdere polemieken kent, weet dat Woelderink hier geen 
mogelijk misverstand wil voorkomen, maar ingaat op hardop uitgesproken verwijten 
aan zijn adres Hij zou een vijand zijn van het bevindelijke leven Woeldennk weet 
echter uit eigen ervanng wat een persoonlijke bekenngsweg inhoudt "Door Gods 
genade mag ik van zulk een verandering in mijn eigen leven getuigen, van een uitgeleid 
worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, maar juist in den weg van Gods 
wonderbare leidingen heb ik leeren verstaan, dat de grond des geloofs met in den 
mensch gelegen is, en dat iedere poging om kenmerken van genade in den mensch tot 
grond des geloofs te maken den mensch afbrengt van Christus en opnieuw leidt tot 
eigengerechtigheid, tot een godsvrucht, waarin de geest der dienstbaarheid tot vreeze 
overheerscht"''" Dit citaat is kenmerkend voor de figuur van Woeldennk hier is een 
'bevindelijke' dominee aan het woord, die zijn aan de reformatoren ontleende inzichten 
in zijn bevinding integreert' Het verklaart tevens de warm-persoonlijke toonzetting, 
waann deze inzichten verwoord worden '^' 

5.5 Verbond en verkiezing 
Het Doopsformulier is te beschouwen als Woelderinks toegespitst protest tegen het 
subjectivisme binnen de gereformeerde richting het vervangen van de algemene 
grondslag voor het geloof door een voor ieder particuliere Dit subjectivisme leeft van 
de vermenging van verbond en verkiezing Slechts de uitverkorenen behoren bij het 
verbond, van eigen verkiezing wordt een mens alleen door kenmerken verzekerd 

Hier treedt een merkwaardige wisselwerking op De vereenzelviging van verbond 
en verkiezing leidt onherroepelijk tot dualisme tweeërlei roeping, tweeërlei verbond, 
tweeërlei kerk, te weten inwendig en uitwendig Daarbij blijkt inwendige het eigenlijke 

' "GW 1936, p 271-272 

™ Alleen op p 154-156 (en in het verlengde hiervan op p 331) polemiseert Woeldennk rechtstreeks met 
Visscher 

™p 168-170 

""p 169 

'" Ook C Graafland wijst op 'bevindelijk spreken bij Woelderink, eveneens op accenten, door Woelderink 
aan de Nadere Reformatie ontleend, Rondom de doopvont, p 483 
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te zijn, datgene, waarop het voor het behoud aankomt Woeldennks studie kan dan ook 
tevens beschouwd worden als een protest tegen dit duahsme Hoe meer verbond en 
verkiezing met elkaar vereenzelvigd worden, des te meer blijkt het genoemde dualisme 
onvermijdbaar 

Dit dualisme kan Woelderink dan ook alleen maar bestrijden door verbond en 
verkiezing nauwkeurig van elkaar te onderscheiden Er is slechts één roeping, één 
verbond, één kerk Dit is alleen vol te houden, wanneer verbond en verkiezing -
hoezeer er ook samenhang is - met samenvallen Vandaar dat dit onderscheid in 'Het 
Doopsformulier' de meeste aandacht krijgt en niet de samenhang van verbond en 
verkiezing Het zwaartepunt van Woeldennks interesse in Het Doopsformulier ligt -
evenals m de voorgaande publicaties - bij verbond en belofte, niet bij de verkiezing als 
zodanig 

Aandacht voor de eenheid van verbond en verkiezing ontbreekt niet geheel God 
bewijst Zijn genade aan de uitverkorenen in de weg van het verbond De verkiezing is 
de beslissende achtergrond voor met name de inwilliging van het verbond ' " De 
kenweg van de verkiezing is die van het geloof in de (verbonds)beloften Het zijn 
bekende klanken bij Woelderink Tegelijk komt er een stuk spanning tussen verbond 
en verkiezing aan de oppervlakte, wanneer Woelderink het 'nochtans des geloofs' ter 
sprake brengt'' ' Aan de ene kant is er Gods belofte, dat Hij de God wil zijn ook van de 
kinderen van de gelovigen Maar in de werkelijkheid blijkt, dat met al die kinderen 
wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham Deze werkelijkheid wordt voor 
Woeldennk bepaald door Gods verborgen verkiezing"" Belofte en verkiezings-
werkelijkheid botsen dus op elkaar Deze frictie moet volgens Woelderink niet 
overbrugd worden door een systeem, maar door het 'nochtans des geloofs' Dit 'noch
tans' verraadt een stuk verlegenheid bij Woeldennk ten aanzien van de verhouding 
tussen verbond en verkiezing Er lijkt een bepaalde tegenstelling tussen verbond en 
verkiezing te bestaan, die alleen maar met een 'nochtans' te overbruggen valt Dit 
'nochtans' accentueert echter die tegenstelling meer dan dat deze echt wordt opgelost 

5.6 Theologiegeschiedenis 
De tekening van de theologiegeschiedenis krijgt bij Woelderink steeds meer relief De 
Westminster Confessie en Catechismus stammen merkbaar uit de na-reformatonsche 

' " In Het Doopsformulier geeft Woeldennk toestemmende antwoorden op de vragen, zoals C Graafland die 
formuleert de verkiezmg is toch ook verkiezmg tot geloof Ook het geloven zelf is toch vrucht van de 
verkiezing'' , Rondom de doopvont, p 480 

' " p 144 

' " p 151 

225 



tijd. Figuren als Trigland,'" Gomaras''* en Voetius'" blijken in de greep van scholas

tiek denken."* Al in een vroeg stadium begint de afwijking van de oorspronkelijke 
reformatorische lijn, waarbij in de kinderen een semen et germen des geloofs aangeno

men wordt. Zo de Hongaarse Belijdenis van 1562. Zo ook de Consensus Bremensis 
van 1595. Dit zal uitlopen op de veronderstelde wedergeboorte als grond voor de 
kinderdoop.'" 

De afwijking van het goede reformatorische spoor in scholastieke richting begint 
dus al vroeg. Bullinger en Calvijn staan in dit opzicht voor Woelderink boven elke 
verdenking. Daarna echter begint de afwijking al snel, zij het, dat de generatie na de 
reformatoren nog een overgangsstadium vertegenwoordigt; "men staat nog tusschen de 
Hervormers en de naderende scholastiek in."'"" 

In dit verband is het opvallend, dat Woelderink de figuur van Calvijns opvolger 
Beza wel noemt en dat met een zekere waardering,"" maar geen kritische aandacht be

steedt aan diens opvattingen over verbond en verkiezing.'"^ Evenmin noemt Woelde

rink het feit, dat Beza bewust gebruik ging maken van scholastieke denkmethoden in 
de gereformeerde theologie.'"' De vermoedelijke reden voor het uitblijven van kritiek 
op Beza is, dat Woelderink zich niet speciaal met hem heeft beziggehouden, maar zich 
beperkt tot wat hij aan gegevens over Beza aantrof in de studie van G. Kramer.'"" 

' " Jacobus Trigland (15831654); zie over hem BLNP 3, p. 355358. 

"" Franciscus Gomarus (15631641); zie over hem BLNP 2, p. 220225. 

' " Gisbertus Voetms (15891676); zie over hem BLNP 2, p. 443449. Zie ook J. van Oort, C Graafland, A. 
de Groot, O.J de Jong, De onbekende Voetms. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 
1989. Kampen 1989. 

' " Zie over Trigland (en Gomarus) p. 146 e.v; zie over Voetius p. 217 e.v., vermeldenswaard is dat Trigland, 
Gomarus en Voetius lid waren van de Synode te Dordrecht 1618/19. 

" ' p 125126; 213214. Zie voor de Hongaarse Belijdenis en de Consensus van Bremen: L Doekes, Credo. 
Handboek voor de gereformeerde symboliek, Amsterdam 1975, p. 9395 en 8889. 

' *p 214. 

""p. 208, 214. 

'■"̂  Theodorus Beza (15091605), zie over hem C van Sliedregt, Calvijns opvolger Theodoras Beza. Zijn 
verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieenige God (serie: Kerkhistorische monografién deel 4, diss. 
Utrecht), Leiden 1996. Beza wilde voortwerken in de hjn van Calvijn; anderzijds staat hij dicht bij de gere

formeerde orthodoxie. Als enige uit de tweede generatie reformatoren beleefde hij de zeventiende eeuw. Als 
zodanig heeft hij iets van een overgangsfiguur. Naar de mening van Beza behoren alleen de uitverkorenen 
tot het verbond 

"' Zie C. van Sliedregt, Calvijns opvolger Theodorus Beza, p 40, 309316. 

' « p 214 
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5.7 Reacties 
Om een beeld te krijgen van de reacties op Het Doopsformulier werden als invalshoek 
de twee voornaamste periodieken gekozen, die in hervormd-gereformeerde kring 
verschenen Ze geven een globaal beeld, hoe Woeldermks studie in en buiten deze 
kring ontvangen werd 

De reacties op Het Doopsformulier in De Waarheidsvriend enerzijds en het 
Gereformeerd Weekblad zijn tamelijk voorspelbaar Dat M van Grieken zich positief 
over Woeldermks boek uitlaat, was te verwachten Dat ook de chnstelijke gereformeer
de J J Van der Schuit enthousiast was met Woeldermks studie, ligt evenzeer voor de 
hand In de 'kerk der drie verbonden' worden verbond en verkiezing terdege van elkaar 
onderscheiden Ook sluit het in chnstelijke gereformeerde kring gemaakte onderscheid 
tussen schenking en deelachtigmaking van de belofte goed aan bij het door Woelderink 
verdedigde beloftebegrip '"̂  Geen wonder, dat Van der Schuit in Woelderink - ondanks 
de kerkelijke gescheidenheid - een medestander herkende 

Evenmin hoeft het te verbazen, dat ook in knngen rond De Waarheidsvriend 
bezwaar leefde tegen de denkbeelden, zoals Woelderink die (opnieuw) verwoordde in 
Het Doopsformulier, blijkens het voorstel van ds J Vermaas Niet voor niets was 
Woeldermks positie in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond onhoudbaar 
geworden Ook die van Van Gneken kwam steeds meer onder druk te staan '"* 

Ook de reacties in het Gereformeerd Weekblad leveren geen verrassingen op Een 
echte discussie met Woeldennk wordt niet aangegaan Woelderink wordt wel 
weersproken, maar niet weerlegd Tamelijk los van Woeldermks argumenten zet 
Visscher een breed eigen verhaal op, om van daaruit opnieuw tot Woeldermks ongelijk 
te besluiten en zijn oude verwijten van remonstrantisme te herhalen Daarbij moet 
aangetekend worden, dat Visscher zich meer moeite geeft om Woelderink geargu
menteerd te weerspreken dan Kievit dat doet Laatstgenoemde volstaat met te verwij
zen naar zijn eerdere boekje Woeldermks uitgebreide onderbouwing van zijn gezichts
punten blijft - zeker bij Kievit - geheel buiten beeld Merkwaardig is te noemen, dat 
Kievits kritiek op D L 1,17 in hervormd-gereformeerde kring geen repercussies heeft 
opgeroepen Des te merkwaardiger, omdat men in hervormd-gereformeerde kring - de 
redactie van het Gereformeerd Weekblad voorop - bij de reorganisatie-voorstellen de 
belijdenis niet veilig achtte' 

Dat men in het Gereformeerd Weekblad graag citeerde uit kntiek op Woeldennk 
vanuit kerkelijk-gereformeerde knng, laat zich goed begrijpen De kritiek van Groshei
de en Aalders - figuren met een kuypenaans-scholastieke achtergrond - past goed bij de 
bezwaren vanuit bevindelijk-scholastieke achtergrond in de knngen van het Gerefor
meerd Weekblad Hoezeer men verbond en verkiezing identificeert blijkt uit het 
misverstand, dat - strikt doorgeredeneerd - voor Woeldennk alle leden van de gemeente 
uitverkoren zouden zijn (Grosheide) of wezenlijk in Christus begrepen zonder uitver
koren te zijn (Aalders) 

In feite gaat het bij de m het Gereformeerd Weekblad overgenomen kntiek van 

Zie C Graafland, Rondom de doopvont, p 486 

ZK Delen of helen'' p 160 161,171-172 
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Grosheide en Aalders om meer van hetzelfde. Dit kan niet gezegd worden van wat uit 
de recensie van G.C. Berkouwer geciteerd wordt. Diens kritische vraag, of er bij 
Woelderink soms latent dialectisch denken meespeelt is niet alleen origineel, maar 
boort ook diep. Berkouwer prest Woelderink als het ware om duidelijk te maken, hoe -
naar Woelderinks mening - de verhouding verbond en verkiezing nu wel ligt. Het is 
bepaald geen wonder, dat Woelderink aan Berkouwers kritiek het meeste gewicht zou 
toekennen.'"^ 

De uit De Reformatie^*^ geciteerde kritiek van W.H. van der Vegt roept enige 
verbazing op. In het blad, waarvan K. Schilder hoofdredacteur was,"" zou men deze 
kritiek op Woelderink niet verwacht hebben,''° gezien de verwantschap in visie op het 
verbond tussen Schilder en Woelderink. Dit eens te meer niet, waar in kringen rond K. 
Schilder (de latere 'bezwaarden') Het DoopsformuUer juist als welkome ruggesteun 
ervaren werd.'" 

VII 1.6 Conclusie 
Met Het DoopsformuUer is een voorlopig eindpunt in Woelderinks theologische 
ontwikkelingsgang bereikt. Zijn met name sinds 1931 ontwikkelde inzichten inzake 
verbond en verkiezing krijgen in Het DoopsformuUer een brede wetenschappelijke 
onderbouwing en verdediging. Inzet van zijn streven is af te rekenen met de zijns 
mziens verlammende invloed van het subjectivisme op de geloofszekerheid. Alle 
nadruk valt bij Woelderink op belofte en verbond als de algemene basis, waarop de 
particuliere geloofstoeèigening uit kracht van de Heilige Geest heeft te steunen. Voor 
dit werk van de Geest is Gods verkiezing de beslissende achtergrond. 

Wat Woelderink in 'Het DoopsformuUer' opmerkt over Gods verkiezing, is op 
zichzelf genomen conform de gereformeerde confessie. Over de eenheid van 
verbond en verkiezing is hij terughoudend. De kenweg van het geloof om te komen 

' " Zie De gevaren der doopersche geeslesstrooming, 's-Gravenhage 1941, p. 59. 

"^Ref 19, p 158 

'■" Schilder was in de periode, waarin Van der Vegts recensie verscheen, op reis door de Verenigde Staten; 
de redactie werd waargenomen door S Greijdanus en C Veenhof, zie G. Harinck, De Reformatie, p. 360 
Mogelijk werd de recensie van Het DoopsformuUer aan Van der Vegt toevertrouwd vanwege zijn kennis van 
de reformatorische theologie, in 1938 verscheen de eerste druk van Het gepredikte Woord Preken van 
Johannes Catvijn, met in het eerste deel een brede inleiding van Van der Vegts hand. In 1939 schreef Van 
der Vegt Het verbond der genade bij Calvijn, Aalten z j . 

"" Volgens het Gereformeerd Weekblad was Van der Vegts kntiek eigenlijk 'vernietigend' voor Woelderinks 
boek Dat is te sterk uitgedrukt W H van der Vegt spreekt ook vreugde en dankbaarheid uit voor het 
verschijnen van Woelderinks studie Eerder is hier sprake van 'voorzichtige reserve t a.v de kwestie; 
verkiezing-verbond', zo C Trimp, Tot een levendige troost Zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer 
der Uitverkiezing Gods, Goes 1954, p 18 

' " Zo C. Veenhof, m Themanr p. 87; de Synode van Amsterdam 1936 van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland had in zijn opdracht tot toetsing van de afwijkende meningen ook het genadeverbond betrokken 
In 1939 zou hierover gerapporteerd worden Het tekent het spanningsveld, waarin WH van der Vegt zijn 
recensie schreef. 
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tot kennis van de verkiezing blijft gehandhaafd. Blijkens het 'nochtans des geloofs' 
is er ook van een tegenstelling tussen verbond en verkiezing sprake. Wat het verbond 
betreft sluit Woelderink zich aan bij Calvijn. Diens onderscheid tussen algemene en 
bijzondere verkiezing blijft ongenoemd. 
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1939-1949 

Inleiding 

1. Publicaties 
Na de verschijning van Het DoopsformuUer in 1938 duurt het tot 1941, voordat er 
weer een publicatie van Woelderinks hand verschijnt.' Dat betekent niet, dat Woelde-
rink - naast zijn werk als predikant - in deze jaren geen activiteiten ontplooid zou 
hebben. Vanaf 1939 gaf hij leiding aan een 'Werkverband van gereformeerde predikan
ten': een kring van hervormd-gereformeerde predikanten, die zich niet konden vinden 
in de koers van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.̂  Overigens had 
Woelderink De gevaren der doopersche geestesstrooming grotendeels al vóór 10 mei 
1940 geschreven. De oorlogsomstandigheden hadden hem aanvankelijk van publicatie 
weerhouden.^ 

In de periode 1941 tot 1949 verschijnen diverse geschriften en geschriftjes van 
Woelderinks hand. Tevens publiceert hij met regelmaat in het tijdschrift Homileüca, 
een blad bedoeld voor predikanten."* Daarnaast, vanaf 1946, schrijft Woelderink in het 
blad Eenigheid des Geloofs.^ Dit interkerkelijk-reformatorische blad wilde dienstbaar 

' De gevaren van de doopersche geestesstrooming, 's-Gravenhage 1941; geciteerd wordt uit de derde druk, 
eveneens in 1941 verschenen. Het 'Ter Inleiding' is gedateerd 'November 1940' Code Gevaren. 

^ Zie M.J. van der Poel, / C Woelderink. Een historische en theologische analyse van zijn receptie m drie 
groeperingen binnen de gereformeerde gezindte (doctoraalscriptie Utrecht 1997), p 57-58, in het bijzonder 
noot 167 Zie ook Themanr p. 77 (het interview met ds CA. Korevaar, één van de deelnemers aan het 
werkverband) In de kringen van het Gereformeerd Weekblad was men allerminst gelukkig met deze kring 
van predikanten rond Woelderink. "Wanneer onze inlichtingen juist zijn, moet men, om lid van dat 
Werkverband te kunnen zijn, instemmen met de ideeén van Ds. Woelderink over het Verbond, zooals die 
neergelegd zijn m zijn boek over het Doopsformulier, in elk geval geestelijk aan Ds. W. en zijn leer verwant 
zijn. Men zou ook een bepaalde instelling t o.v. het reorganisatievraagstuk hebben. Wij kunnen ons over dit 
alles met verheugen. De verdeeldheid werkt zoo meer en meer door en ons Hervormd Gereformeerde volk 
wordt verscheurd"; GW 1939, p 335 (rubriek Kerknieuws). 

' Gevaren, p 5 Zie ook de brief van Woelderink aan C Veenhof, d.d. 3 juni 1940: "Reeds het vorig jaar ben 
ik begonnen aan brochure over de doopersche beweging en haar gevaren voor godsdienst en kerk, waarbij ik 
tevens enkele aanvallen op 'Het Doopsformulier' hoop te beantwoorden Onder de huidige omstandigheden 
zal de uitgaaf wel niet kunnen plaats hebben, ik ben er trouwens ook nog niet klaar mee; maar als wij in het 
najaar onze onafhankelijkheid terug hebben ontvangen - waarop ik ten zeerste hoop - is het de bedoeling, 
zoo de Heere wil, daartoe over te gaan", archief-C. Veenhof, Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de VU te Amsterdam. 

" Homiletica, onder redactie van Th. Delleman, D K. Wielenga JDzn en J.G. Woelderink; het blad was een 
uitgave van uitgevers-maatschappij 'De Graafschap' te Aalten Het ongedateerde eerste nummer verscheen 
vermoedelijk in februari 1941 In dit blad zouden preekschetsen van schrijvers uit zo breed mogelijke 
kerkelijke kring worden opgenomen met kritieken daarop. "Ds. J.G WOELDERINK neemt voorloopig de 
Catechismuspreekschetsen voor zijn rekening". Woord vooraf in nummer 1 van jaargang I. 

' Het eerste nummer verscheen 11 oktober 1946. Het blad was een uitgave van Uitgeverij Guido de Bres te 
's-Gravenhage De redactie werd aanvankelijk gevormd door Woelderink (Nederlands Hervormd, Gerefor
meerde Bond), Dr. G.J. Streeder (Nederlands Hervormd, Confessioneel), Ds. S.G. de Graaf (Gereformeerd), 
Ds. W. Heerma (Christelijk gereformeerd) en Ds. J. Meester (Gereformeerd, onderhoudend art. 31 K.O.). 
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zijn aan de eenheid van de kerk(en) der Reformatie. Tegelijk werd hiermee - nu hij niet 
meer in De Waarheidsvriend kon schrijven - een nieuw podium voor Woelderink en 
diens denkbeelden gecreëerd.* Hij zou er een dankbaar gebruik van maken. 

2. Woelderinks houding tegenover het nationaal-socialisme 
Ook Woelderink kwam voor de moeiten van de bezettingsjaren 1940-1945 te staan. 
Merkwaardig genoeg klinken de concrete oorlogsomstandigheden nauwelijks door m 
Woelderinks publicaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. G.W. Marchal heeft 
hierover zijn verbazing uitgesproken. Hij acht het onbegnjpelijk, dat een integer mens 
als Woelderink in zijn geschriften geen melding maakt van de gewelddadigheden, vóór 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog bedreven ten opzichte van het joodse volk. "Het 
zou de moeite waard zijn om de preken van Woelderink, voor zover deze nog toegan
kelijk zijn, hierop na te lezen."' 

In het kader van deze studie kan deze door Marchal aan de orde gestelde kwestie 
niet verder onderzocht worden. Dat Woeldennk het nationaal-socialisme principieel 
afwees, hoeft weinig betoog. Al in 1935 gaf hij daar blijk van.* Zelfs zag hij een 
verbindingslijn lopen tussen het subjectivisme in eigen kring en het lidmaatschap van 
de N.S.B.: "Dat verschillende menschen uit de doopersche beweging in deze streken 
tot de NSB zijn overgegaan of althans sympathie daarvoor hadden, is waarlijk niet 
toevallig, want de doopersche beweging leeft niet uit het Woord, maar uit een ideolo
gie, welks aard door het gereformeerde stempel, dat ze draagt, door velen niet onder
kend wordt."' Na de Tweede Wereldoorlog typeerde Woelderink het nationaal-

Tevens lieten diverse predikanten zich als medewerker noteren Als grondslag zag de redactie de drie 
formulieren van eenheid, 'zonder nadere verklaringen', EdG I, nr 2 

' Als zodanig werd het blad door C Veenhof - bij alle kritiek, die hij had - toegejuicht "Ik wil me graag 
leerling van Woelderink noemen en dank God voor wat Hij ook mij in hem gegeven heeft En zou ik dan niet 
graag zien, dat hij een eigen orgaan heeft, waarin zijn reformatorische boodschap tot ons komen kan''", zie 
M J van der Poel, J G Woelderink, p 46 Hoezeer het blad bedoelde Woelderinks gedachtengoed te promo
ten, blijkt al uit de introductie in het eerste nummer, waarin - met vreugde - de invloed van de geschriften 
van S G de Graaf en van Woeldennk vermeld wordt In dit beeld past de mededeling van de uitgever op de 
laatste pagina van het eerste nummer van EdG wie twee abonnees aanbracht, zou een boekje van Woelde
nnk als premie ontvangen Zie ook het artikel, dat A Dondorp in EdG IV, p 25 wijdde aan Woelderinks 
veertig-jarig predikantschap "Ons blad heeft er behoefte aan enkele woorden te wijden aan het jubileum van 
Ds Woelderink 'Ons' blad Ja, want van lieverlee is er toch een bepaalde kring gekomen achter en rondom 
de eenvoudige krant, die de prachtige naam voert van 'Eenigheid des geloofs' In die kring geldt Ds 
Woelderink als onze geestelijke vader" NB Vanaf de tweede jaargang van EdG werden de pagina's 
doorgenummerd Vanaf deze jaargang wordt bij verwijzingen na het jaargangnummer het paginanummer 
genoemd 

V C Woelderink Een A:«nmimafa/ig (sene: Befaamde theologen), Kampen 1986, p 137-138 

* Zie hoofdstuk IV, noot 6 

' Brief aan C Veenhof, d d 3 juni 1940, zie noot 3 
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socialisme ronduit als heidendom,^" al heeft deze uitspraak uiteraard geen bewijskracht 
voor zijn opstelling in de oorlog. 

Tegen deze achtergrond hoeft aan het schrappen van de kritische passage over het 
nationaal-socialisme in de boekuitgave van de artikelen over de rechtvaardigmaking 
geen bijzondere betekenis gehecht te worden." Mogelijk is een zekere voorzichtigheid 
hiervoor het motief geweest. Tegelijk laat zich in De gevaren der doopersche geestes-
strooming uit 1941 een behoedzaam geformuleerde kritische opmerking noteren in de 
richting van het fascisme en het nationaal-socialisme.'^ 

3. Bewogen periode 
In deze periode kwam er veel op Woelderink af, zowel in het persoonlijke als in het 
kerkelijke vlak. In 1941 verloor hij - zoals eerder vermeld - drie van zijn kinderen. In 
deze situatie, waarin ook gemeenteleden verliezen te betreuren hadden, werd ook in 
pastoraal opzicht veel van hem gevraagd. Intens leefde hij mee met de gebeurtenissen 
binnen de Gereformeerde Kerken, die zouden uitmonden in de Vrijmaking van 1944. 

In 1946 werd de formele breuk met de Gereformeerde Bond compleet: Woelde
rink bedankte als lid." In ditzelfde jaar vertrok hij uit Ouderkerk aan den IJssel, waar 
hij bewogen jaren beleefd had, om zijn laatste gemeente Zijderveld te gaan dienen.''' 

Inmiddels was hij lid geworden van de Generale Synode der Nederlandse Her-

'" Christendom en Humanisme Predicalie over Filipp 2 9-11, 's-Gravenhage 1945, p 8, deze preek werd 
door Woelderink op zondag 12 augustus 1945 te Ouderkerk aan den IJssel gehouden en verscheen in druk op 
aandrang van Woelderinks kerkenraad (opmerking vooraf, geen paginanummer) 

" Vergelijk Whvr XXVI,9 (zie hoofdstuk IV, noot 6) met De rechtvaardiging mt het geloof (alleen), Aalten 
z j , p 16 

'̂  In Gevaren spreekt Woelderink zich negatief uit over het leven vanuit een allesbeheersende idee In dat 
kader schrijft hij "Wat de idee van den absoluten staat beteekent voor het fascisme en nationaal-socialisme 
IS een ieder bekend" (p 61) 

'̂  In zijn bedankbrief bleek Woelderinks grootste bezwaar te zijn, dat het hoofdbestuur van de Gereformeer
de Bond een 'kerkelijke strijdorganisatie' wilde maken, zie J van der Graaf, Delen of helen'' Hervormd 
kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951, Kampen 1978, p 228 Zie ook Woelderinks 
verklaring in EdG II, p 30 "Reeds in het vorige jaar heb ik voor mijn lidmaatschap van de Geref Bond 
bedankt, omdat ik het aankweken van de partij- en richtingsstrijd, die m de Waarheidsvnend gepropageerd 
werd, niet voor mijn verantwoording langer nemen kon " Zie tevens EdG IV, p. 29 De verwijdering met de 
Gereformeerde Bond begon in 1938 rondom het reorganisatie-ontwerp Vanwege de oorlog bleef de kwestie 
verder rusten "Toen echter na de oorlog de Waarheidsvriend in het bizonder bij monde van Ds Timmer 
opwekte tot consolidatie en versterking van de geref richting in de zin van het partijwezen en de partijstrijd, 
achtte ik het ogenblik gekomen om mij uit de Geref Bond terug te trekken " 

'" Woelderinks zwakke gezondheid noodzaakte hem naar een kleinere gemeente te gaan, Themanr p 67 Al 
in 1940 verlangde Woelderink hiernaar. "Met mijn gezondheid is het dezen zomer zeer goed gegaan Maar 
thans nu de drukte der wintercatechisaties weer gekomen is, heb ik opnieuw af en toe last van mijn hart Een 
kleinere gemeente was voor mij zeer gewenscht, maar in den tegenwoordigen tijd gaat zoo iets moeilijk 
Doch de Heere, die alle dingen bestiert, weet, wat wij noodig hebben", brief aan C Veenhof, d d 4 
november 1940, archief-C Veenhof, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden) aan de VU te Amsterdam. 
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vormde Kerk, die op 31 oktober 1945 voor het eerst bijeen kwam." Tot 31 december 
1947 zou Woeldennk op de Synode de Classis Gouda vertegenwoordigen.'* Van zijn 
kwetsbare gezondheid werd in deze jaren veel gevraagd." 

" Zie A J Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 Geschiedenis, theologische ontwikkeling
en en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, Kampen 1986 (derde 
druk), p 297 e v , Delen of helen '>, p 196-197 (zie foto van de zitting van 31 oktober 1945 op p 223), op p 
239 foto van Woeldennk op synodezitting van februari 1947 te Blaricum 

" Als synodelid was Woeldennk lid van de Commissie van rapport over de kwestie 'echtscheiding en tweede 
huwelijk', met de conclusie van het rapport (na scheiding kan bij een tweede huwelijk de inzegening niet 
geweigerd worden) kon hij zich niet verenigen "Het is om de onontbindbaarheid van het huwelijk te 
accentueeren beter de inzegening van het tweede huwelijk te weigeren, terwijl men de huwenden toch Gods 
zegen kan toewenschen" (Handelingen 1947, p 35) Woeldennk was eveneens lid van de Commissie van 
rapport inzake het 'Doopvraagstuk', slechts aan een deel van de werkzaamheden had hij een bijdrage kunnen 
leveren (Handelingen 1947, p 889-890) 

" Zo werd het ook door Woeldennk zelf ervaren Tekenend in dit opzicht is wat hij op 1 maart 1947 vanuit 
Zijderveld schreef aan de familie Rijkaart in Ouderkerk aan den IJssel " ik heb het bizonder druk gehad 
met allerlei commissie-arbeid voor de Synode Deze week ben ik ook weer des Maandagmorgens tot 
gisteravond laat van huis geweest voor de vergadering van de Synode in Blaricum Door Gods goedheid ben 
ik goed gezond Maar na zoo'n week gevoel ik goed, dat ik tmj in acht moet nemen Het zou haast teveel van 
mijn krachten vergen", geciteerd uit een copie, ontvangen via M J van der Poel 
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Hoofdstuk IX 'Sola fide' 

IX. 1 Opzet van het hoofdstuk 
Omstreeks 1942 schreef Woelderink een brochure onder de titel: Was de Reformatie 
een vergissing? In 1943 schreef hij een brochure onder dezelfde titel, met als onderti
tel: De doopersche geestesstrooming in den Reformatietijd} 

Hoewel de spits van beide brochures verschillend gericht is - de eerste tegen de 
roomsen, de tweede tegen de dopersen - acht Woelderink in beide gevallen het Sola 
fide van de Reformatie in geding.'̂  Vandaar dat dit hoofdstuk van deze studie onder de 
noemer van het Sola fide gebracht is. Aan de brochure tegen de dopersen gaat in dit 
hoofdstuk een bespreking van Woelderinks boek De gevaren der doopersche geestes
strooming vooraf (IX.2), aan de brochure tegenover de rooms-katholieke kerk de 
uitgave in boekvorm van de artikelenserie over de rechtvaardigmaking uit 1935 (IX.3). 
Per onderdeel volgt een analyse. Het hoofdstuk loopt uit op een brede samenvattende 
conclusie (IX.4). 

De beide brochures getiteld Was de Reformatie een vergissing ? - hoewel geschre
ven respectievelijk omstreeks 1942 en in 1943' - verschenen pas na de tweede wereld
oorlog. De volgorde van behandeling wordt in dit hoofdstuk dan ook bepaald door de 
verschijningsdata van De gevaren der doopersche geestesstrooming (begin 1941) en 
De rechtvaardiging uit het geloof (alleen) (eind 1941). 

IX.2 Dopers? 

2.1 De gevaren der doopersche geestesstrooming 
In feite dopers. Zo had Woelderink in Het Doopsformulier de over-bevindelijke 
stroming in de gereformeerde richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
gekarakteriseerd." Woelderink vond dit doperse element vooral terug in de ontkenning, 
dat God beloften heeft voor het vleselijk nageslacht van de gelovigen' en - daarmee 

' Beide brochures werden uitgegeven door de Willem de Zwijgerstichting te 's-Gravenhage. 

' Zie de brochure uit 1942, p 29 en die uit 1943, p. 38 

' Code Vergissing? 1942 en Vergissing'^ 1943. De datering van de eerste brochure is ontleend aan de 
Woelderink-bibliografie van Ton Bolland ("mog. geschreven in 1942"); over het jaartal 1942 blijft 
onzekerheid. In ieder geval schreef Woelderink deze brochure na het verschijnen van De strijd om het 
roomsch-katholieke dogma door G.C. Berkouwer (Kampen z.j. = 1940); zie p. 20-21 en 24. Zolang een 
nadere precisering niet mogelijk is, blijft de datering (omstreeks) 1942. Zie voor de datering van de tweede 
brochure Themanr. p 20 (noot 3). 

" "Het grondtype is doopersch, (...) De doopersche lijn herkent men onmiddellijk aan de geheel scheefgetrok
ken verhouding tusschen Woord en Geest en tusschen wet en evangelie, terwijl de kern van alle vroomheid 
immer gezocht wordt in de mijdmg der wereld"; Doopsformulier, p. 4. 

^Doopsformulier, p. 133-134, 144-145 
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annex - in het dualistisch schema 'inwendig-uitwendig'.' 
In De gevaren der doopersche geestesstrooming werkt Woelderink de typering 'do

pers' nader uit. Hij reageert met dit boekje op kritiek, uitgebracht op Het Doopsformu-
lier. Het geschrift draagt een polemisch karakter. Het wil waarschuwen tegen de 
gevaren van het doperse denken op het erf van de kerk der Reformatie en op deze 
manier steun bieden in de strijd van het geloof.̂  

2.1.1 Verkiezingsidee 
Voor Woelderink wordt het denken in de over-bevindelijke stroming bepaald door de 
verkiezingsj'Jee. Kenmerkend voor het mystieke denken is alle dingen te herleiden tot 
één centrale idee. Ook de doperse richting is vanaf het begin een ideologische geestes-
strommg geweest, met aanvankelijk de idee van het Koninkrijk van God op aarde als 
voornaamste idee. 

In de verkiezingsidee wordt Gods verkiezing tot een abstract denkbeeld, dat heel 
het denken beheerst, het wordt "tot een nieuwe wet, die heel het leven omvormt"} Het 
gevolg is, dat heel de religie wordt tot één groot verlangen te weten, of men uitverkoren 
is. Heel de leer wordt onder de noemer van de verkiezing gebracht. Het leidt tot 
logicistische redeneringen: speculatie!' 

2.1.2 Verkiezingsidee ontkracht het verhond 
De dominerende plaats van de verkiezingsidee blijkt uit het feit, dat in het doperse 
denken binnen de gereformeerde richting Gods verbond en beloften tot de uitverkore
nen beperkt worden. Zo maakt de verkiezingsidee de belofte en de roeping van het 
evangelie krachteloos. Gods vrijmacht gaat zich ook uitstrekken tot de waarheid van 
Zijn beloften, in die zin, dat God vrij is om Zijn Woord gestand te doen en niet gestand 
te doen. Vertrouwt iemand op het geschreven Woord van God, dan durft men rustig te 
zeggen, dat dat Woord eerst op bijzondere manier op het hart gebonden moet zijn. De 
verkiezingsidee blaast de eigen plaats van Gods verbond op!'" 

' Doopsformuher, p 151 

' "Het IS mijn ernstige hoop, dat door dit geschrift velen de oogen mogen opengaan voor de gevaren, die hier 
dreigen en zij terug mogen keeren tot den eenvoud van het Evangelie en de kracht der Gereformeerde 
belijdenis, die niet in beschouwingen maar in het geloof des Evangelies rust", Gevaren, p. 6. 

* Gevaren, p 62-63 

' "Uit het voorgaande is thans duidelijk geworden, dat wij onder speculatie, bizonder op godsdienstig terrein, 
verstaan het consequent doorredeneeren van uit een bepaalde idee, die een maat- en richtinggevende 
beteekenis krijgt voor het leven, die als een nieuwe wet dat leven gaat beheerschen. Men trekt van uit deze 
idee rechte lijnen, logische consequenties en eischt uit naam der waarheid, uit kracht van de onweerspreke
lijke logica dezer beginselen, dat men zich daaraan onderwerpe"; Gevaren, p 66-67. 

'" Gevaren, p 75-76 
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2.1.3 Het volk des Heeren 
Gevolg hiervan is, dat men de gemeente als zodanig niet meer kent en benadert vanuit 
de belofte en de roeping van het verbond als het 'volk des Heeren';'' deze benaming 
wordt voor (bekeerde) enkelingen gereserveerd.'^ In doperse stijl wordt een 'tussen-
klasse' ontworpen: een volk, dat niet tot het 'volk des Heeren' behoort, maar toch wel 
voor de waarheid wil strijden, al heeft men er zelf (nog) geen deel aan.'^ 

Evenmin heeft men er nog weet van, dat heel de gemeente gezalfd is tot het 
profeten-ambt; er komt een aparte klasse van 'profeten', die zowel de gemeente als de 
ambtsdragers onder curatele stelt en aan een nieuwe dienstbaarheid onderwerpt.'" 
Pijnlijk komt dat naar voren in de manier, waarop deze 'profeten' bij anderen op een 
zelfbeproeving aandringen, waar zij zichzelf boven verheven achten: het zelfonder
zoek, of men wel kenmerken van genade en verkiezing bezit." 

Het denken vanuit de (al dan niet uitverkoren/wedergeboren) individu werkt ook 
door in de opstelling in de concrete kerkelijke situatie. Met het afwijzen van het 
reorganisatie-voorstel door de Gereformeerde Bond heeft men in feite gekozen voor 
het blijven onder de oude bestuurs-organisatie. Deze beveiligt en bevordert het -
typisch individualistische - denken in richtingen in plaats van dat men oog heeft voor 
het geheel van de Kerk. '* 

2.1.4 Verbond en verkiezing: het 'nochtans des geloofs' 
Tegenover het denken, gestempeld door de verkiezingsidee, pleit Woelderink voor de 
eigen plaats van Gods verbond. Dit verbond is opgericht met de gelovigen en hun 
kinderen, met als teken en zegel daarvan de doop. Op deze grondslag komt de roeping 
tot geloof en bekering op de bondelingen af. De grondslag van het geloof is het Woord 
van God, zoals het tot allen komt. 

Wat betreft het verband tussen verbond en verkiezing'^ merkt Woelderink op, dat 
zowel in reformatorische theologie'* als in de Dordtse Leerregels^'' verbond en verkie-

" Ook de kinderen van de kerk worden niet benaderd vanuit het verbond, maar vanuit een veronderstelde 
nic/-wedergeboorte; Gevaren, p. 33-41. 

" Gevaren, p. 7-16. 

'̂  Gevaren, p. 27-32. 

'" Gevaren, p 17-26. 

" Gevaren, p. 91-108; zie voorde houding van de 'profeten' p. 100-101. 

"Gevaren, p. 109-127. 

" Woelderink zweeg over dit verband in Het Doopsformulier, omdat naar zijn oordeel het formulier zelf er 
nauwelijks aanleiding toe geeft; Gevaren, p. 72. 

'* Gevaren, p. 65. 

" Gevaren, p. 72-74. 
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zing als zelfstandige waarheden naast elkaar ter sprake kunnen komen, zonder dat het 
verband tussen beide aangewezen wordt. Tegenover de remonstrantse beschuldiging, 
dat op gereformeerd standpunt het evangelie niet meer zonder onderscheid verkondigd 
kan worden, handhaven de Dordtse Leerregels naast de leer van de verkiezing de 
waarachtigheid van het evangelie en de ernst van Gods roeping: "Doch zoovelen als er 
door het Evangelie geroepen worden, die worden emstiglijk geroepen." {D.L. III/IV, 
8). Dit 'doch' is gelijk aan het 'nochtans' van Zondag 23 H.C. Hierbij gaat het niet om 
twee waarheden, die elkaar uitsluiten, maar waarvan de vijanden van de waarheid 
beweren, dat ze elkaar uitsluiten. Het 'nochtans' buigt ootmoedig voor Gods Woord, 
ook als het ons begrip te boven gaat.'̂ " 

Woelderink ontkent niet, dat de waarheid van de Schrift door de rede verwerkt mag 
worden. Niettemin, gevolgtrekkingen van het verstand kunnen niet de grondslag van 
het geloof zijn. Dat is alleen de Schrift. Alleen zo wordt speculatie vermeden. Ook de 
kerkelijke belijdenis is aan de Schrift onderworpen.^' 

2.1.5 Inwendig-uitwendig 
Kenmerkend voor het dopers denken is het dualisme tussen 'inwendig' en 'uitwendig'. 
Het is de oude tegenstelling, die men bij alle mystieken tegenkomt, tussen lichaam en 
ziel, tussen stof en geest. Het geschreven Woord is het uitwendig Woord, de spraak 
van de Geest in het hart is het inwendig Woord.̂ ^ Door deze feitelijke scheiding van 
Woord en Geest wordt beroep op de Schrift onmogelijk. Het inwendig Woord heeft 
tegenover het uitwendig Woord het primaat. Voor het behoud is het inwendig Woord 
beslissend: "Men wacht op verborgen ingevingen en bizondere ontsluitingen; of deze 
met den regel des Woords overeenkomen, daarover bekommert men zich niet."^' Want 
maakt de Geest gebruik van de woorden van de Schrift, dan kan Hij er een geheel 
nieuwe betekenis aan geven, afwijkend van - desnoods in tegenspraak met - de 
oorspronkelijke betekenis. "Door het schema uitwendig-inwendig toe te passen op 
Woord en Geest, worden deze beide elkander vreemd; ook al laat men daarna den 
Geest van het Woord gebruik maken, men heeft het levensverband tusschen beide 
tenietgedaan."^ 

" Gevaren, p 74-75; zie ook p 67-68. 

' ' Gevaren, p. 69-70. Voor Woelderink zijn kerkelijke belijdenisgeschriften de vastgestelde kerkelijke norm, 
waaraan het levende belijden van de kerk getoetst moet worden. Het belijden van de kerk wordt primair 
gekend uit haar prediking, dit belijden is aan een permanente verandering onderworpen; Gevaren, p 123-
125 

^̂  Woelderink wijst op de samenhang met de leer van de tweeërlei zin van het Schriftwoord: de uitwendige 
zin, die door exegeten wordt nagespeurd en de geestelijke zin, die alleen door Gods volk gekend wordt, 
Gevaren, p 43. 

" Gevaren, p 44. 

" Gevaren, p 45. 
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2.1.6 Algemeenbijzonder 
Al erkent Woeldennk, dat het schema 'mwendiguitwendig' bezwaarhjker is, toch heeft 
hij ook grote moeite met de onderscheiding 'algemeenbijzonder' Alleen al als 
ordeningspnncipe is dit schema ondeugdelijk '̂ Bovendien wordt het algemene 
waardeloos geacht en eigenlijk alleen het bijzondere van betekenis "De gevolgen 
hiervan zijn fataal Zooals een huis niet meer kan staan, als het fundament er onder 
opgeblazen is, zoo is er ook geen plaats meer voor 'het bizondere' als 'het algemeene' 
stuk IS geslagen Want dit, wat men 'het algemeene' wil noemen, vormt den grondslag, 
het fundament, waarop 'het bizondere' rust "̂ * 

Woeldennk wijst daarom heel deze onderscheiding af Er is geen algemene, uitwen

dige roeping (in het Woord) en een bijzondere, inwendige roeping (in het hart), die los 
van elkaar staan Het Woord is het getuigenis van de Geest Niet, dat het Woord van de 
Here altijd wederbarend is Wel is het altijd werkzaam Het maakt levend en het 
doodt '̂ Voor de ware gelovigen komt er niet een bijzondere roeping naast de algeme

ne, "maar die algemeene roeping is voor hen een bizondere roeping God roept hen 
door zijn Woord en deze roeping des Woords is tevens een krachtdadige roeping des 
Geestes " '̂ 

Zo IS er ook geen algemene en bijzondere verkiezing zoals Calvijn onderscheiden 
heeft De Schnft weet niet van twee soorten verkiezing "Zij spreekt over wat men 
algemeene verkiezing noemt precies op dezelfde wijze als wat men bizondere verkie

zing noemt, één zelfde eeuwig welbehagen wordt in het één en het ander openbaar Wil 
men per sé de onderscheiding handhaven, dan kan toch niet ontkend, dat de bizondere 
verkiezing uit de algemeene voortkomt en daarvan het verlengde vormt, zoodat niet van 
twee lijnen naast elkaar gesproken kan worden, maar van één lijn, die bij sommigen in 
het leven afbreekt en bij anderen daarentegen wordt doorgetrokken ( ) Zoo is er voor 
hen (de ware gelovigen, HW) ook slechts één verkiezende daad Gods, dat God hen 
verkoor om door het Evangelie en het teeken des verbonds afgezonderd te worden van 
ongeloovigen en heidenen, was vrucht van dezelfde verkiezing, waarmee Hij hen van 
eeuwigheid tot zaligheid verkoren heeft, daarom aanbidden ze op alle punten in de lijn 
der verkiezing hetzelfde wonder van verkiezende genade "^' Evenmin is er tweeërlei 
verbond Er is slechts één verbond der genade, de eeuwen door ^̂  Ook zijn er geen 

" 'Het IS namelijk niet ontleend aan den aard van datgene, wat men onderscheiden wil maar aan de 
distributie er van, dus aan de personen aan wie of de terreinen waarop gedistribueerd wordt Daarom is deze 
onderscheiding nieU zeggend tn verwarringstichtend , Gevaren, p 12 (voetnoot) 

■̂' Gevaren p 14 

" Gevaren p 49 51 In dit verband stelt Woeldennk ook het Testimonium Spintus Sancti aan de orde In dit 
Testimonium gaat het niet om een getuigenis naast de Schrift of boven de Schrift uitgaande maar om het 
getuigenis van de Geest in de Schnft zelf, dat de Heilige Geest indraagt in het hart, Gevaren, p 54 58 

^' Gevaren p 83 

^''Gevaren p 82 83, citaat op p 83 

'° Gevaren p 83 86 
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twee kerken de één zichtbaar, de ander onzichtbaar Er is maar één Kerk, die met haar 
ambten, prediking en sacramenten in deze wereld zichtbaar verschijnt De Kerk van 
artikel 28 en volgende van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is geen andere dan die 
van artikel 27 '" 

2.1.7 Geen werkelijkheid achter de werkelijkheid 
De grote moeite in de doperse stroming is, dat men niet uitgaat van Gods Woord, maar 
van de zogenaamde zichtbare werkelijkheid Omdat er afvalligen en hypocrieten zijn, 
neemt men achter het zichtbare verbond nog een ander verbond aan, dat alleen reëel 
geacht wordt Er is echter maar één verbond, zoals er ook maar één Kerk is Afvalligen 
en hypocrieten hebben er echt toe behoord, ook al behoren zij er maar tijdelijk toe 
Onderscheid maken tussen wezen en verschijning van het verbond, ondermijnt zowel 
de grondslag van het geloof - Gods woorden - als de ernst van Gods roeping In feite 
anticipeert men zo op de dag van het eindoordeel "Heel de doopersche beweging is in 
dezen een twist met God, omdat men reeds hier wil scheiden, wat God in deze bedee
ling vereenigd heeft "̂ ^ 

2.2 Was de Reformatie een vergissing? (1943) 
De brochure Was de Reformatie een vergissing'^ De doopersche geestesstrooming in 
den Reformatietijd wil met name historische informatie bieden over de (weder)dopers 
in de zestiende eeuw Toch is het Woelderink niet alleen om deze informatie begonnen 
Impliciet hebben we ook hier met een polemisch geschnft te maken Woelderink wil 
waarschuwen voor de dwalingen van de doperse beweging, zoals die - zij het vaak 
ondergronds - blijvend invloed hebben gekregen Wat zich als diep-emstig presenteert, 
is nog niet altijd schriftuurlijk''^ 

Woelderink wijst het spiritualisme aan als het grondbeginsel van de doperse bewe
ging ''' In de van huisuit heidense spintualistische gedachte wordt een tegenstelling 
gemaakt tussen stof en geest Volgens deze gedachtengang schuilt de oorsprong van 
alle ellende in de overheersing van het stoffelijke over het geestelijke Verlossing is 
dan ook bevrijd worden van het stoffelijke " 

Het spintualistisch beginsel bepaalt de visie in doperse kring op de sacramenten In 

" Gevaren p 86-88 

' ' Gevaren p 88-90, citaat op p 90 Zie over de verschijning/bediening van het verbond ook p 79 80, 83 
84 

"Vergissing' 1943 p 3 4 

" Woelderink stemt toe, dat men de radicaal-spintualistische stromingen uit de Reformatietijd niet tot de do
perse beweging kan rekenen, ten deele is dat juist, als we maar niet vergeten, dat zij er ten nauwste mee 
samenhangen , Vergissing' 1943, p 31 

" Vergissing' 1943, p 6-7 
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hun sacramentsbeschouwing staan de dopersen dicht bij Zwingh '* Doop en Avond
maal zien ZIJ als tekens, die menselijk handelen begeleiden en kenmerken Maar de 
sacramenten zijn geen genademiddelen Hoe zou Gods genade zich met iets stoffelijks 
kunnen verbinden'''^ Vandaar dat Melchior Hoffman leerde, dat Chnstus Zijn mense
lijke natuur uit de hemel heeft meegebracht en niet aangenomen heeft uit het vlees en 
bloed van Mana '* Daarmee annex is de onderscheiding inwendig-uitwendig, toegepast 
op het Woord van God en op de kerk Daarbij heeft het inwendig Woord in het hart 
voorrang op het uitwendig Woord in de Schrift,'' terwijl alleen de onzichtbare kerk 
werkelijk van waarde geacht wordt "̂  Er moest dan ook wel een scheiding komen 
tussen de Reformatie en de doperse beweging "Wat wij de hervonmng noemen, is 
tevens kerkhervorming geweest, men begeerde de verbasterde, de afgedwaalde kerk 
terug te brengen in het rechte spoor De doopersche beweging daarentegen is het te 
doen geweest om zich van de kerk los te maken, om zich van de kerk los te maken, om 
zich van de kerk terug te trekken op een geestelijke broederschap, die haar geestelijke 
geboorte en geestelijke kracht moest bewijzen in een loszijn van deze zichtbare wereld, 
in een onafhankelijkheid van het hoorbare woord en het zichtbare sacrament'"" Het 
spiritualisme is ook de achtergrond van de doperse wereldmijding en afwijzende 
houding tegenover de overheid ''̂  

Ook al verwerpen de dopersen een ambtelijk gestructureerde kerk, zij zoeken wel 
een gemeente Maar dan een gemeente van vromen Uit deze visie op de gemeente 
komt de verwerping van de kinderdoop voort Bij een pasgeboren kind is nog geen 
sprake van geloof en bekering"' Op deze manier heeft de doperse beweging het Sola 
fide verloochend Men wilde hier en nu tegenover de goddeloze wereld het Konmknjk 
van God zien. Eerst probeerde men dit ideaal langs revolutionaire weg te bereiken 

'* Woeldennk meent dat Zwingli - ondanks diens verzet tegen de dopers - onbewust een schakel is geweest 
tussen de hervorming en de dopersen, Vergissing^ 1943 p 8 

" Vergissing^ 1943, p 9-14, Woeldennk illustreert zijn betoog met een tweetal geschriften van de 
Nederlandse anabaptist Hendrik Rol, zie over hem CE 5, p 650 

™ Vergissing^ 1943 p 14-16 

" Met de onderscheiding inwendig-uitwendig Woord hangt samen het onderscheid in een tweevoudige zin 
van de Schriftwoorden de letterlijke en de geestelijke Er is een waarheid achter de waarheid, Vergissing'' 
1943 p 18-19 Woeldennk wijst erop, dat vooral aanvankelijk door dopersen in Zuid Duitsland gepleit is 
voor een nauwe band met de Schrift, 'maar wie eenmaal de dijken heeft doorgestoken, kan de stroom niet 
keeren , Vergissing'' 1943, p 32 

'^ Vergissing'' 1943 p 16 21 

*' Vergissing' 1943,1^ 21 

" Vergissing' 1943, p 21-27, zie ook p 33-34 

" Vergissing' 1943, p 29-30 
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Daarna zocht men zijn kracht in het separatisme: het zich afscheiden van de wereld."^ 
Sommigen trokken zich terug in eigen kring. Anderen lieten zich inlijven in de 
gereformeerde kerk. Juist hun verachting van het uitwendige liet hen daarvoor de 
ruimte."' 

Na de Dordtse Synode ontplooit het dopersspiritualistische denken zich in de 
gereformeerde kerk. Typerend is de minachting voor het uiterlijk Woord, ambt en 
sacrament."* Genade is niet langer Gods gunstige gezindheid, maar wordt een soort 
geschapen genade in de ziel. Op eigen bevinding wordt het heil gebouwd. "Men wordt 
niet meer gerechtvaardigd uit het geloof; men wordt tot kind van God verklaard op 
grond van de innerlijke genade.'"" 

De dopersen van alle eeuwen verwijten de gereformeerden het werk van de Geest 
niet te eren. Ten onrechte. Nooit hebben de reformatoren Woord en sacrament verzelf

standigd als krachtig in zichzelf (zoals de roomse kerk leert). Woord en sacrament zijn 
genademiddelen in de hand van de Geest. Tegelijk laat het werk van de Geest zich niet 
scheiden van Woord en sacrament. Bovendien heeft de hervorming "bij de erkenning 
van het werk des Geestes in den christen nooit willen toestaan, dat Hij daardoor zou 
worden afgebracht van den weg des geloofs. Ofschoon hij door den H. Geest wordt 
levend gemaakt, ontvangt hij toch het leven niet in zichzelf, maar in Christus door het 
geloof. (...) Omdat zij naar de Schriften het Sela Fide met alle kracht wenschte te 
handhaven, heeft de kerk der hervorming de doopersche beweging met zulk een 
zeldzame scherpte veroordeeld.""* 

2.3 Analyse 

2.3.1 Subjectivisme contra 'Sola fide' 
In Woelderinks benadering van de 'doperse stroming' vallen (opnieuw) twee elementen 
op. In de eerste plaats de geladenheid, waarmee hij spreekt over degenen, die deze 
stroming vertegenwoordigen. In de tweede plaats de bewogenheid voor degenen, die 
hij van deze stroming het slachtoffer acht. Daarbij is de geladenheid zoveel als de 
keerzijde van de bewogenheid."' Woelderink ziet de zekerheid van het geloof onder

mijnd worden. De enige grondslag voor die zekerheid  Gods verbond en belofte 

■" Dit seperatisme is anticipatie op de Dag van Christus; hiermee hangt de ngoureuze toepassing van de ban 
samen, Vergissing^ 1943, p 22. 

■" Vergissing'' 1943, p 3437; zie ook p. 8. 

"• Vergissing^ 1943, p. 37; zie ook p 1213. 

'''Vergissing' 1943. p. 31. 

'^ Vergissing' 1943. p. 3S. 

■"CA Korevaar ziet de scherpte van toon in Gevaren mede bepaald door Woeldennks persoonlijke situatie 
in Ouderkerk aan den IJssel: "Men verguisde hem en zei vreselijk nare dingen Hierdoor is het scherper 
geworden dan misschien voor een goed overkomen nodig geweest zou zijn"; Themanr p 76 
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wordt in de 'doperse stroming' door een permanent dualisme (innerlijk-uiterlijk; 
algemeen-bijzonder) op losse schroeven gezet. De mensen worden op zichzelf 
teruggeworpen in plaats van op Gods beloftewoord. De kern van Woelderinks verzet 
tegen de 'doperse stroming' is: wanneer het beloftewoord als basis voor de geloofsze-
kerheid vervangen wordt door subjectivistische introspectie, vervalt het 'Sola fide' van 
de Reformatie in de praktijk van het leven met God. Deze grondgedachte houdt hij 
overeind en werkt hij uit tegenover alle kritiek, uitgebracht op Het Doopsformulier. 

2.3.2 Identificatie dopers-spiritualistisch niet houdbaar 
Er is op Woelderinks typering van de over-bevindelijke stroming als doperse stroming 
van meer dan één kant kritiek geoefend.'" Deze kritiek is als volgt samen te vatten: 
Noch historisch noch materieel is er een direct is-gelijk-teken te zetten tussen de 
dopersen uit de zestiende eeuw en de uiterst bevindelijk-gereformeerden, die Woelde-
rink op het oog heeft. 

Deze kritiek moet toegestemd worden." Al erkent Woelderink, dat er onderscheid 
is tussen de dopersen en de radicaal-spiritualistische stromingen uit de Reformatie
tijd " voor hem is het spiritualisme kenmerkend voor het doperdom. Dopers denken is 
denken vanuit het spiritualistisch - en in feite heidense - onderscheid tussen stof en 
geest. Hieruit vloeit ook de doperse visie op de sacramenten voort. 

Historisch gezien is de identificatie dopers-spiritualistisch niet houdbaar. Al zijn er 
dwarsverbindingen, het gaat om onderscheiden stromingen.'^ De doperse opvatting 
over de (kinder)doop wordt niet bepaald door het spiritualisme, maar door de visie op 
de heilige gemeente. Op de achtergrond speelt hierbij een ander genade-begrip dan in 
de Reformatie. Genade is bij de dopers geen toegerekende gunst van God (zoals in de 
Reformatie), maar is effectieve genade in de mens. Het dopers dualisme denkt vanuit 

'" Zie C Graafland, 'Wat is dopers''' 1 en 2, Wapenveld XII, p 148-151 en 156-157; W van 't Spijker, 
Gereformeerden en dopers Gesprek onderweg (Reformatiereeks), Kampen 1986, p 10-12, 120-121 

" Ten onrechte stelt C A Korevaar, dat het door Woelderink ingevoerde spraakgebruik van het woord 
dopers theologisch juist is Wel kan met Korevaar gezegd worden, dat de term 'dopers' een vakuitdrukking 
geworden is; Themanr p. 76. 

" Vergissingn943, p 31. 

" In Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte Band 2, Góttingen 1989 krijgen spirituahsten en 
dopersen afzonderlijke aandacht 'Die Lehre der Spirituahsten' (p. 560-610) en 'Die Lehre der Taufer' (p. 
611-664). Al Calvijn maakte - in tegenstelling tot de meeste reformatoren - onderscheid tussen de anabap
tisten en de 'libertms spirituelz', wel is het de vraag, of Calvijn voldoende scherp onderscheiden heeft tussen 
de verschillende radicale stromingen, zie W Balke, Calvijn en de doperse radikalen (diss Utrecht), 
Amsterdam 1977 (tweede druk), p 9 e.v ; zie van dezelfde auteur 'Calvijn en de theologische stromingen van 
zijn tijd', in- Omgang met de reformatoren, Goudriaan-Kampen 1992, met name p 104-107 "Terecht 
onderscheidt men de Dopersen van de spirituahsten, ofschoon er onder dezen heel wat Dopers gevonden 
werden Blijkbaar is de kwestie niet wezenlijk voor de doperse beweging als geheel", W van 't Spijker, 
Gereformeerden en dopers, p. 68. 
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de tegenstelling natuur en genade in plaats van zonde en genade.'"* 
Woelderink heeft wel degelijk oog gehad voor doperse specialissima als de kerk

visie en het genade-begrip.'' Ten onrechte heeft hij deze echter ingekaderd in het 
schema van het spiritualisme: inwendig-uitwendig." Dit spiritualistisch onderscheid 
zag hij terugkomen in het over-bevindelijke denken. Vandaar zijn tamelijk direct is-
gelijk-teken met de dopersen. Hierin zit een stuk historische vertekening.'' 

De typering 'dopers' is te meer aanvechtbaar, wanneer in rekening wordt gebracht, 
hoe Woelderinks oppositie zich met name richt tegen versubjectiveerd denken vanuit 
Gods verkiezing en verwerping. Dit staat volledig haaks met de nadruk in doperse 
kring op de 'vrije wil' van de mens: niet Gods keus is beslissend, maar de keus van de 
mens.'* Kortom, de typering 'dopers' voor het over-bevindelijke denken wordt door 
ernstige bezwaren gedrukt, zowel historisch als materieel. Het is te betreuren, dat 
Woelderink - wilde hij historisch te werk gaan - zich niet gericht heeft op de directe 
wortels van de zogenaamde 'doperse stroming': Piëtisme en Nadere Reformatie." 

Wel dient - om billijk te zijn - in rekening gebracht te worden, dat in 1940 nauwe
lijks nog onderzoek was gedaan naar de eigenheid van het doperse denken. Ook bij 
andere auteurs treft men in deze tijd de gelijkstelling van dopersen en spiritualisten 
aan,'" ook al had Ernst Troeltsch reeds rond 1910 gewezen op het principiële onder-

" Zie W van 't Spijker, Gereformeerden en dopers, p 67 e v ; zie ook Handbuch der Dogmen- und 
Theologiegeschichte Band 2, p 617 

" Vergissing^ 1943, p 29-30 (kerk), p. 37 (genade) 

" In het doperse denken is de tegenstelling niet 'inwendig-uitwendig', maar 'oude scheppmg-nieuwe 
schepping' In dat kader is de typisch-doperse opvatting over Christus' menswording (Melchior Hoffmann, 
Menno Simons) te plaatsen Christus is wel via Maria geboren, maar heeft hSSr menselijk vlees met 
aangenomen. "Christus is de nieuwe Adam; met hèm begint de nieuwe schepping Daarom is voor Menno 
niet de wedergeboorte van de mens het belangrijkste, maar de gemeente als het hier en nu gerealiseerde Rijk 
van God", I B Horst, 'De strijd om het fundament des geloofs. Van melchiorieten tot menisten' (p 25-45), 
in S Groenveld, J.P Jacobszoon, S L. Verheus, Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 
1530-1980, Zutphen 1981 (tweede druk), p 42 

" 'Woelderink gebruikt het woord dopers op eigen wijze om een bepaalde geestesstroming aan te duiden. 
Historisch gezien is dit woordgebruik met juist ( ) De inhoud, die Woelderink aan dit woord geeft tendeert 
naar een bepaalde vorm van spiritualisme"; G W. Marchal, J.G. Woelderink. Een kennismaking (serie' 
Befaamde theologen). Kampen 1896, p. 138-139 G H. Abma, die de historische onjuistheid van de term 
'dopers' bij Woelderink erkent, heeft geen moeite met handhaving van deze term "Wanneer we evenwel 
bedenken dat een romantisch gevoelen niet direkt m verband hoeft te staan met de cultuurhistorische 
stfoming van de Romantiek, dan kunnen we er ook vrede mee hebben dat de term doperse geestesstroming is 
ingeburgerd Het is echter beter om een meer algemene karakterisering te geven in de geest van dualisme of 
spiritualisme"; Themanr. p 19. 

" Van 't Spijker, Gereformeerden en dopers, p. 43-45, 121. 

"G.H Abma, in T/iemanr p 19 

'" Zo bijvoorbeeld J W Tunderman, Marnix van St Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de 
16e eeuw, Goes z j (= 1940) 
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scheid tussen doperdom en spiritualisme.*' 
Al is de historische typering van de door Woelderink gewraakte stroming als 

'dopers' aanvechtbaar, daarmee is de juistheid van zijn observaties en protesten in De 
gevaren der doopersche geestesstrooming niet ontkend. Veel daarvan is inmiddels ook 
binnen het geheel van de Gereformeerde Bond als rechtmatig erkend.*^ 

2.3.3 Slechts één verkiezing 
De gevaren van de doopersche geestesstrooming markeert Woelderinks eerste publie
ke kritiek op Calvijn. Tot dusver was Calvijn steeds als onbetwistbare autoriteit 
opgevoerd. Nu echter blijkt ook Calvijn op een vitaal punt - Gods verkiezing - een 
(naar Woelderinks oordeel) aanvechtbaar onderscheid te maken. Volgens Woelderink 
is er maar één verkiezing, die zich alleen bij de gelovigen ten einde toe voortzet. 

C. Graafland is van mening, dat deze benadering op gespannen voet staat met de 
voorstelling van zaken in de gereformeerde orthodoxie. Tegenover de remonstranten 
benadrukten de vaderen, dat ook het geloof vrucht van verkiezing is. Tevens stelden 
zij, dat Gods verkiezing onveranderlijk is. Dat laat geen ruimte toe voor de gedachte 
aan een verkiezing, die zich niet ten einde toe realiseert. "In dit licht gezien, lag het dus 
al in Woelderinks vroegere beschouwingen al min of meer opgesloten, dat hij met de 
D.L. op een gegeven moment in conflict moest komen."*' 

Of Graafland hiermee Woelderink geheel recht doet, valt te betwijfelen. Geen 
moment ontkent Woelderink, dat het geloof vrucht van verkiezende genade is. Integen
deel. Getrouwheid verklaart de apostel niet uit de vrije wil van de mens, maar uit een 
vrijmachtige keus en daad van Gods welbehagen, opdat geen vlees zou roemen voor 
God.*^ Met Calvijn erkent Woelderink, dat er reliëf is in Gods verkiezingsbesluit 
(verkiezing-tot-het-verbond en verkiezing-tot-zaligheid). Alleen wat bij Calvijn twee 
lijnen naast elkaar zijn, ziet Woelderink in eikaars verlengde liggen: uit de zogenaamde 
algemene verkiezing komt de bijzondere voort. De gedachte aan een veranderlijk 
worden van Gods verkiezing ligt hierbij buiten het blikveld. 

Woelderinks visie op de verkiezing wordt door twee met elkaar samenhangende 
elementen bepaald: 

- in het schema algemeen-bijzonder wordt het algemene al spoedig iets van minder 

" Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte Band 2, p. 617-618. 

" Zie K. Exalto, in: J. van der Graaf (eindred.), Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond 
in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z.j., p. 145; Exalto voegt er op dezelfde pagina aan toe: "Het 
euvel IS ook binnen de Gereformeerde Bond tot op de dag van vandaag niet uitgestorven " Ook W. van 't 
Spijker wijst op het 'gelijk' van Woelderink in zijn 'ongelijk': "Men moet hem toegeven, dat de gevaren die 
hij aanwijst met meer denkbeeldig zijn, maar zeer werkelijk een bedreiging vormen voor het leven van het 
geloof, een bedreiging voor de zekerheid van het geloof Maar dit alles betekent nog met dat het juist doperse 
gevaren betreft"; Gereformeerden en dopers, p 120. 

" C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het 
Gereformeerd Protestantisme, 's-Gravenhage 1987 (tweede druk), p 385. 

" Gevaren, p. 82. 
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waarde,*' 
- degenen, die wel tot het verbond zijn uitverkoren, maar niet tot de zaligheid, 

hebben wel degelijk echt bij het verbond behoord *' 

Vandaar Woeldennks nadruk op de eenheid van Gods verkiezing De verkiezing tot het 
verbond is geen schijnvertoning Eén zelfde eeuwig welbehagen wordt in de zoge
naamde algemene en bijzondere verkiezing openbaar *' 

C Trimp - die zelf binnen de kaders van de Dordtse Leerregels theologiseert -
spreekt hier over 'kostbare woorden' van Woelderink** Tnmp ziet blijkbaar geen 
spanning tussen Woeldennks spreken over de verkiezing en dat van de Dordtse 
Leerregels 

2.3.4 Het 'nochtans des geloofs' 
In De gevaren der doopersche geestesstrooming preciseert Woeldennk wat hij in Het 
Doopsformulier opgemerkt had over het 'nochtans des geloofs' Het was per se niet zijn 
bedoeling om zich hiermee terug te trekken op het irrationele Zijn protest betrof het 
werken met de verkiezingsi^ee, als geabstraheerd leerstuk, dat heel het denken gaat 
beheersen Woeldennk heeft geen bezwaar tegen de logica, maar "tegen het verkeerde 
uitgangspunt, dat men door zijn logische redeneenngen tracht te camoufleren en voor 
ontdekking te vrijwaren "*' 

C Tnmp IS door Woeldennks nadere verklanng allerminst gerustgesteld. Voor 
Woeldennks besef bestaat er naar Trimps oordeel een antinomie tussen Gods verkie
zing en Gods verbond en roeping In Zondag 23 H C fungeert het 'nochtans' heel 
anders dan bij Woeldennk Tegenover de onloochenbare werkelijkheid van wat wij 
zien aan zonde, staat het onbegnjpelijk woord van de vrijspraak des Heren Bij 
Woeldennk echter moet dit 'nochtans' dienen om tweeërlei werk des Heren te contras
teren of om twee met tot elkaar te herleiden waarheden naast elkaar te laten staan "En 
dit feit, dat Woeldennk de eenheid van die beide niet heeft gegrepen en alle zoeken 
naar de eenheid van die beide als een verstandelijk-logisch redeneren afwijst, heeft 
zich nu gewroken in de brochure van 1951 "̂ ° 

Het IS Tnmp toe te stemmen, dat Woeldennks gebruik van het 'nochtans des 
geloofs' eerder naar analogie van Zondag 23 H C is dan strikt parallel daarmee Toch 
wijst Woeldennk niet alle zoeken naar de eenheid van verbond en verkiezing af Ook 

" Gevaren p 82-83 

'^Gevaren p 85 

" Gevaren p 83 

'* Tot een levendige troost Zijns volks Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods Goes 
1954,p 12 

" Gevaren p 67, zie ook p 69 

™ Tot een levendige troost Zijns volks, p 16-17 
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hijzelf onderneemt daartoe een poging." Hij ziet het 'nochtans des geloofs' ook met 
name in aanvechtingssituatie functioneren: door het 'nochtans' worden geen twee 
waarheden verbonden, die met elkander in strijd zijn; (...) maar dit 'nochtans' verbindt 
twee waarheden, van welke de duivel en al onze geestelijke vijanden zeggen, dat ze 
niet met elkaar te rijmen zijn. Zoo wil het 'doch' of 'nochtans' van art. 8, cap. Ill en IV 
der D.L. geen twee waarheden naast elkaar handhaven, die elkander uitsluiten, maar 
het bedoelt twee waarheden te belijden, van welke de vijanden der waarheid zeiden, 
dat ze elkander ophieven; het 'nochtans' dient dus om de ijdele redeneeringen der 
Remonstranten, die een schijn van wijsheid hadden, af te wijzen en geen andere 
wijsheid over te houden dan de ootmoedige onderwerping aan het Woord Gods."'^ 

Ondanks deze precisering blijft de constatering uit hoofdstuk VIII (Analyse 5.5) ten 
aanzien van het 'nochtans des geloofs' van kracht. Het mag dan zo zijn, dat de waarhe
den van roeping/verbond en verkiezing elkaar (in feite) niet tegenspreken en dat er 
verband tussen beide waarheden aan te wijzen is, het gaat toch om twee waarheden, die 
blijkbaar ieder een zodanig eigen inhoud hebben, dat ze tegen elkaar uitgespeeld 
kunnen worden. De schijn van tegenstrijdigheid is aanwezig. In de aanvechtings
situatie blijft dan nog slechts het 'nochtans des geloofs' over. Wie in de aanvech
tingssituatie het 'nochtans des geloofs' hanteert, bevestigt meer de tegenstelling tussen 
verbond en verkiezing dan dat deze ontkend wordt. 

2.3.5 Belijden en belijdenisgeschrift 
Aparte aandacht in het kader van deze studie verdient Woelderinks stelling, dat het 
belijden van de kerk niet primair in haar belijdenisgeschriften maar in haar prediking 
gevonden wordt. Dat betekent niet, dat hij geheel afstand neemt van de kerkelijke 
belijdenisgeschriften. Zij vervullen bij Woelderink de rol van kerkelijk vastgestelde 
norm en toetssteen voor de prediking. Wel is er afstand tussen het actuele belijden van 
de kerk en de belijdenisgeschriften. Als historische documenten komen ze ook niet 
voor wijziging of uitbreiding in aanmerking. Hoogstens kan men een nieuw 
belijdenisgeschrift opstellen.^' In Woelderinks optiek is de band tussen het belijden van 
de kerk en het belijdenisgeschrift een indirecte. Dat maakt zowel in de kerkelijke als in 
de theologische praktijk een meer afstandelijke en kritische benadering van de belijde
nisgeschriften mogelijk.'" 

" Gevaren, p. 80 e.v. 

'̂  Gevaren, p. 75. 

^'Gevaren, p 124. 

'" Zie voor een kritische bespreking van Woelderinks visie op het belijden van de kerk vanuit toenmalige 
Gereformeerde Bondskring: J. Severijn in Whvr XXXII, p. 131-132, 138-139, 170-171. 
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IX.3 Rechtvaardiging 

3.1 De rechtvaardiging uit het geloof (alleen f ^ 
"Deze studie bestaat uit een reeks artikelen, die reeds een zestal jaren geleden versche
nen zijn in de Waarheidsvriend. Ik heb ze hier en daar herzien, verkort, aangevuld en 
gewijzigd. De beide laatste hoofdstukken zijn geheel nieuw." Aldus Woelderink in het 
Woord vooraf.'* Deze opmerking kan dienen als leidraad voor het nu volgende onder
deel. Op welke punten en in welke opzichten wijkt het boek uit 1941 af van de 
artikelenserie uit 1935? Daarbij beperken we ons tot hoofdzaken. 

3.1.1 Redactie 
Voorzover mogelijk heeft Woelderink redactioneel het artikel-karakter van de 
oorspronkelijke serie weggewerkt. Hier en daar zijn inleidende beginpassages en 
voorlopig afrondende slotpassages - waar nodig - aangepast, verkort of geschrapt. De 
gang van de artikelenserie is steeds aangehouden. Slechts een enkele keer is een 
herschikking aangebracht.^' In de boekuitgave zijn de samenhangende partijen in de 
artikelenserie in een hoofdstukindeling ondergebracht. Het concluderende slotartikel'* 
is goeddeels verdwenen;" een gedeelte ervan is in geconcentreerde vorm terug te 
vmden in de boekuitgave pagina 247-248. 

In tegenstelling tot de artikelenserie ontleent Woelderink in de boekuitgave zijn 
citaten uit de Institutie van Calvijn aan de vertaling van A. Sizoo.*° Het blijft om 
dezelfde passages gaan. Slechts één keer vervangt Woelderink een citaat uit Calvijns 
Institutie door een ander.'' 

Meer dan eens ontbreekt in het boek een voorbeeld of een zin, die wel in de 

" Op de kaft van dit boek staat als titel De Rechtvaardiging uit het Geloof, op de titelpagina in het boek is 
daaraan het woord alleen toegevoegd. Het boek verscheen bij Uitgeversmaatschappij 'De Graafschap' N.V. 
te Aalten, z j , het Woord vooraf is gedateerd 'October 1941' De artikelenserie verscheen onder de noemer 
van de rechtvaardigmafang, de boektitel spreekt over rechtvaardiging. 

^''Rechtvaardiging, p 5. 

" Vergelijk Whvr. XXVI,42 en 43 met Rechtvaardiging, p. 222-225; hier veranderden enkele passages van 
plaats 

™ Whvr XXVI,47. 

" Daarmee ook de biografische notitie; zie hoofdstuk IV, 2 2 6. 

*" De eerste druk van Sizoo's vertaling van de Institutie verscheen in 1931 Blijkbaar had Woelderink deze 
vertaling in 1935 nog niet onder handbereik Woelderink vermeldt zelf (in een voetnoot), dat hij citeert uit de 
vertaling van Sizoo (Rechtvaardiging, p. 190, noot 2). Ook het citaat uit Inst. 111,2,30 (Rechtvaardiging, p. 
233) is aan Sizoo ontleend Desalniettemin zijn er enkele (onbelangnjke) varianten Overschrijf-vergissm-
gen'' 

" Het citaat uit Inst. 111,2,25 in VWivr. XXVI,44 is in Rechtvaardiging, p. 236-237 vervangen door Inst. 
111,2,6 Ook de conclusie eruit is bijgesteld. 
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artikelensene voorkomt, zonder dat het betoog inhoudelijk verandert De beeldspraak 
voor een nieuwe (ethische) duiding van oude orthodoxe termen als 'nieuwe thee in een 
oude trekpot' - in 1935 door Woelderink al een 'vergelijking, een weinig plat' ge
noemd*^ - komt in 1941 niet meer voor*' Aan bekortingen als deze kan stilzwijgend 
voorbij worden gegaan *" Wel is het ontbreken van de (kntische) noot over Zondag 5 
H C apart te noteren " Het grootste gedeelte van de artikelensene is redactioneel 
ongewijzigd in de boekuitgave overgenomen Soms ontbreekt een wijziging, waar men 
die zou verwachten "Onlangs las ik een stuk van een vertegenwoordiger der ethische 
richting "** Deze zin is ongewijzigd overgenomen uit de artikelensene *̂  Hier blijkt 
'onlangs' de rek van een zestal jaren in zich te hebben 

3.1.2 Polemiek 
Wat betreft de polemiek is de boekuitgave gematigder van toon dan de artikelensene. 
Ook in het boek bestnjdt Woeldennk ds Van Schuppen en de geest van het subjecti
visme Toch zijn enkele zeer scherpe passages verwijderd 

In de boekuitgave ontbreekt de passage over de leraars, die zelf overtuigd zijn van de 
onjuistheid van het subjectivisme, maar dit niet hardop durven toe te geven, ze zijn te 
zeer op de toejuichingen van de mensen gesteld *' In het subjectivistische kamp wordt 
gezegd, dat er bijna geen predikers van de waarheid meer zijn Men is echter zo vol van 
eigen rechtzinnigheid, dat dit het tekort ruimschoots compenseert, ' eigen persoon is 
wel ongeveer een bataljon waard "" 
Geladen is Woeldennks opmerking in Rechtvaardiging "Neen, zij weten met wat zij 

doen, want een dergelijke prediking grenst aan het godslasterlijke "'° Toch is van een 
gemitigeerde uitdrukking sprake In de artikelenreeks wordt hieraan voorafgaand 
Chnstus' gebed in Lucas 23 34 geciteerd "Wanneer men dergelijke dwaasheden hoort 

'̂  V/hvr XXVI,29 Wie alleen op de trekpot ziet, denkt, dat hij de oude thee krijgt voorgezet maar wie de 
thee zelf proeft, bemerkt, dat hem onder oude vorm iets gansch nieuws wordt voorgezet 

" Ontbreekt in Rechtvaardiging op p 115 (na eerste alinea) 

"'* Aan het schrappen van de passage over het nationaal-socialisme werd al aandacht gegeven 

*' Whvr XXVI,21, ontbreekt in Rechtvaardiging, p 65-67 Zwaarwegende consequenties zijn hieraan niet te 
verbinden De reserve uit de artikelensene tegenover de uitdrukking betalen in Zondag 5 H C bleef m de 
boekuitgave gehandhaafd 

*' Rechtvaardiging, p 90 

" Zie Whvr XXVI,25 

** V/hvr XXVI, 11, ontbreekt in Rechtvaardiging op p 18 

*' Whvr XXVI, 11, ontbreekt m Rechtvaardiging op p 20 

^ Rechtvaardiging, p 167, bedoeld is een prediking, waann honger en dorst naar Chnstus gerechtigheid 
ongeestelijk wordt genoemd 
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uitkramen als de hoogste wijsheid, mag men wel bidden, ook om voor drift en toom be
waard te worden Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen "" 
Het IS ook niet mis, wanneer Woelderink degenen, die zonder innerlijke verootmoe

diging roemen in een bijzondere openbaring, typeert als "dit blinde volk, dat door blinde 
leidslieden steeds meer verblind wordt ",'^ deze (dis)kwalificatie ontbreekt in de 
boekuitgave " Ook schrapte Woeldennk de brede passage over het 'gereformeerd metho-
disme' '* 

3.1.3 Nog meer accent op het evangelie 
In vergelijking met de artikelensene komt in de boekuitgave nog sterker het accent te 
liggen op het evangelie van Christus dan op de voorbeeldfunctie van de vrome of 
gelovige mens 

' Er is geen moeilijker taak dan het prediken van de eischen der goddelijke wet" Deze 
zinsnede vinden we zowel in de artikelenreeks als in het boek" Waar hierna in de 
artikelensene gewezen werd op de voorbeeldfuncüe van de godvrezende, wordt in het 
boek heel de nadruk gelegd op de voorrang van het evangelie op de wetsprediking, "want 
de volkomenheid der gehoorzaamheid is ons door Christus in Zijn leven geopenbaard "'* 
In dit kader past ook het schrappen van een illustratief gedeelte over een christin op haar 
sterfbed, die zich niet het leiden door wat anderen over haar zeiden, maar alleen op Gods 
beloften vertrouwde " 

3.1.4 Object-subject schema 
In De rechtvaardiging uit het geloof (alleen) laat Woeldennk het object-subject 
schema los, dat hij in de artikelensene nog volgde Weliswaar is er nog sprake van een 
objectieve grondslag voor de rechtvaardiging'* - te weten de gerechtigheid van Chris
tus" - en van een objectieve rechtvaardiging,'"" toch wordt de objectieve gerechtigheid 

" Whvr XXVI,36 

" Whvr XXVI,38 

" En wel na de laatste alinea op p 183 

*• Whvr XXVI,46, ontbreekt in Rechtvaardiging op p 247 

" Whvr XXVIH, Rechtvaardiging, p 44 

" Deze extra nadruk op het werk van Christus is ook te vinden in de toegevoegde passage in Rechtvaardi
ging p 16 en 17 Het werk van de Geest kan alleen benaderd worden vanuit het heilswerk van Christus 

" De passage over de christin is te vinden in Whvr XXVI,45, ontbreekt in Rechtvaardiging op p 245 

" Rechtvaardiging, p 165 

* Rechtvaardiging, p 212 

"" Rechtvaardiging, p 197 
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van Chnstus met langer gecontrasteerd met het geloof als de subjectieve gerechtigheid 
Het leidt tot enkele opvallende wijzigingen 

God schenkt Zijn genade in de belofte van het evangelie "Alleen een subjectivistische 
richting kan zich aan deze reformatorische spreekwijze ergeren, wijl zij objectieve en 
subjectieve genade niet meer onderscheidt en openbaring en toepassing vereenzelvigt" 
De objectieve en subjectieve genade is in het boek verdwenen "" 

Het geloof wordt dus niet de gerechtigheid, waarmede wij voor God bestaan, maar het 
geloof IS die subjectieve gerechtigheid, die door de objectieve gerechtigheid van Christus 
IS voortgebracht en waardoor ons aandeel aan Chnstus zich bewijst niet fictief, maar 
werkelijk te zijn " Zo de artikelensene '°^ In de boekuitgave is dit vereenvoudigd tot " , 
maar het geloof is het teeken, waardoor ons aandeel aan Chnstus zich bewijst niet 
fictief, maar werkelijk te zijn ' '"̂  Bij deze vereenvoudiging past het schrappen van de 
zin De objectieve gerechtigheid van Christus plant zich door toerekening voort als 
subjectief gerechtigheidsbeginsel in het geloof ''"^ 
In de boekuitgave spreekt Woelderink ook niet meer over de objectieve openbaring van 

de Geest aan het hart en de subjectieve toeeigening door het geloof "" De termen objec
tief en 'subjectief zijn vervallen, zoals ook de zin in het artikel ' Subjectief stelde men 
zich tevreden met " in het boek geworden is tot 'Men stelde zich tevreden met "" 

3.1.5 Verbondshoofd/hoofd van de nieuwe mensheid 
Noemde Woelderink in de artikelensene Christus nog 'verbondshoofd', in de boekuit
gave komt deze uitdrukking niet meer voor Christus, de tweede Adam van Romeinen 
5, heet nu het hoofd van de (nieuwe) mensheid ™ 

3.1.6 Toevoegingen 

- nadere uitwerking 
Er zijn toevoegingen, die op onderdelen het oorspronkelijk betoog aanscherpen en 
nader onderbouwen Een typerend voorbeeld daarvan is te vinden in hoofdstuk II '"* 

"" Vergelijk Wiv/- XXVl,3% mst Rechtvaardiging p 191 

'"' Whvr XXVI,41 

™ Rechtvaardiging, p 210 

""Whvr XXVl,4U zmonlbteekt in Rechtvaardiging, p 211 

"" Whvr XXVI,41 

"^ Rechtvaardiging, p 212 

"" Vergelijk IV/ivr XXVÜ,21 met Rechtvaardiging p 105,107 

'™ Rechtvaardiging, p 21 23, de toevoeging begint op p 21 met de woorden Ons Aoo/iftezwaar en 
eindigt op p 23 met de woorden en er dus niet aan kan voorafgaan 
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Hier gaat het echt om een onderstreping. Zo ook in hoofdstuk IX."" 
In dit kader is ook een uitgebreide en nieuw geredigeerde passage in hoofdstuk VIII 

te plaatsen."" A. Honig had uit de artikelenserie begrepen, dat Woelderink bezwaar 
had tegen de termen 'juridisch' en 'ethisch' als zodanig.'" Woelderink verduidelijkt nu 
zijn bedoeling: "Mijn bezwaar gaat niet tegen de term juridisch als zoodanig, maar 
tegen de tegenstelling tusschen juridisch en ethisch.""^ In de toegevoegde passage 
onderbouwt Woelderink dit bezwaar met aandacht voor de school van Ritschl. 

- voetnoten 
Aan de oorspronkelijke tekst voegt Woelderink in de boekuitgave een aantal voetnoten 
toe. Meer dan eens verwijzen ze naar een vindplaats. Soms vergroten ze bepaalde 
details in de tekst uit met een voorbeeld uit na 1935 verschenen literatuur."^ Een 
enkele keer wordt gewezen op de sinds 1935 gewijzigde kerkelijke situatie."* 

- Barth 
Aparte aandacht dient gegeven te worden aan de toevoegingen, die betrekking hebben 
op de theologie van Karl Barth. Al in de artikelenserie had Woelderink gewezen op de 
overeenkomst tussen de nadruk van de subjectivistische stroming op het moment van 
de rechtvaardiging (het moment van de bewustwording) en de visie van Barth, waarin 
Gods spreken samenvalt met het horen van de mens. Woelderink gebruikt de boekuit
gave om zijn eerdere kritiek op Barth nader te onderbouwen. Met name het proefschrift 
van G.C. van Niftrik,"' Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie 

"^ Rechtvaardiging, p. 216-222; p. 223-224 komen in deze vorm niet in de artikelenreeks voor, wel zijn 
elementen uit Whvr. XXVI,43 erin verwerkt. 

"° Rechtvaardiging, p 108-111 (tot aan citaat van Al. Janssens); het betreft zowel een herformulering van 
als een invoeging in het oorspronkelijke artikel in Whvr. XXVI,28. 

'" Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek, Kampen 1938, p. 577. 

"^Rechtvaardiging, p. 108. 

' " Zie bijvoorbeeld Rechtvaardiging, p. 80-81 

"" Zie Rechtvaardiging, p. 88; "We nemen hier de Ethische richting, zooals ze zich in het verleden 
geopenbaard heeft. De richtingen zijn in onze dagen aan het verschuiven. Het zal nog wel een tiental jaren 
duren, voordat men met zekerheid zeggen kan, wat daaruit worden gaat." 

' " Gerrit Cornells van Niftrik (1904-1972) was Nederlands Hervormd predikant te Schraard, VoUenhove, 
Rijnsburg en Zeist Sinds 1946 was hij (kerkelijk) hoogleraar in de theologie aan de Universiteit te Amster
dam (voor de vakken dogmatiek, vaderlandse kerkgeschiedenis en zending) B Wentsel typeert hem als een 
pleitbezorger van de theologie van Karl Barth in Nederland (Dogmatiek deel 2. De openbaring, Het verbond 
en de apriori's. Kampen 1982, p 502; op p. 519 maakt Wentsel een fout bij het geboorte-jaar van Van 
Niftrik; dat was niet 1902, maar 1904). J. Douma wijst erop, dat Van Niftrik zich in zijn publicaties Een 
beroerder Israels en Zie, de mens' deed kennen als een fervent voorstander van de theologie van Karl Barth. 
Tegelijk noemt Douma de ontwikkeling, die Van Niftrik doormaakte en hoe hij m later tijd onverwachte 
posities betrok; 'In memoriam Prof. dr G C. van Niftrik' (rubriek, kerkelijk leven), Ref. 48, p. 34-35. 

251 



(1940) blijkt hem daarbij de nodige impulsen te geven. 

Al in het Woord vooraf brengt Woeldennk de studie van Van Niftrik ter sprake en wijst 
hij op de parallel tussen het subjectivistische denken en dat van Barth, al wijst hij ook op 
het onderscheid, dat er tussen beide is "* Wat tegenover het subjectivistischscholastieke 
denken geldt, geldt mutatis mutandis ook tegenover Barth 
Met instemming vermeldt Woeldennk de kritiek van Van Niftrik op de rechtvaardi

gingsleer van Barth ' " Ook wordt Van Niftnks kntiek op de rechtvaardigingsleer van 
Ritschl genoemd 
Het toegevoegde hoofdstuk XI met als opschrift 'Rechtvaardiging en heiliging is voor 

een belangnjk deel kritische reactie zowel op de studie van Van Niftrik als op Barth "* 
Woeldennk laat zich niet alleen negatief over Barth uit De invloed van Barth op de 

ethische richting heeft de theologische inslag van hun prediking versterkt Van de 
psychologische exegese van het geloofsleven, waann hun prediking twintig jaar geleden 
dreigde te verzanden, is men weer gekomen tot de theologische exegese van het geloof, 
die dit geloof gansch afhankelijk maakt van het Woord Gods ' Woeldennk constateert 
het met dankbaarheid ' " 

 Rechtvaardiging en heiliging (hoofdstuk XI) 
In het toegevoegde hoofdstuk XI bespreekt Woeldennk de verhouding tussen recht

vaardiging en heiliging Het zijn twee zijden van de ene verlossing door Chnstus Ze 
zijn niet te scheiden, wel van elkaar te onderscheiden Daarbij gaat de rechtvaardiging 
aan de heiliging vooraf Evenzeer als de rechtvaardiging is de heiliging een genadegave 
van God Onze heiliging ligt in Christus Deze heiliging wordt ons toegerekend door 
het geloof 

Het geloof is van twee kanten uit te benaderen Van God uit als vrucht van de 
Geest Maar ook van de mens uit, die gelooft; als openbaring van het leven van de 
Geest in een mens 

Tegen deze achtergrond bespreekt Woeldennk een dnetal voorbeelden, waann de 
verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging wordt scheefgetrokken Allereerst wijst 
hij op de eenzijdigheid bij Kohlbrugge, die alle nadruk legt op de toerekening van 
Chnstus' heiligheid, waarbij de heiliging, zoals die met het geloof gegeven is en daaruit 
voortvloeit, veronachtzaamd wordt Bij Van Niftrik wordt  in het spoor van Barth  de 
heiliging achtergesteld bij de rechtvaardiging Daarbij dreigt de wet van God haar 
betekenis als norm te verliezen Barth en Van Niftnk durven de paradox simul lustus ei 
peccator alleen op de rechtvaardiging toe te passen en niet ook op de heiliging Hoe 
gebrekkig ook van ons uit, door de Geest zijn er vruchten, die God om Christus' wil 
aanmerkt als goede werken. Tenslotte wijst Woeldennk op Newman, aan de hand var 

'^''Rechtvaardiging, ■p 67 

"^Rechtvaardiging p 85 86 

"* Rechtvaardiging, p 249272, p 258269 is rechtstreekse polemiek tegen Van Niftrik en Barth 

"''Rechtvaardiging, p 9192 
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de studie van C.J. de Vogel Newmans gedachten over de rechtvaardiging}^^ Bij 
Newman gaat de heiliging voorop en volgt de rechtvaardiging als ornament. Rechtvaar
diging is bij Newman primair rechtvaardigma^/'ng, verbonden met de doop, waardoor 
Gods genade als vernieuwende kracht in een mens wordt uitgestort. Rechtvaardiging 
als vergeving en recht op eeuwig leven is afhankelijk van de heiliging. Hier houdt de 
rechtvaardiging op rechtvaardigj'pre^mg te zijn, en wordt het geloof eenzijdig vanuit 
de mens benaderd. Het reformatorische Sola fide is daarmee van zijn kracht beroofd. 
Dit ging ten koste van geloofs- en heilszekerheid. 

- De rechtvaardiging in het laatste oordeel (hoofdstuk XII) 
Het tweede nieuw toegevoegde hoofdstuk - tevens het laatste hoofdstuk van het boek -
heeft als opschrift 'De rechtvaardiging in het laatste oordeel'.'^' Op de Jongste Dag zal 
Christus rechtspreken en oordelen op grond van de werken. Deze werken zijn allereerst 
werken van het geloof en daarna ook der liefde. De verhouding tot Christus is beslis
send. Hier mag op grond van Mattheüs 12:36,37 van rechtvaardiging gesproken 
worden.'̂ ^ Dit is niet in strijd met de rechtvaardiging door het geloof. De rechtvaardi
ging uit het geloof is de grondslag, waarop het geloof steunt, ook het geloof dat de 
werken voortbrengt. "Ook in den oordeelsdag blijft het Sola fide; want in den grond 
der zaak beteekent dit: door Christus alleen. Gij hebt ons Gode gekocht met uw 
bloed."'" 

3.2 Was de Reformatie een vergissing? (1942) 
Wat is het grote geschilpunt van de Reformatie met de Rooms-Katholieke Kerk? In 
zijn brochure uit 1942 geeft Woelderink op deze vraag het volgende antwoord: "Zoo 
beslist als de Hervormers het Sela Fide leeren, zoo beslist wordt het door de Roomsche 
Kerk verworpen. Duidelijk is hieruit, dat het geschilpunt loopt over Het Geloof, en 
over de plaats, die het geloof inneemt in onze rechtvaardiging, en voorts in heel ons 

'"John Henry Newman (1801-1890) ging m 1845 over van de Anglicaanse Kerk naar de Rooms-Katholieke 
Kerk; in 1879 benoemde Leo XIII hem tot kardinaal. Zie over Newman: LThK 7, kolom 932-936 Cornelia J. 
de Vogel (1905-1986) ging in 1944 over van de Nederlandse Hervormde Kerk naar de Rooms-Katholieke 
Kerk, zie over haar G. Puchinger, 'In Memoriam prof. dr. C.J de Vogel', in: Kerknieuws 43e jaargang nr. 
1954 (6 juni 1986); zie ook GC. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen, Kampen 
1989, p 402-406. De volledige titel van het boek van De Vogel over Newman luidt: Newmans gedachten 
over de rechtvaardiging. Hun zin en recht ten opzichte van Luther en het proleslantsche christendom. Deze 
studie verscheen m 1939. 

'" Rechtvaardiging, p. 273-277. 

'̂ ^ " want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden ..."; Woelderink verbaast zich erover, dat de 
hier door hem aangehaalde Nieuwe Vertaling spreekt over naar uw woorden in plaats van uit. "Het lijkt mij 
niet alleen willekeurig maar ook onjuist"; Rechtvaardiging, p. 276. Inderdaad heeft het Gneks in Mattheüs 
12:37'ek'. 

" ' Rechtvaardiging, p. 277. 
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leven voor Gods aangezicht "'^ Deze stelling krijgt de volgende uitwerking 

3.2.1 Rechtvaardiging en geloof 
Sola fide wil zeggen alleen door het geloof Maar dit geloof blijft niet alleen Het 
brengt vrucht voort In de rooms-katholieke kerk is het Sola fide van de Reformatie 
veroordeeld (Concilie van Trente) De liefde moet aan het geloof zijn waarde verlenen 
(Fides cantate formata) Enerzijds wordt bij Rome het geloof onderschdX Voor de 
rechtvaardiging is geloven alleen niet genoeg Bovendien is rechtvaardiging vooral aan 
het sacrament verbonden, waarbij het geloof slechts een voorbereidende plaats heeft 
Anderzijds wordt het geloof overschat In de rechtvaardiging komt het geloof als een 
deugd of werk voor Daarmee is de Schriftuurlijke tegenstelling tussen 'niet uit de 
werken, maar uit het geloof temet gedaan 

In zekere zin gaat de rechtvaardiging aan het geloof vooraf Wij worden gerecht
vaardigd uit vnje genade, om Christus' wil Vaak wordt het geloof aangemerkt als 
organon leptikon een ontvang-orgaan Duidelijk moet in ieder geval zijn, dat het 
geloof geen deel uitmaakt van de gerechtigheid, op grond waarvan God ons rechtvaar
dig spreekt Evenmin dat het bij het geloof gaat om een dispositie, vereist voor het 
ontvangen van de genade 

Over het geloof kan op twee manieren gesproken worden Als een menselijke 
activiteit het omhelzen en aanvaarden van de belofte der goddelijke barmhartigheid 
Het geloof is ook van God uit te beschouwen, "als de poort des harten, die God door de 
kracht van zijn Woord en belofte heeft opengestooten en waardoor dat Woord heer
schappij krijgt in het hart en de mensch uit het geloof, d i uit de belofte, leven gaat"'" 
Hier IS het geloof de weg, die het Woord zich zegevierend baant naar het hart van de 
mens 'De kracht om het hart te reinigen is met uit het geloof als deugd en werkzaam
heid van den mensch genomen maar zij is uit het levende en levendmakende Woord 
van God, dat in den weg des geloofs heerschappij krijgt in het hart Zoo is de zekerheid 
des geloofs met anders dan de gewisheid, die aan Gods Woord eigen is en die zich in 
den weg des geloofs openbaart in het hart, gelijk ook de rechtvaardigheid des geloofs 
allereerst de rechtvaardigheid is, die in Christus is en door de belofte des Evangelies in 
den weg des geloofs geschonken en medegedeeld wordt "'̂ * 

3.2.2 Het voorwerp van het geloof: Gods (belofte)woord 
Het eigenlijke voorwerp van het geloof is het Woord van God Het is niet mogelijk om 
Christus te omhelzen als Borg en Middelaar dan door het Woord van God te geloven 
Alle genade van God komt naar ons toe door het Woord en de belofte en dus door het 
geloof aan het Woord 

Deze gedachte is aan de roomse kerkleer vreemd Het accent is daar verlegd van het 
Woord naar de sacramenten In de roomse kerk bevat de Schrift mededeling van 

'"Vergissing' J942 p 4 

' " Vergissingn942 p 11 

"'' Vergissing'' 1942 p 12 
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bovennatuurlijke waarheden Geloven is in deze optiek dan ook min of meer identiek 
aan 'kennen' Voor de Reformatie echter is Gods Woord niet primair een openbanng 
van waarheden, maar in en door dat Woord openbaart de Here Zichzelf Hij stelt zich 
daardoor in een zeer bijzondere betrekking tot ons het verbond van de genade Het 
geloof, dat dit Woord gelooft, getuigt van het ootmoedig aanvaarden van deze betrek
king 

3.2.3 Het ambt van de Heilige Geest 
Voor Rome heeft Gods Woord slechts morele kracht De Reformatie erkende het 
Woord echter in zijn levendmakende kracht "En daartoe is het Woord des Heeren 
alleen in staat, omdat het gedragen wordt door den Heiligen Geest, omdat de Geest des 
Heeren in het Woord tot ons komt en door het geloof des Woords woning maakt in het 
hart"'" Tussen Rome en de Reformatie is dan ook het ambt en het werk van de Heilige 
Geest in geding 

Het is de eigen taak van de Heilige Geest om de kerk in alle waarheid te leiden 
Naar reformatonsche opvatting is deze leiding van de Geest nauw met de Bijbel 
verbonden De Schrift is niet alleen door Gods Geest ingegeven, maar is ook blijvend 
van de adem van de Geest vervuld "Aan de voeten der Schrift te zitten en ootmoedig 
te hooren, wat zij te zeggen en te spreken heeft, beteekent door den H Geest geleerd te 
worden, door Hem geleid te worden tot de volle waarheid "'̂ * 

Dit ambt van de Geest heeft Rome overgedragen op de kerk met haar onfeilbaar 
leergezag De perspicuitas van de Schnft wordt ontkend Alleen de kerk is wettige 
uitlegster van de Schrift 

Ook naar reformatorische opvatting is er te spreken over een zekere autoriteit van 
de kerk Er is kerkelijk leergezag Dit wordt door de Schrift zowel gegrond als be
grensd De kerk vraagt van haar dienaren instemming met de kerkelijke belijdenisge
schriften Tegelijk blijven deze geschriften aan het gezag van de Schnft onderwor
pen ' " De leiding door de Geest in alle waarheid wordt beloofd Dat herinnert de kerk 
eraan, dat de waarheid niet bij haar is, maar bij de Geest Alleen zo is geloofszekerheid 
en heilszekerheid mogelijk Nooit kan de kerk die geven "Want deze kan door de kerk 
nooit gegeven worden maar is vrucht van de overtuigende kracht, waarmede de H 
Geest zijn getuigenis, waarmede Hij in de Schnft tot ons komt, plant in het hart""" 
Alleen zo blijft ook de vrijheid van de kerk en van de individuele gelovige gewaar
borgd, "als beide, ieder voor zich, zich onderwerpen aan de autonteit van het 
Woord "'3' 

''" Vergissing''1942 p 18 

™ Vergissing^ 1942 p 20 

'^' Woelderink wijst hier op artikel 7Nederlandse Geloofsbelijdenis, Vergissing' 1942, p 22 23 

"° Vergissing' 1942 p 25 

'" Vergissing' 1942 p 29 
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3.2.4 Twee aandachtspunten 
Het grote geschilpunt met Rome is dus het reformatorische Sola fide. Daarbij dient 
men zich van twee dingen bewust te zijn: 

"Ten eerste van de nooit en nergens op te heffen autoriteit van het Woord van God, 
zooals dat in de Schrift tot ons komt. Want het geloof heeft alleen beteekenis in zijn 
correlatie met God en zijn Woord en wijst ten allen tijde van zich zelf af en naar dat 
Woord heen. 

In de tweede plaats echter dienen wij ons er ook van bewust te zijn, dat dit geloof 
niet anders is dan de overtuiging, waarmede de H. Geest ieder christen overtuigt van de 
waarachtigheid van het Woord van God, in het bizonder van de waarheid van het 
Evangelie van Jezus Christus. Daarmede wordt dit geloof tot een zeer persoonlijke 
zaak en is het niet mogelijk, dat de individueele christen zijn verantwoordelijkheid op 
de gemeenschap, d.i. in dit geval de kerk waartoe hij behoort, kan overdragen.""^ 

3.3 Analyse 

3.3.1 Consistentie 
Er is een grote consistentie in Woelderinks denken over geloof en rechtvaardiging. Al 
is er op onderdelen sprake van bijstelling, de centrale gedachte van de artikelenserie uit 
1935 is in het boek uit 1941 ongewijzigd gebleven. Zo ook in de brochure uit 1942. 
God schenkt de rechtvaardiging in de belofte van het evangelie. Het gaat om verklaring 
van God in het Woord,"^ die in het geloof aangenomen moet worden. Sinds 1935 is 
Woelderink in deze visie bevestigd. Het verbaast dan ook niet, dat het voorbehoud uit 
1935 in 1941 verdwenen is."'* Ook Woelderinks eigenaardige visie op de rechtvaardi
ging van de rechtvaardige blijkt in de boekuitgave ongewijzigd gebleven te zijn. 

3.3.2 Contra subjectivisme 
De rechtvaardiging uit het geloof (alleen) en - al is het minder uitgesproken - Was de 
Reformatie een vergissing? staan in het grote kader van Woelderinks worsteling met 
het subjectivisme. Met zoveel woorden spreekt Woelderink dat uit in het Woord vooraf 
van De rechtvaardiging uit het geloof (alleen). Enerzijds maakt hij front naar het 

' " Vergissing? 1942, p. 30. 

' " Met dit inzicht zal samenhangen, dat Woelderink in de boektitel zijn onderwerp aanduidt als rechtvaardi
ging en niet langer als rechtvaardigmafang (zo de titel van de artikelen serie). Rechtvaardiging is recht-
\i&T(iigspreking, te onderscheiden van rechtvaardigma<:mg, zie Rechtvaardiging, p. 271. 

' " "WIJ zijn ons ervan bewust, dat wij hier een ongebaand spoor betreden en daarom zal ik mijn gedachten 
hierover niet voor de absolute waarheid uitgeven. Voor samenspreking en onderlinge voorlichting behoort 
plaats over te blijven en wie ware wijsheid vinden zal, moet voor nader onderwijs immer open blijven staan 
Daarom zal ik mij erover verblijden, als deze bespreking tot een verdere gedachten wisseling leiden mag", 
Whvr XXVI,30 Deze passage ontbreekt in het boek op p 128 Wel spreekt Woelderink ook in de 
boekuitgave de hoop uit, dat zijn geschrift mag meewerken tot een levendig gesprek over de vragen rond de 
rechtvaardiging; Rechtvaardiging, p. 9 (Woord vooraf). 
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subjectivisme in gereformeerdpiëtistische zin, anderzijds naar het subjectivistisch 
element in het denken van BarthA'an Niftrik."' Hiertegenover onderstreept Woelde

rink, dat God rechtvaardigt in het evangeUe, zoals het in de Schrift geschreven staat en 
waarin de Geest aan het woord is."^ Deze zelfde gedachte wordt verdedigd in de 
brochure uit 1942. 

3.3.3 Geloof: vrucht van de Geest, daad van de mens 
Kenmerkend  zowel voor het boek als voor de brochure  is de manier, waarop 
Woelderink spreekt over het geloof. Enerzijds vanuit het Woord dat geloofd wordt, 
anderzijds vanuit de mens die gelooft."' Impliciet is deze onderscheiding al in Woelde

rmks eerdere publicaties aan te treffen. De expliciete nadruk erop is typerend voor de 
publicaties uit 1941 en 1942. 

Geloven  als vrucht van de Geest en als daad van de mens  is bij Woelderink een 
relationeel begrip: de mens, die gelooft, komt in een nieuwe relatie tot God te staan. 
Anders gezegd: die mens komt weer in de oude paradijsrelatie tot God te staan.'^' 
Daarmee blijft Woelderink in de lijn van zijn vroegere beschouwingen over het 
geloof.'^' 

3.3.4 Afscheid van objectsubject schema 
In De rechtvaardiging door het geloof (alleen) blijkt Woelderink het objectsubject

schema als zodanig losgelaten te hebben.''"' Het laat zich vermoeden, dat zijn protest 
tegen het subjectivisme hiervoor het motief is. Het woord 'subjectief wordt constant 
verwijderd en vermeden. Voor het gebruik van de term 'objectief blijkt minder angst te 
bestaan. In de concrete situatie is dit te begrijpen. 

Naar de mening van C. Graafland is Woelderink het objectsubjectschema niet te 
boven gekomen. Sterker nog, door zijn accent op het geloof krijgt  naar Graaflands 
oordeel  de versubjectivering en anthropologisering van het heil bij Woelderink een 
grotere kans dan bij de Nadere Reformatie mogelijk was. Graafland ziet Woelderink 

" ' Rechtvaardiging, p 57. Hier keert de verbindingslijn, die Woelderink eerder constateerde tussen het 
subjectivisme in overbevindelijke kring en de openbaringsleer van Barth (zie hoofdstuk III, Analyse 5 3.1) 
terug, nu m verband met de rechtvaardigingsleer B Kamphuis noemt het opvallend, dat Woelderink in zijn 
strijd tegen het subjectivisme in de rechtvaardigingsleer herhaaldelijk parallellen daarvan in de theologie van 
Karl Barth kan aanwijzen, Boven en beneden. Het uitgangspunt van de christologie en de problematiek van 
de openbaring, nagegaan aan de hand van de ontwikkelingen bij Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en 
Wolfhart Pannenberg (diss. Apeldoorn), Kampen 1999, p. 184 (noot 477). 

' " Rechtvaardiging, p 8. 

"''Z\e Rechtvaardiging, p 8, p 252253; Vergissing^ 1942, p II 

'■'* Rechtvaardiging, p. 9. 

'"Ziehoofdstuk 1,13 2 1. 

'*' G C Berkouwer heeft het termmologisch verschil in dit opzicht tussen de artikelenserie en de boekuitgave 
wel geregistreerd, maar niet verdisconteerd; Geloof en rechtvaardiging. Kampen 1949, p. 84 (noot 112). 
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zelfs in de buurt komen van Arminius en de Saumurse rechtvaardigingsleer '■" 
Het kost weinig moeite, om in Woeldennks betoog elementen van het object

subjectschema aan te wijzen, al heeft hij er terminologisch afstand van genomen Door 
de geherformuleerde passages schemert de oorspronkelijke denkstructuur heen 
Desalniettemin brengt Graafland te weinig Woeldennks intentie in rekening Woelde

rink wil in de boekuitgave nog sterker dan in de artikelensene de voorrang van het 
('objectieve') beloftewoord op de gelovende mens onderstrepen Tevens is hierbij de 
vraag te overwegen, of Graafland aan de structuur van Woeldennks verbondsmatig 
denken geheel recht doet 

Het objectsubject schema 
Het objectsubjectschema speelt vooral in de kentheone een voorname rol In feite 
echter beheerst de vraag naar de verhouding tussen object en subject heel de filosofie 
Die Geschichte des abendlandischen Denkens ist im Grunde die Geschichte dieses 

Problems "'■*̂  
Deze filosofische onderscheiding ontving tot in de twintigste eeuw ook in de gerefor

meerde theologie een gerespecteerde plaats Kenmerkend hiervoor is de manier, waarop 
H Bavinck dogmatiek als wetenschap plaatst in een algemeen wetenschappelijk kader 
Wetenschap bestaat altijd in eene logische relatie tusschen subject en object De verhou

ding, waarin wij deze beide tot elkander stellen, bepaalt onze opvatting van de weten

schap "''" Hoe ook in de gereformeerde homiletiek het objectsubjectschema een rol 
speelt, blijkt uit de uitspraak van T Hoekstra "Zoo komt bij een zuivere opvatting van 
het wezen van de bediening des Woords zoowel het objectief als het subjectief element, 
zowel het 'voorwerpelijke' als het 'onderwerpelijke' tot zijn recht "''*'' 
Sinds 1935 is in kerkelijkgereformeerde knng met name onder invloed van de Wijsbe

"" Theol Ref XXXIII, p 291308 

' " RGG 6, kolom 449 (s v Subjekt und Objekt') 

'■" GD 1, p 186 Zie hierbij RH Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus (diss VU Amsterdam), 
Kampen 1961, p 157161 Zie over de blijvende betekenis van wat Bavinck binnen het object subject

schema aan de orde stelt S Meijers, Objectiviteit en existentialiteit Een onderzoek naar hun verhouding in 
de theologie van Herman Bavinck en m door hem beïnvloede concepties (diss Leiden), Kampen 1979, p 
17 18 

'** Gereformeerde Homiletiek, AmsterdamPretona 1973 (tweede druk), p 163 Deze tweede druk is een 
fotomechanische reprint van de eerste druk uit 1926 
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geerte der Wetsidee''" oppositie gekomen tegen het objectsubjectschema als zodanig '"' 
Het Woord van God is met te typeren met de termen objectief of 'subjectief Dat Woord 
is normatief, in zichzelf een levendmakende kracht van God '■" 
In hoeverre Woelderink zich bij zijn afscheid van het object subjectschema heeft laten 

lelden door ontwikkelingen binnen kerkelijkgereformeerde kring is met te traceren In 
ieder geval loopt zijn ontwikkeling op dit punt er verrassend parallel mee 

3.3.5 Christus geen Hoofd maar Middelaar van het verbond 
Het feit, dat Woelderink bij zijn uitleg van Romeinen 5 Christus niet langer aanduidt 
als 'verbondshoofd' maar als 'hoofd van de nieuwe mensheid', ligt in het verlengde van 
zijn weigenng om verbond en verkiezing te identificeren Is Chnstus het Hoofd van het 
genadeverbond, dan behoren alleen degenen die m Hem begrepen zijn tot dit verbond: 
de uitverkorenen Daarnaast kan er dan nog wel een (uiterlijke) bediening van het 
verbond zijn, Gods beloftewoord en de verzegeling daarvan is slechts voor de 
uitverkorenen Deze constructie wijst Woelderink af Dus moest hij bij nadere doord

enking ook wel komen tot een afwijzing van de benaming 'verbondshoofd' voor 
Christus Christus is met het Hoofd maar de Middelaar van het verbond ''"* 

'*'' De Wijsbegeerte der Wetsidee is een reformatorische filosofische richting, waaraan de namen van de VU

hoogleraren H Dooyeweerd en D H Th Vollenhoven onlosmakelijk verbonden zijn Een gezaghebbende 
samenvatting (voorzien van een aanbevelend Ten geleide van Dooyeweerd) van de voornaamste denk

beelden binnen de WdW in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gaf J M Spier, Inleiding in de Wijsbe

geerte der Wetsidee Enschede 1938 Zie voor ontstaan en ontwikkeling van de WdW J Stelhngwerff, De 
Vrije Universiteit na Kuyper De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis 
van een civitas academica. Kampen 1987, p 107127, 159 169 Zie voor kritiek op de WdW binnen de 
kring van de VU en van de Gereformeerde Kerken in Nederland Idem, p 185 e v Een overzicht van binnen 
vrijgemaakt gereformeerde kring uitgebrachte kritiek op de WdW gaf J Douma, Kritische aantekeningen bij 
de Wijsbegeerte der Wetsidee (Kamper Bijdragen XIX), Groningen 1976 

'■" C Trimp De mens in de prediking, in Almanak FQI 1989, p 173174 Zie over de doorbreking van de 
het object subject schema binnen de WdW J M Spier, Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee, p 111

117 

'*' Voor de prediking heeft B Holwerda dit uitgewerkt in Evenwichtsconstructies in de prediking, in 
Populair wetenschappelijke bijdragen Goes 1962 p 1927 C Trimp heeft aandacht gevraagd voor het 
gevaar van normativisme en objectivisme in de aanpak, die zich laat leiden door de kritiek van de WdW, 
Almanak FQI \9i9,'p 175, zie ook van C Trimp Klank en weerklank Door prediking tot geloofservaring, 
Barneveld 1989, p 21 e v Zie voor de hantering van de begrippen object en subject door K Schilder C 
Trimp, Belijnde bevinding (p 147168) in J Douma, C Trimp, K Veling (red), K Schilder Aspecten 
van zijn werk Barneveld 1990, p 164166 

'"* De gedachte, dat Christus verbondshoofd zou zijn, wordt zowel door theologen uit de kuyperiaanse 
traditie verdedigd als binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten Zie voor de kwestie Christus 
verbondshoofd/hoofd van de nieuwe mensheid/Middelaar van het verbond BGD p 506509, J Kamphuis, 
Een eeuwig verbond, Haarlem 1984, p 84 89 Zie ook B Loonstra, Verkiezing verzoeningverbond 
Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie (diss 
Utrecht) s Gravenhage 1990 p 293297, ten aanzien van het beroep op Romeinen 5 1221 om Christus 
hoofd van het genadeverbond te noemen, merkt Loonstra op In Rom 5 speelt de verbondsgedachte echter 
geen rol (p 296) Ook de in Nederland geldige gereformeerde belijdenisgeschriften kunnen niet als 
beroepsinstantie dienen Het is met in te zien, hoe men op gezag van de belijdenis kan leren, dat Christus 
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3.3.6 Afstand van Kohlbrugge 
J.J.C. Dee noemt Woelderink als één van de erfgenamen van Kohlbrugge in de Neder

landse Hervormde Kerk. Daarvoor beroept hij zich ondermeer op De rechtvaardiging 
door het geloof (alleen), pagina 249273."" 

De wijze, waarop Woelderink zich in dit (toegevoegde) hoofdstuk over Kohlbrugge 
uitspreekt, rechtvaardigt deze typering van Dee niet. Woelderink neemt afstand van wat 
hij als een reactiehouding beschouwt. Deze houding heeft bij Kohlbrugge tot een 
eenzijdigheid geleid, die door zijn vrienden en volgelingen nog is toegespitst."" Al 
vinden we bij Woeldermk  evenals bij Kohlbrugge  het thema wet en evangelie, 
rechtvaardiging en heiliging aan de orde gesteld, de in dit opzicht voor Kohlbrugge 
typerende accenten ontbreken.'" 

IX.4 Conclusie 
Sola fide. Onder die noemer brachten we dit hoofdstuk, waarin we het begin van 
Woelderinks tweede periode in kaart hebben gebracht. Opmerkelijk is de overeenkomst 
in thematiek met die uit de jaren 19241929. Ook toen hield Woelderink zich intensief 
met het geloof bezig. Van zijn denkbeelden is sindsdien veel ongewijzigd gebleven. 
Ook is de spits van zijn beschouwingen nog steeds tegen het subjectivisme gericht. 
Wel is het kader verbreed. Inmiddels heeft Woelderink het beloftebegrip doordacht. 
Van zijn typering van de overbevindelijke stroming als 'dopers' geeft hij nader 
rekenschap. 

Het begin van de tweede fase van Woelderinks publicitaire arbeid wordt gemar

keerd door een eerste kritiek op Calvijn. Al is deze kritiek nog min of meer formeel 
van karakter (het betreft het onderscheid algemeen/bijzonder), hiermee ligt de weg 
open naar een meer materiële kritiek. 

het Hoofd van het genadeverbond is Hij is wel de Borg en Middelaar van het nieuwe verbond (Dordtse 
Leerregels, II, Verw , 2) Hij is van eeuwigheid gesteld tot een Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen 
(1,7) HIJ IS het Hoofd van zijn kerk (Zondag 19) Maar Hoofd van het genadeverbond is met hetzelfde als 
Hoofd van de uitverkorenen of Hoofd van zijn kerk"; J van Genderen, Verbond en verkiezing, Kampen 
1983, p 18 Op dezelfde pagina wijst Van Genderen erop, dat in de Grote Catechismus van Westminster 
onomwonden uitgesproken wordt, dat het verbond der genade is opgericht met Christus, de tweede Adam, en 
in Hem met alle uitverkorenen als zijn zaad "Maar deze Catechismus, hoe belangrijk op zichzelf ook, 
behoort niet tot onze belijdenisgeschnften." 

'■" Zie Ref 72, p 594 (noot 48), zie ook de bijdrage van Dee in C van den Berg, H J Boiten en C. Trimp 
(red ), Pastorale, Pastoraat van Geest en Woord Opstellen aangeboden aan dr A N Hendriks, gerefor

meerd predikant te Amersfoort, Kampen 1997, p 116(noot39). 

' " Rechtvaardiging, p 257258. 

' " Dit geldt ook voor de pagina's 314323 van Het Doopsformulier (tweede/derde druk), waarnaar J J.C Dee 
verwijst. Zie voor Kohlbrugge's opvatüngen over rechtvaardiging en heiliging: A. de Reuver, Bedelen bij de 
bron Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie (diss Utrecht), 
Zoetermeer 1992, p 235252, 605607, wanneer Woelderink in Rechtvaardiging (p 257) Kohlbrugge 
verwijt, bang te zijn geweest om de daadwerkelijke nieuwe gehoorzaamheid te onderstrepen, doet hij hem 
daarmee volgens De Reuver geen recht (Idem, p 240, noot 49) 
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Woelderink ziet het 'nochtans des geloofs' met name in de aanvechtingssituatie 
functioneren. Wie zich echter in een dergelijke situatie van dit 'nochtans' bedient, 
geeft daarmee blijk van eigen verlegenheid ten aanzien van de verhouding tussen 
verbond en verkiezing. 
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Hoofdstuk X De crisis binnen de Gereformeerde Kerken 
(1942 e.v.j.) 

X.l Opzet van het hoofdstuk 
In 1942 deed de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland een aantal leeruit-
spraken, onder andere over het genadeverbond Dit veroorzaakte grote beroering 
binnen deze kerken Uiteindelijk leidde het tot een kerkelijke breuk, waarbij de wegen 
van synodaal-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerken uiteen gingen 

Het laat zich begrijpen, dat Woelderink zich bij dit conflict intens betrokken 
voelde, ook al was hij Nederlands Hervormd predikant De grote vragen, waarmee hij 
zelf bezig was - verbond en verkiezing - zag hij in een ander kader terugkomen In 
enkele publicaties gaf hij van zijn betrokkenheid blijk 

In dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van het dogmatisch conflict binnen 
de Gereformeerde Kerken in Nederland (X 2) Vervolgens inventanseren we Woelde-
rinks stellingname ten aanzien van dit conflict (X 3) Daarna gaan we enkele reacties in 
gereformeerde kring op Woeldennks stellingname na (X 4) Elke onderdeel wordt 
afgerond met een eigen analyse Aan het einde van het hoofdstuk formuleren we de 
conclusie (X 5) 

X.2 Het dogmatisch geschil 

2.1 Utrecht 1905 
Om de leeruitspraken van 1942 te kunnen plaatsen, dient eerst aandacht gegeven te 
worden aan de Verklanng van de Synode te Utrecht van 1905 inzake de veronderstelde 
wedergeboorte Deze verklaring luidt aldus 

"En wat eindelijk het vierde punt de onderstelde wedergeboorte aangaat, verklaart de 
Synode, dat volgens de Belijdenis onzer Kerken het zaad des verbonds krachtens de 
belofte Gods te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het 
opwassen uit hun wandel of leer het tegendeel blijkt, dat het echter minder juist is te 
zeggen, dat de doop aan de kinderen der geloovigen bediend wordt op grond van hunne 
onderstelde wedergeboorte, omdat de grond van den doop is het bevel en de belofte 
Gods, dat voorts het oordeel der liefde, waarmede de Kerk het zaad des verbonds voor 
wedergeboren houdt, geenszins zeggen wil, dat daarom elk kind waarlijk wedergeboren 
zou zijn, omdat Gods Woord ons leert, dat niet allen Israel zijn, die uit Israel zijn, en 
van Izak gezegd wordt in hem zal u het zaad worden genoemd (Rom 9 6 en 7), zoodat 
in de prediking steeds op ernstig zelfonderzoek moet worden aangedrongen, aangezien 
alleen die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden ( ) 

Intusschen meent de Synode, dat de stelling, dat elk uitverkoren kind ( ) reeds 
vóór den Doop metterdaad wedergeboren zou zijn, noch op grond van de Schrift noch 
op grond van de Belijdenis te bewijzen is, dewijl God zijne belofte vervult naar zijne 
vrijmacht op zijnen tijd, hetzij vóór of onder of na den Doop, zoodat het eisch is zich 
hierover met omzichtigheid uit te laten en niet wijs te willen zijn boven hetgeen God 

262 



ons heeft geopenbaard.'" 

2.2 Analyse 

2.2.1 Compromis 
In 1892 verenigden de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch Gerefor

meerde Kerken (doleerend) zich tot 'De Gereformeerde Kerken in Nederland'.^ Wat 
betreft verbond en doop leefde er binnen de verenigde kerken verschil in opvatting. In 
kringen met een oorspronkelijk afgescheiden achtergrond was er in dit opzicht aanslui

ting bij Calvijn: het verbond is opgericht met Abraham en zijn zaad, daarvan is de doop 
het teken en zegel. In de prediking moet niet Gods verkiezing, maar Zijn verbond en 
belofte uitgangspunt zijn.' 

Daartegenover stonden kringen met een oorspronkelijk dolerende achtergrond, 
gestempeld door de ideeën van Abraham Kuyper. Kuypers denken wortelt niet (recht

streeks) in dat van Calvijn, maar (primair) in dat van de gereformeerde scholastiek. Het 
startpunt van dit denken ligt bij de eeuwigheid, die zich in de tijd verwerkelijkt. Voor 
wat betreft het verbond betekent dit, dat alleen de van eeuwigheid uitverkorenen 
werkelijk bij het verbond horen. De nietuitverkorenen horen er slechts in schijn bij. 
Aan hen heeft God niets beloofd. Ook is hun doop geen eigenlijk sacrament geweest. 
Wedergeboorte is het inbrengen van een nieuwe levenskiem bij de uitverkorenen, 
waarvan dezen zich later bewust worden. Van deze wedergeboorte is de doop teken en 
zegel ('Een goddelijk merk op een goddelijk werk"). De grond voor de doop is de 
veronderstelde wedergeboorte.'' 

De Verklaring van 1905 is beschouwen als een compromis tussen beide denkrich

tingen binnen de Gereformeerde Kerken. De Verklaring vertoont daarvan ook alle 

'Acto 1905, art. 158. 

■̂ Enige literatuur over de Vereniging van 1892: J. van Raalte, De worsteling om de eenheid. (Hoe staan wij 
thans tegenover 1892?), Enschede z.j.; H. Bouma, De vereniging van 1892, Groningen 1967; L.J Wolthuis, 
J Vree (eindred.), De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis. Kampen 1992; D. Deddens en M. te 
Velde (red.), Vereniging in Wederkeer, Opstellen over de Vereniging van 1892, Barneveld 1992; zie ook 
HC Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland, Deel 1 18921936, Kampen 1990. Zie voor een 
christelijkegereformeerde visie op 1892: J.H. Velema, Wie zijn wij? Plaats van, informatie over, kijk op de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, Amsterdam 1992, p. 32 e.v (Hoofdstuk II 'Historische herinneringen'). 

' Zie voor vertegenwoordigers van deze denkrichting: R.J. Dam, B. Holwerda, C. Veenhof, Rondom '1905'. 
Een historische schets, Temeuzen z.j. (tweede druk), p. 28 e.v.; zie voor deze alinea ook J. Kamphuis, Een 
eeuwig verbond, Haarlem 1984, p. 2427. Naast deze op Calvijn georiënteerde richting kenden de kerken uit 
de Afscheiding vanouds ook meer bevindelijk denkende kringen, gestempeld door Nadere Reformatie en 
Pietisme Hier is te wijzen op de zeer bevindelijke stroming, die bekend staat als de 'Drentse richting', met 
als middelpunt ds H Joffers (zie voor hem Voorgangers I, p. 136137). Zie voor de problemen met 
bevindelijkdenkenden in de afgescheiden kerken ook. M. te Velde, Anthony Brummelkamp 18111888 
(diss Kampen/Broederweg), Barneveld 1988, p 262 e.v. 

■* Zie J. Kamphuis, Een eeuwig verbond, p. 2731; zie ook C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong 
en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme, 'sGravenhage 1987 
(tweede druk), p. 297307. 
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kenmerken. Het is een typische 'enerzijds-anderzijds'-redenering, waarin tegengestelde 
meningen samengevoegd worden. Vandaar dat op een vitaal punt (de grond voor de 
doop) toch een vage uitdrukking gebruikt wordt "... dat het echter minder juist is ...". 
Uit het vervolg blijkt, dat de veronderstelde wedergeboorte als grond voor de doop 
onjuist geacht wordt; alleen het bevel en de belofte van God is grond voor de doop! 
Hier blijkt ook de intentie van de Verklaring van 1905. Met name aan uitwassen van 
Kuypers scholastieke denken wordt een halt toe geroepen.' Het gebeurt echter op een 
manier, waarin toch aan het denken van Kuyper tegemoet wordt gekomen.^ 

2.2.2 Kerkelijke situatie 
In de concrete kerkelijke situatie van 1905 is deze compromis-formule goed te plaat
sen. De vereniging had op landelijk niveau - pas in 1892 plaats gehad. Plaatselijk 
waren er nog diverse Gereformeerde Kerken A en B. Het kerkelijk 'huwelijk' was nog 
in een broze beginfase. 

Bovendien was het kerkelijk samenleven in de voorgaande jaren al danig op de 
proef gesteld, met als climax de gebeurtenissen op en na de Synode van Arnhem 1902. 
Deze Synode nam - op voorstel van H. Bavinck - het besluit om de Theologische 
School te Kampen samen te voegen met de theologische faculteit van de Vrije 
Universiteit. Met het oog op de vrede en de rust in de kerken besloot de Synode 
vervolgens dit besluit niet uit te voeren. Hierop aanvaardden Bavinck en P. Biesterveld 
een benoeming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit.' Zo kort na deze spanningen 
konden de kerken zich geen nieuwe crisis permitteren. De Verklaring van 1905 met 
haar innerlijke tegenstrijdigheid draagt onmiskenbaar het karakter van een pacificatie-
formule. 

Naast deze kerkelijke achtergrond is hier te wijzen op de politieke situatie in het 
Nederland van 1905. In 1905 was het Ministerie-Kuyper gevallen. In een uitermate 
felle verkiezingscampagne waren zware verwijten aan Kuypers adres gemaakt. 
Gedesillusioneerd maakte Kuyper zijn reis 'om de oude wereldzee'.* Het laat zich 

' Men deed een waardevolle poging om aan de druk van het kuyperiaanse systeem te ontkomen; aldus H.C. 
Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 11892-1936, Kampen 1990, p. 105. 

' "En zoo koos de Synode een tusschenweg. De aangevallen B-conceptie nam ze, met belangrijke beperking
en, in haar bescherming, zóó dat zij zekere buitensporigheden van de B-mannen afsneed door waardevolle 
bestanddeelen van de A-beschouwing in het volle licht te plaatsen"; R.J. Dam in Rondom 1905, p. 106; A 
duidt als regel de afkomst aan uit oorspronkelijk afgescheiden kring, B uit oorspronkelijk dolerende kring. 

' Zie over de voorgeschiedenis en de nasleep van 1902: H. Bouwman, Onder veilige hoede. De Theologische 
School te Kampen gedurende de jaren 1854-1924, Kampen z.j. (= 1924), p. 75 e.v.; L. Doekes, 'De Heere 
regeert 1892-1902', in: Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de 
herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen, Comité van uitgave -
Broederweg 15, Kampen z.j. (= 1954), p. 85 e.v.; W. de Graaf, Een monument der Afscheiding. De Theo
logische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1854-1954, Kampen 1955, p. 209 e.v.; 
R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten. Kampen 1966, p. 113 e.v. 

* Zie W.F.A. Winckel, Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper, Amsterdam z.j. (Voorwoord gedateerd augustus 
1919), p. 144 e.v.; zie ook CE 4, p. 347-349. A. Kuyper publiceerde een tweedelig reisverslag van zijn tocht 
rond de Middellandse Zee onder de titel Om de oude wereldzee (verschenen bij Van Holkema en Warendorf 
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denken, dat in deze situatie de Gereformeerde Kerken Kuyper met al te hard hebben 
willen afvallen, ook al nepen zij aan een deel van zijn speculaties een halt toe 

2.2.3 Pacificatie-formule, geen leeruitspraak 
Voor wat betreft de aard van de kerkelijke binding aan de Verklaring van 1905 is op te 
merken, dat de Synode geen /eer-uitspraak met confessioneel gezag bedoelde te geven, 
maar ook formeel een pacificatie-formule aan de kerken voorlegde De Verklaring van 
1905 dient gelezen te worden in het licht van het advies, dat de commissie van prae-
advies aan de Synode gaf om een korte verklaring te geven ter geruststelling van de 
conscientien en om eenzijdigheid m voorstellingen van de leer te voorkomen Daarbij 
sprak deze commissie als haar oordeel uit, dat "het noch nodig noch wenschelijk is 
voor een Generale Synode om over deze geschillen een definitieve uitspraak te doen, ja 
zelfs dat een Synode dit met doen kan of mag "' In overeenstemming met de commissie 
sprak de Synode dan ook uit, dat de libertas prophetandi ten aanzien van de kwesties 
in geding zou blijven bestaan '" 

2.3 1936-1943/1943-1945 

2.3.1 Leeruitspraken 
In 1936 besloot de Synode van Amsterdam - op voorstel van dr A D R Polman en ds 
W H van der Vegt - om van gangbare leringen afwijkende meningen binnen de kerken 
te onderzoeken en te toetsen aan Schrift en belijdenis In concreto betrof het de 
volgende onderwerpen Algemene genade, genadeverbond, onsterfelijkheid der ziel, 
pluriformiteit der kerk, vereniging van de beide naturen van Christus en het zelfonder
zoek " De onderwerpen maken duidelijk welke afwijkende meningen bedoeld worden 
enerzijds die van K Schilder, anderzijds die van H Dooijeweerd en D H Th Vollen-
hoven '̂  

De Synode van Sneek-Utrecht, begonnen in 1939 en voortgezet tot 1943, deed 8 
juni 1942 oflFicieel leeruitspraken over de punten in geding (met uitzondering voor wat 

te Amsterdam) 

''Ada 1905 p 206, zie ook p 207 

'"Acta 1905 art 157 

"Acta 1936,art 212 

'^Literatuur G Janssen, De feitelijke toedracht Gromngen 1969 (vierde druk), p 7 10, HC Endedijk, De 
Gereformeerde Kerken in Nederland Deel 2 1936 1975 Kampen 1992, p 25 e v, M te Velde Vernieu 
wing en conflict m de jaren dertig in D Deddens M te Velde (redactie). Vrijmaking Wederkeer Vijftig 
jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944 1994 Bameveld 1994, p 25 e v , G Harinck, De Reformatie 
Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920 1940 (diss VU Amsterdam), p 329 e v , J 
Stellingwerff De Vrije Universiteit na Kuyper De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955 een halve eeuw 
geestesgeschiedems van een civitas academica Kampen 1987 p 185 e v E Overeem Achtergronden van 
een kerkscheuring, in Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
jaargang 6, Kampen 1992, p 167 e v 
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betreft de pluriformiteit van de kerk, waarvoor een commissie werd benoemd). Uit de 
leeruitspraak over het genadeverbond citeren we de voor deze studie meest markante 
punten: 

2. dat de Heere in de belofte des verbonds ongetwijfeld toezegt de God niet alleen 
van de geloovigen, maar ook van hun zaad te zijn (Gen. 17:7); doch in Zijn 
Woord ons niet minder openbaart, dat zij niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn 
(Rom. 9:6); 

3. dat daarom - overeenkomstig hetgeen de synode van Utrecht 1905 (Acta, art. 158) 
uitgesproken heeft - "het zaad des verbonds krachtens de belofte Gods te houden 
is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen uit hun 
wandel of leer het tegendeel blijkt"; al heeft de synode daaraan ook terecht 
toegevoegd, dat dit "geenszins zeggen wil, dat daarom elk kind waarlijk wederge
boren zou zijn"; 

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 volhar
ding der heiligen leert, anderzijds dat wedergeborenen kunnen afvallen en 
verloren gaan; 

6. dat men niet minder feil gaat door een valsche tegenstelling te maken tusschen een 
eeuwig verbond en een verbondsbedeeling in den tijd; en door de spreekwijze der 
Schrift, om de leden der kerk in het gemeen geloovigen te noemen, aldus op te 
vatten, dat alle kerkleden geloovigen zijn, maar dan "geloovigen in den tijd" en 
daarom nog niet "in den Raad Gods"; wat in strijd is met de Schrift, die de leden 
der kerk in het gemeen evenzeer aanspreekt als "uitverkorenen naar de voorkennis 
van God den Vader" (1 Petr. 1:2, vgl. Col. 3:12, Efeze 1:4-5)." 

2.3.2 Toelichting 
Op 6 oktober 1942 besloot de Synode de kerken een Toelichting op de leeruitspraken 
toe te zenden.''' Over de status van deze Toelichting heeft veel onduidelijkheid bestaan. 
Officieel waren de kerken uitsluitend aan de leeruitspraken gebonden. Tegelijk 
fungeerde de Toelichting als een min of meer officiële nadere verklaring van deze 
uitspraken. In dat opzicht ging de Toelichting boven andere synode-rapporten uit; 
"terwijl toch de rapporten worden ontworpen voordat de zaak ter synode is geweest, is 
de Toelichting geschreven na de behandeling ter synode en heeft ze daardoor als bron 

" Acta 1940-1943, art 682; de Synode heeft genade-verbond en zelfonderzoek in één gemeenschappelijke 
uitspraak ondergebracht. J. Kamphuis wijst hierbij op de praktisch-ambtehjke implicaties van de door de 
Synode verworpen opvattingen. "De grote vragen bleven: hoe zie je de gemeente? Hoe spreek je het kind van 
het Verbond aan?"; Een eeuwig verbond, p. 44. 

'" Acta 1940-1943, art. 791. Het boekje met 32 pagina's verscheen onder de titel TOELICHTING op de 
uitspraken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland mzake eenige punten der 
leer, in opdracht der Synode opgesteld door Dr G.Ch. Aalders, Dr G.C. Berkouwer, Ds S.J. Popma, Dr J 
Ridderbos (Kampen z.j.). S.J. Popma zou later zijn handtekening terugnemen, zie H.C. Endedijk, De 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel II1936-1975, Kampen 1992, p. 93. 
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van de kennis van de bedoeling der synode een des te grootere waarde "" De verplich

ting voor kandidaten om op kerkelijke examens met de leeruitspraken van Sneek/U

trecht 1942 in te stemmen'* betreft dus de aldus toegelichte besluiten 
De strekking van de Toelichting laat zich als volgt samenvatten Het genadever

bond is meer dan alleen maar een aanbod van genade, het verbond geeft de genade, en 
wel metterdaad " Alle gedoopten mogen op hun zwaardere verantwoordelijkheid 
aangesproken worden, wanneer ze het aanbod van het evangelie versmaden "Maar dit 
geeft geen recht om deze bijzondere positie, waarin alle gedoopten verkeeren, met het 
verbond te vereenzelvigen en het verbond daarin te laten bestaan Veeleer ligt in de 
thans herhaalde uitspraken van 1905 (trouwens geheel in overeenstemming met Schnft, 
belijdenisgeschriften en formulieren) opgesloten, dat ook de wedergeboorte en dus in 
het algemeen de inwendige genade een gave des verbonds is "'* Het heil, dat door de 
sacramenten verzegeld wordt, is het onvergankelijk heil aan de uitverkorenen, dat met 
ten deel valt aan allen, die uiterlijk een plaats m Gods verbond en gemeente hebben 
ontvangen Daarom kan het 'houden voor wedergeboren en geheiligd in Christus' nooit 
anders zijn dan een oordeel der liefde " Ten onrechte wordt door sommigen niet 
onderscheiden tussen het zaligmakend en het meer uitwendig kindschap Op grond van 
de aan alle gedoopten gegeven belofte van het uitwendig kindschap wordt opgeroepen 
om te geloven, dat men het zaligmakend kindschap bezit Maar hierbij is de fout, dat 
geen onderscheid wordt gemaakt "tusschen de aanbieding des heils, komend tot allen, 
die het Evangelie hooren (en tot de gedoopten met bijzonderen kracht) en de onvoor

waardelijke heilsbelofte aan de uitverkorenen, die den specialen inhoud vormt van 
verbond en sacrament Elke voorstelling, alsof ieder, aan wien het uiterlijk teeken des 
doops is toebediend, daarmede de verzekering van het kindschap Gods en het eeuwige 
leven heeft ontvangen, is in strijd met de waarheid "^° 

2.3.3 Praeadvies 
Op 22 juni 1943 kwam te Utrecht een nieuwe Synode bijeen '̂ Deze kreeg een aantal 
bezwaarschriften tegen de leeruitspraken te behandelen Deze behandeling werd 

" Acta 1940 1943, art 855, bijl CVII deze verklaring werd door de Synode van Utrecht 1943 1945 
onderstreept, Acra 19431945 art 167 

'"Acta 1940 1943, art 801 

"Toelichting p 12, 16 

''Toelichting p 16 

'■* Toelichting p 17 

''"Toelichting p 21 

" Laatste zitting op 14 augustus 1945 
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voorbereid door een praeadviserend rapport, het Praeadvies}^ Bespreking en besluit
vorming volgden op 8, 9 en 10 september 1943. 

In het Praeadvies komt de gedachtengang van de Toelichting in aangescherpte 
vorm terug. De sacramenten - dus ook het sacrament van de doop - veronderstellen 
wedergeboorte en geloof bij degenen, die het sacrament ontvangen.^' Het evangelie 
komt met de conditionele belofte tot allen, die het horen, en tot de gedoopten met 
bijzondere kracht. Dat is echter niet het specifieke van het verbond, dat alleen voor de 
uitverkorenen bestemd is.^'' Voor hen neemt de belofte van het evangelie de vorm aan 
van een heilsafkondiging en heilsverzekering, zowel van wat reeds geschonken is of 
nog ontvangen zal worden. Het verbond biedt niet slechts aan, het gééft; ook de 
wedergeboorte is gave van het verbond.^' Voor de als gelovig te beschouwen dopeling 
is de doop de bevestiging, dat hij het goddelijk heil ontvangen heeft: de afwassing van 
de zonden door Christus' bloed en door de Heilige Geest. Vandaar de stellige taal in de 
Heidelbergse Catechismus in Zondag 26 en 27, als ook in het Dankgebed na de doop.^* 
De belofte "Ik ben uw God" is de onvoorwaardelijke heilsbelofte. Daaraan is wel de 
eis van geloof en bekering verbonden, maar niet als conditie in de strikte zin van het 
woord. De conditie van geloof en bekering is in beginsel al vervuld." Bovendien, "de 
Heilige Geest, die het geloof werkt" (antwoord 74 H.C.) kan toch niet worden toege
zegd op conditie van geloof? Ook antwoord 74 H.C. heeft de uitverkoren en wederge
boren kinderen op het oog. Worden in D.L 1,17 de jong gestorven kinderen uitverko
ren en zalig genoemd, dan veronderstelt dit hun wedergeboorte. Want zonder wederge-

^̂  Officieel luidt de titel' Praeadvies van Commissie I inzake de bezwaarschriften tegen een zinsnede uit de 
verklaring van Utrecht 1905 of (c.q. en) tegen de uitspraken van Sneek-Utrecht 1942 en tegen de daarop 
verschenen toelichting (agendum A 2-4, 6, 10 en 11), Groningen 1943. Namens de commissie traden A.D.R. 
Polman en J. Ridderbos als rapporteurs op. Ter synode-vergadering trad J. Ridderbos als rapporteur op; zie 
W C.F. Scheps, Verslag van de zittingen van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland 
gehouden in de Oosterkerk te Utrecht van 22 juni 1943-14 augustus 1945, uitgave van 'Kerknieuws' te 's-
Gravenhage; p. 37. Na afhandeling van de materie ontving J. Ridderbos dan ook een bijzonder woord van 
dank van de praeses; Acta 1943-1945, art. 177. Zowel de Toelichting als het Praeadvies waren in concept 
van de hand van J. Ridderbos (zie M. te Velde, 'Kerkstrijd in oorlogstijd' m: Vrijmaking-Wederkeer, p. 51). 
"Dat een der opstellers lid Uwer Commissie was en zoowel de ontwerper van het concept voor de Toelichting 
was geweest als hij het thans werd van het concept voor dit rapport, was een voordeel, waarvan de Commis
sie uiteraard gaarne profijt heeft getrokken", Praeadvies, p 48. Jan Ridderbos (1879-1960) was van 1913 tot 
aan zijn emeritaat in 1950 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische (hoge)school te Kampen. Zie 
over hemBLNP 1, p. 280-283; Voorgangers V, p. 130-132; W. de Graaf, Een monument der Afscheiding, p. 
267-272. 

"Praeadvies, p. 9,11,12. 

" Praeadvies, p. 53. 

'̂ Praeadvies, p 54 e v. 

^''Praeadvies, p. 8-]0 

" Praeadvies, p, 53. 
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boorte zal niemand Gods Koninkrijk binnengaan *̂ 
In de eerste doopvraag moet het 'in Chnstus geheiligd' opgevat worden als 

'zaligmakende heiligheid', deze omvat ook de zaligmakende gave van de Heilige Geest, 
de wedergeboorte Wat in de eerste doopvraag gezegd wordt geldt dus niet van alle 
dopelingen hoofd voor hoofd, maar alleen voor de uitverkorenen onder hen Het gaat 
hier om een algemeen oordeel, waarbij men de uitzonderingen verwaarloost, omdat die 
voor ons verborgen zijn en wij er geen rekening mee hoeven te houden, zolang ze met 
in het leven openbaar worden Dit generale oordeel geeft wel vrijmoedigheid om de 
afzonderlijke kinderen te houden voor wedergeboren en in Chnstus geheiligd Daarom 
kunnen zij in het gebed voor de doop aan God voorgesteld worden als 'uw kind' '̂ Bij 
nietuitverkoren kinderen kan de doop niet als doop in volle zin van het woord 
beschouwd worden Hun doop is slechts een bevestiging van de conditionele belofte, 
zoals die komt tot allen, die onder het evangelie leven '° 

BIJ het verbond dient dan ook onderscheiden te worden tussen de uitwendige en 
de inwendige zijde Het waarachtig bondeling zijn (= delen in de weldaden van het 
verbond, 'het verbond deelachtig zijn') is niet het voorrecht van allen, die uiterlijk in 
het verbond zijn begrepen Wel kan men ook de nietuitverkoren kinderen van de 
gelovigen als 'bondelingen' aanduiden, maar dan in beperkte zin door Gods beschik

king hebben ze een plaats gekregen in het verbond naar zijn uitwendige zijde'' 
Vandaar dat de Toelichting terecht waarschuwde om gedoopten op grond van de allen 
gegeven belofte van het uitwendig kindschap op te wekken tot geloof aan bezit van het 
zaligmakend kindschap Wat achter het uitwendige ligt  het 'diepere'  dat alleen de 
uitverkorenen geldt, is echter de kern van het verbond '̂  

Voor wat betreft de status van het Praeadvies is van belang, dat de Synode  op 
voorstel van dit advies"  in de zitting van 9 september 1943 besloot "de verwachting 
uit te spreken, dat de bezwaarde broeders door de in het rapport der praeadviserende 
commissie bijgebrachte argumenten van de juistheid der betrokken uitspraken over

tuigd zullen worden "'■* Hiermee kreeg het Praeadvies een min of meer officiële status, 
als gezaghebbend geschrift Het werd dan ook  evenals de Toelichting destijds  aan 
alle kerkenraden toegezonden " 

^"Praeadvies p 12 

^Praeadvies p 19 22 

" Praeadvies p 24 

" Praeadvies p 43 45 

" Praeadvies p 25 26 

" Praeadvies p 64 

''Acta 1943 1945, art 167 

"Acral943 1945, art 214 
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2.3.4 Bezwaren 
Tegen de leeruitspraken, Toelichting en Praeadvies leefden binnen de kerken ernstige 
bezwaren ' ' J Kamphuis heeft erop gewezen, dat de bezwaarden allerminst een 
eenheidsfront met uniforme opvattingen hebben gevormd " Toch is als gemeenschap
pelijk element in het dogmatisch bezwaar aan te wijzen het verzet tegen de identificatie 
van het verbond met de verkiezing Al waren er onderling nuanceverschillen, voor de 
door de bezwaarden tegenover de synodale leerbeslissingen aangehangen verbondsbe
schouwing geeft de zogenaamde Verklaring van gevoelen een goed beeld '* 

De Verklaring van gevoelen (2 november 1943) 
In oktober 1943 deden generaal-synodale deputaten tijdens een samenspreking aan 
bezwaarden de suggestie om hun eigen standpunt over het verbond te verwoorden in 
een nadere verklaring van gevoelen Na een samenvatting van de bezwaren tegen de 
leeruitspraken volgde in tien punten een uiteenzetting van eigen visie op het verbond 
Op formele gronden werd op deze visie niet ingegaan " In later tijd zou G C Berkou-
wer - destijds synode praeses - dit betreuren '"' 

De üen hoofdpunten van de Verklaring luiden (zonder de bijgevoegde toelich
tingen) 
Wij gelooven op grond van de Heilige Schrift en belijden in overeenstemming met de 
formulieren van eenigheid en de liturgische geschnften 

1 dat alle kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei 
ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen zijn (Doopsformulier), 
2 dat God in Christus zijn genadeverbond heeft opgericht met de geloovigen en hun 

zaad (Gen 17 7, Gal 3 14,29), 
3 dat daarom alle kinderen der geloovigen verbondskinderen zijn (Hand 3 25), 
4 dat al die kinderen heilig (1 Cor 7 14) of in Christus geheiligd zijn (1 Cor 1 2, 

Doopsformulier), 
5 dat derhalve aan al die kinderen de heilsbelofte van dat verbond toekomt (Hand 

2 39), 
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, Doopsformu
lier), 
7 dat derhalve al die kinderen met grooten ernst geroepen worden, die heilsbelofte 

met een waar geloof aan te nemen (Hebr 4 I), 
8 dat zoovelen van die kinderen deze belofte met een geloovig hart aannemen, zij 

' ' Daarmee annex was er in kerkrechtelijk opzicht bezwaar Dit laatste blijft in deze studie verder buiten 
beschouwing 

" Een eeuwig verbond p 65 e v 

" Ook J van Genderen noemt de Verklaring van gevoelen karakteristiek voor de van het Praeadvies 
divergerende theologische Iijn, Verbond en verkiezing. Kampen 1983, p 30 

" Ada 1943-1945, p 340-341, WC F Scheps, Verslag van de zittingen van de Generale Synode der 
Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden m de Oosterkerk te Utrecht van 22 Juni 1943 14 Augustus 
1945 s-Gravenhagezj, p 83, 109 

^ Zoeken en vinden Herinneringen en ervaringen Kampen 1989, p 334-337 
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dat doen krachtens de wederbarende genadewerking des Heiligen Geestes, naar Gods 
eeuwige verkiezing (Jer. 24:7; Ezech 11:19; 36:26,27); 
9. dat de kinderen, die deze belofte niet van harte aannemen, deswege als bondsbre

kers een zwaarder oordeel treffen zal (Lev. 26:15 vgl. 44; Deut. 31:20; Rom 11:28
30;Hebr. 12:25 vgl. 10:2831); 
10. dat steeds gedacht moet worden aan de vermaning om toe te zien, dat niet bij 

iemand dergenen die der hemelsche roeping deelachtig zijn, zij een boos en ongeloo
vig hart om af te wijken van den levenden God (Hebr. 3:1, 12).'" 

Tegen alle leerstellige en kerkrechtelijke bezwaren in bleven de leeruitspraken gehand

haafd. Deze handhaving ging gepaard met schorsingen en afzettingen. Uiteindelijk 
leidde dit tot de Vrijmaking, ingeluid door het voorlezen van de 'Acte van Vrijmaking 
of Wederkeer' door Prof. Dr. K. Schilder op 11 augustus 1944 in de Lutherse Kerk te 
'sGravenhage.'*^ 

2.4 Analyse 

2.4.1 Verschillen 1905 en 1942 
Wie de Verklaring van 1905 legt naast de leeruitspraken van 1942 ontdekt twee 
ingrijpende verschillen, het eerste materieel, het tweede formeel: 

wat betreft het materiële verschil is te noteren, dat in de leeruitspraken het 
moeizaam evenwicht van 1905 doorbroken is. Weliswaar wordt met instemming 
een passage uit de Verklaring van 1905 geciteerd (over het krachtens Gods belofte 
te houden voor wedergeboren en in Christus geheiligd), maar dit citaat is niet 
compleet. Dat de grond voor de doop het bevel en de belofte van God is, ont

breekt. Daarentegen wordt wel de zinsnede uit 1905 aangehaald, dat het houden 
voor wedergeboren niet zeggen wil, dat elk kind werkelijk wedergeboren zou zijn. 
Het niet citeren van wat in 1905 als tegenwicht tegen speculaties van A. Kuyper 
bedoeld was, roept als zodanig al het vermoeden op, dat ten aanzien van verbond 
en doop het schema van Kuyper gevolgd wordt. Dit vermoeden wordt door de 
Toelichting en het Praeadvies bevestigd; 
wat betreft heX formele verschil dient opgemerkt te worden, dat het in 1942 echt 

■" Zie voor de tekst van de Verklaring van gevoelen C. Veenhof, Om de 'Unica Cathohca' Een beschou

wing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocralie, Goes 1949, p 441446, helaas 
ontbreken bij Veenhof de bijgevoegde toelichtingen met citaten van Calvijn en Ursinus, zo ook bij G 
Janssen, die alleen de tien punten vermeldt {De feitelijke toedracht, p 251252) In de oorspronkelijke 
uitgave van de Verklaring van gevoelen, z p , z.j , zijn de toelichtingen en citaten te vinden op p 815 
Onder de Verklaring van gevoelen staan de namen van S O Los, H Meulink, Joh H Rietberg, R 
Schippers, M B van 't Veer, F de Vries, Veenhof vermeldt als ondertekenaars ook S Greijdanus en D van 
Dijk 

" Zie voor de tekst van de 'Acte van Vrijmaking of Wederkeer" G Janssen, De feitelijke toedracht, p 256

260, VrijmakingWederkeer, p 337340 Zie in laatstgenoemd werk ook het artikel van D Deddens: 'De 
Vnjmakingsvergadenng van 11 augustus 1944', p 6591 en van J Kamphuis 'De Acte van 11 augustus 
1944 manifest van de Vrijmaking', p. 93107 Ook N Scheps, Interviews over 25 jaar Vrijmaking, Kampen 
1970heeftde tekst van de Acte van Vrijmaking opgenomen p 122128. 
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ging om leeruitspraken, die met confessioneelbindend gezag werden opgelegd. 
Dit in tegenstelling tot de Verklaring van 1905, die het karakter droeg van een 
pacificatieformule. 

Eén en ander samenvattend wordt de conclusie, dat in de jaren veertig binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland het denken van A. Kuyper over verbond en doop 
kerkelijk geijkt en als officiële kerkleer opgelegd werd. Dit in tegenstelling tot 

ondanks de beweerde aansluiting bij  de Verklaring van 1905, die ruimte open hield 
voor twee divergerende opvattingen.''^ 

2.4.2 Parallel '1942' en '1931' 
Er is een opmerkelijke parallel tussen de leeruitspraken van 1942 in de Gereformeerde 
Kerken met die uit 1931 in de Gereformeerde Gemeenten. In beide leeruitspraken 
wordt het verbond beheerst en beperkt door de uitverkiezing. Alleen de uitverkorenen 
behoren tot het (eigenlijk) verbond, alleen zij hebben deel aan beloften, die wat de 
vervulling betreft onvoorwaardelijk van karakter zijn. Er dient te onderscheiden 
worden tussen het wezen van het verbond en de bediening van het verbond (1931); 
tussen een inwendige en een uitwendige zijde van het verbond (Praeadvies). Via de 
doop horen bij de bediening van het verbond/het uitwendig verbond verhoogt wel de 
verantwoordelijkheid. 

Daarnaast is er tussen de leeruitspraken van 1931 en die van 1942 een ingrijpend 
verschil. In de leeruitspraken van 1942 dienen alle gedoopten als wedergeboren be

schouwd te worden, totdat het tegendeel blijkt. In de leeruitspraken van 1931 wordt 
echter gezegd: het verbond wordt met de uitverkorenen subjectief opgericht, als zij in 
de tijd in dat verbond worden ingelijfd. Tot die tijd moeten zij dus als niet

wedergeborenen beschouwd worden. Anders gezegd: als nietuitverkorenen, totdat het 
tegendeel blijkt. Wat dit betreft zijn de leeruitspraken van 1931 en die van 1941 
tegenpolen van elkaar. De 'optimistische' visie in de Gereformeerde Kerken staat hier 
tegenover de 'pessimistische' visie van de Gereformeerde Gemeenten."^ 

X.3 Woelderinks stellingname 

3.1 Materiaal 
Ten aanzien van het geschil binnen de Gereformeerde Kerken koos Woelderink 

" Zie hiervoor S. Greijdanus, De Verklaring der Synode van 1905 inzake het punt van de veronderstelde 
wedergeboorte, z.p., z.j. Seakle Greijdanus (18711948) was vanaf 1917 tot aan zijn emeritaat in 1943 
hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische (hoge)school te Kampen; na de Vrijmaking in 1944 nam 
hij in 1945 zijn ambt als hoogleraar weer op; zie over hem BLNP 4, p. 152155; Voorgangers IV, p. 214

218, Ref 23, nr 35 en 36; G Puchinger, Persoonlijkheden, Goes 1956, p. 114115. Zie ook het Nawoord 
van J van Bruggen in de postume uitgave van Greijdanus' afscheidscollege uit 1943 De toestand der eerste 
christelijke gemeente in zijn betekenis voor de synoptische kwestie. Kampen 1973, p 3335; G. Harinck 
(red ), Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus (Ad Chartasreeks 3), Bameveld 1998. 

■" Zie J. van Genderen, Verbond en verkiezing, p. 3132. 
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publiek positie. Allereerst in een brochure, getiteld Belofte en werkelijkheid.*^ Vervol

gens verscheen in 1946 een tweede druk van Het Doopsformulier.*^ Woelderink had 
overwogen om het hoofdstuk over de veronderstelde wedergeboorte om te werken en 
uit te breiden of zelfs een heel nieuw hoofdstuk toe te voegen in verband met de 
strijdvragen in de Gereformeerde Kerken. Toch had hij hiervan afgezien, "omdat ik 
vreesde, dat de strijd zelf voor menig lezer belangrijker zou worden dan de vragen, 
waarover hij gaat en daardoor aan de hoofdbedoeling van dit boek zou worden te kort 
gedaan.'"" Nu volstond hij met het toevoegen van een enkele aantekening, die direct of 
indirect met het dogmatisch geschil te maken hebben. 

Van belang voor Woelderinks stellingname in het dogmatisch conflict in de Gere

formeerde Kerken is ook zijn bespreking van het boek van Dr E. Smilde, Een eeuw van 
strijd over verbond en doop.*^ Deze bespreking verscheen in juli 1947 in Eenigheid des 
Geloofs.*^ 

3.2 Overzicht 

3.2.1 Belofte: geen substantie of feitelijkheid, maar toezegging van 
God 
De belofte draagt het verbond. Meestal gaat men uit van de werkelijkheid van het 
verbond om vandaar tot de verbondsbeloften te komen. De belofte is echter primair. 
Daaruit vloeit de werkelijkheid van Gods genade en verbond voort. Bij deze werkelijk

heid gaat het niet om constateerbare realiteiten; "zij bestaan alleen voor het geloof, 
d.w.z. alleen in en krachtens Gods belofte (...) Het belofte-karakter van het heil 
Gods is een zeer voornaam stuk van het Evangelie van Jezus Christus."'" 

Hier ligt de kern van het geschil tussen Rome en de Reformatie. De reformatoren 
beleden, dat Christus' gerechtigheid ons alleen in de belofte geschonken wordt en 
daarom alleen door het geloof ons eigendom kan worden. Rome vat(te) het heil op als 
een daadwerkelijke schenking van Christus' rechtvaardigheid (gratia infiisa). Men laat 

'^ 'sGravenhage 1945 Woelderink schreef na voltooiing van de eerste twee hoofdstukken in mei 1944 een 
deel van het 'Woord vooraf (p 5); hij voltooide dit in september 1944 (p 6). De kerkrechtelijke kant van het 
geschil liet Woelderink rusten (p. 4). 

"' 'sGravenhage 1946; ongevi'ijzigd herdrukt in 1981 In dit hoofdstuk citeren we uit deze derde druk. 

■" Doopsformulier, 'Bij den tweeden druk'; gedateerd augustus 1946. 

■** Kampen 1946. Prof dr K Dijk schreef hierin een Woord vooraf. E. Smilde bestreed daarin de brochure 
Rondom '1905' van de hand van R.J Dam, B. Holwerda en C. Veenhof Egbert Smilde (18971979) was 
vanaf 1927 gereformeerd predikant (emeritus 15 september 1966) In 1943 promoveerde hij aan de VU te 
Amsterdam op het onderwerp Leven m de Johanneische geschriften (Kampen 1943), zie over hem 
Voorgangers W,]? 192193. 

'"'EdG lm 20 en 21. 

'° Belofte en werkelijkheid, p 7,8. 

273 



de belofte achter zich en komt tot de werkehjkheid, die als geschapen grootheid een 
werkelijk bestand heeft. Deze werkelijkheid biedt groter houvast dan de belofte. 

Zelfs in haar bloeitijd is de gereformeerde theologie voor dit denken kwetsbaar 
geweest. "De z.g. innerlijke genade krijgt dan een accent en een klemtoon, die haar een 
positie geeft tegenover de belofte, waardoor dan met de belofte het geloof als in 
zekere zin minderwaardig op zij geschoven wordt en de aanwezigheid der innerlijke 
genade een nieuwe en vaste grond der hoop wordt."" 

In feite ligt hier naar Woelderinks oordeel de kern van het conflict binnen de 
Gereformeerde Kerken. In de wedergeboorteleer van A. Kuyper worden Gods genade 
en heil tot een geschapen werkelijkheid. Het geloof raakt zijn wortel en grondslag in de 
belofte kwijt en krijgt een nieuwe wortel in de wederbarende genade, die ten opzichte 
van de belofte een zelfstandig, werkelijk bestaan heeft (een 'levenskiem'). Deze genade 
wordt onmiddellijk door de Geest in een mensenziel ingestort. Naast de belofte zoekt 
men nader houvast in de werkelijkheid. In de zelfbeproeving gaat het er dan ook om de 
aanwezigheid van innerlijke genade te constateren.'^ 

Dit denkpatroon kenmerkt ook het Praeadvies. Zowel het onderworpen zijn aan 
de verdoemenis als het in Christus geheiligd zijn worden opgevat als feitelijke werke
lijkheid en niet als oordelen van God, die beide geloofd willen worden. Ook onder de 
bezwaarden'' zijn sporen van dit denken aan te treffen. Sommigen spreken over 
wedergeboorte, geloof en bekering als over een 'aanvankelijke realisering' van Gods 
beloften. Niet alleen komt er zo een te zwaar accent te liggen op de levensvernieuwing 
van de christen.'" Maar ook houdt de belofte op belofte te zijn. "Als de belofte gedeel
telijk vervuld is en tot werkelijkheid is geworden, heeft zij gedeeltelijk haar beteekenis 
verloren."" 

Kortom, bij de belofte gaat het niet om een feitelijke toestand of werkelijkheid, 
maar om een toezegging van God, die in geloof aanvaard moet worden. "Dat is de leer 
der Reformatie en ieder tegenwicht, dat gezocht wordt tegenover de belofte in de z.g. 

^'Belofte en werkelijkheid, p 10. 

'̂  Belofte en werkelijkheid, p 12 Zie ook Doopsformuher, p 169 (noot) "Zoodra men het heil Gods 
loswikkelt uit de belofte en het geheel of ten deele gerealiseerd laat worden m de inwendige genade, in 
wedergeboorte, bekeering, geloof, bevinding, enz , krijgt men naast de belofte en in plaats van de belofte een 
andere grond van betrouwen, een grond, die de mensch m zichzelf zoekt en zoeken moet en wordt hij in de 
vertroosting des Geestes afhankelijk van constateerbare kenmerken " 

" Woeldennk erkent, dat de bezwaarden terugkeer naar het reformatorische standpunt inzake Gods belofte 
beogen, "al laat ik thans in het midden, of zij dit ten volle hebben doorgevoerd". Belofte en werkelijkheid, p. 
14 Al in de eerste druk van Doopsformuher had Woeldennk binnen de Gereformeerde Kerken een 
scholastieke en een reformatorische sü^oming onderscheiden, m de tweede druk voegde hij eraan toe, dat hij 
toen nog niet kon weten, dat deze beide stromingen tot zo'n scherpe botsing zouden komen, Doopsformuher, 
p. 175 (noot) 

''' Belofte en werkelijkheid, p 13. 

" Belofte en werkelijkheid, p 18, toch spreekt ook Woeldennk zelf over een vervuld worden van de belofte 
in de weg van geloof en gehoorzaamheid, echter ook in die contekst hamert hij op het blijvend belofte-
karakter van de belofte, die steeds geloof blijft vragen, Belofte en werkelijkheid, p 39-40 
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werkelijkheid brengt ons in het voetspoor van Rome en Aristoteles terug."''' 

3.2.2 De Heilige Geest als onderpand 
De Heilige Geest is het onderpand van Gods beloften. Hij leert Gods beloften als 
volkomen betrouwbaar kennen. Niet het onderpand is het belangrijkste, maar de belofte 
en haar inhoud. De Geest als onderpand trekt met van Gods beloften af, maar maakt 
die beloften tot troost en sterkte. Het werk van de Geest maakt de belofte van de Geest 
dan ook niet waardeloos. In onze geestloosheid mogen we steeds weer ons vertrouwen 
stellen op de belofte. 

Het werk van de Geest in het hart als onderpand van Gods genade mag niet onder

schat worden. Evenmin mag het overschat worden, zodat het onderpand de plaats van 
de belofte gaat innemen als grond van vertrouwen. Dan bieden de kenmerken van de 
genade meer houvast dan de beloften zelf. "Ja, zoo kan men afgoderij bedrijven met de 
wedergeboorte en de bekeering en de bevinding."'^ 

In de theologie van Schortinghuis en zijn volgelingen is het werk van de Geest in 
het hart het bewijs, dat men deel heeft aan Gods beloften en behoort tot het ware Israel. 
De bevinding is een kenmerk en blijk van innerlijke genade. Alleen dan ook heeft 
iemand het recht om het 'Onze Vader' te bidden. Met deze denkwijze vertoont volgens 
Woelderink het Praeadvies grote overeenkomsten, uitgezonderd dan de leer inzake de 
wedergeboorte. 

Wedergeboorte 
Aan het wedergeboortebegrip van het Praeadvies wijdt Woelderink in Belofte en 
werkelijkheid een apart hoofdstuk '* Wedergeboorte is in het schema van het Praead
vies  in het spoor van A. Kuyper  de inplanting van een levenskiem. Hier komt de 
roomse leer van de (in)geschapen genade terug Uit het bezit van deze levenskiem 
vloeit logischerwijze de volhïirding der heiligen voort 
Volgens Schrift en belijdenis is wedergeboorte een gebeuren Het is het werk van de 
Heilige Geest, waardoor een mens het leven van het geloof binnengaat Daarbij maakt 
de Heilige Geest gebruik van het evangelie De Heilige Geest mag niet met Zijn werk 
in een mensenhart vereenzelvigd worden." Wij blijven steeds aangewezen op de 
belofte van de Geest. In die weg ontvangen de gelovigen de troost van de volharding 
van de heiligen 
De veronderstelde wedergeboorte is te beschouwen als een verstandelijke gevolgtrek

" Belofte en werkelijkheid, p 15 

" Belofte en werkelijkheid, p 19 

'* Belofte en werkelijkheid, p 4555 

'■* Ook daarom moet er niet gesproken worden over 'aanvankelijke realisering' van de beloften Weliswaar is 
de Geest de eerstelmgsgave, de vruchten van de Geest zijn niet zondermeer als eerstelingsgaven aan te 
merken "Zoo verderfelijk, zoo bevlekkelijk, zoo verwelkelijk als onze wedergeboorte, onze bekeermg, ons 
geloof IS het heil Gods niet" Het geschenk van het geloof is niet te abstraheren van de gelovige, die een 
onvolmaakte zondaar blijft, Belofte en werkelijkheid, p 53 Zie over de vereenzelviging van de gave van de 
Geest met één bepaalde werking van de Geest (de wedergeboorte) door het Praeadvies Doopsformulier, p 
371 (noot) 
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king uit de bijbelse waarheid over de noodzaak van de wedergeboorte Geloof en 
bekering is noodzakelijk voor het heil. Jong gestorven kinderen van gelovige ouders 
worden zalig (D L 1,17). Dus zijn zij wedergeboren geweest, al was het nog maar in 
de kiem. Is er dan ook een kiem van volharding'', vraagt Woelderink. De Schrift zegt 
toch ook, dat volharding nodig is om behouden te worden'' Spreken over wederge
boorte bij jonge kinderen - zoals ook bij Calvijn te vinden is - acht Woelderink een 
conclusie van rechtlijnig denken. In dit opzicht volgt hij Calvijn niet.^ 

Met de leer van de onderstelde wedergeboorte heeft men zich zelfs nog verder dan in 
de theologie van Schortinghuis verwijderd van de gedachte, dat het werk van de Geest 
gegeven is tot onderpand van Gods beloften. Hoe kan een werk van de Geest dat in het 
verborgene sluimert, ooit tot een onderpand zijn? Het leidt bovendien tot harde conse
quenties. Uit een goddeloze wandel constateert men eenvoudigweg het ontbreken van 
innerlijke genade, het geen deelhebben aan de absolute heilsbelofte. "Ik heb bij het 
lezen van een dergelijke officieele verklaring wel eens gedacht, dat er in de Gerefor
meerde Kerken weinig moeders moeten zijn, die een Monica's hart hebben, als men 
zulk een verklaring zonder protest aanvaardt. (...) Mag een moeder voor haar verloren 
zoon niet pleiten op Gods beloften? Voor een wedergeborene kan ze hem misschien 
niet meer houden, maar als ze nochtans pleit op Gods beloften, blijkt daaruit dan niet 
zonneklaar, dat deze van meer waarde zijn dan de werkelijkheid en de aanwijsbare 
aanwezigheid der wedergeboorte?"*' 

Naar reformatorische opvatting zijn de beloften meer dan het geloof, dat erop 
vertrouwt. Hiermee komen de Gereformeerde Kerken in strijd. In het spoor van Kuyper 
krijgt de wedergeboorte een sterker klem dan Gods belofte. "Niet de gedachte van het 
onderpand, maar de gedachte van de realisatie van het heil beheerscht hier alles. "'̂  

3.2.3 Onjuiste onderscheidingen ten aanzien van de belofte 
Zowel in de Toelichting als in het Praeadvies wordt een scherp onderscheid gemaakt 
tussen 'aanbieden' en 'geven'. Bij 'geven' of 'schenken' wordt steeds gedacht aan een 
metterdaad geven. Hierbij hoeft het geschonkene niet aangenomen te worden, "omdat 
het heil, dat metterdaad geschonken wordt, door de krachtdadige werking des Heilige 

"' Dit in tegenstelling tot C Vonk in zijn brochure Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der 
kinderkens wel noodig^, Toespraak gehouden in de vergadering van den Raad der Gereformeerde Kerk te 
Schiedam in December 1943, z p , zj , zie Belofte en werkelijkheid, p 50-51 Tot hoe dwaze conclusies 
dergelijk rechtlijnig denken kan brengen, illustreert Woelderink met de uitspraak van het Praeadvies, dat de 
Heilige Geest, die het geloof werkt, toch niet kan worden toegezegd op conditie van het geloof Echter, zoals 
de Geest het geloof werk, zo werkt Hij ook het gebed "Men zou hier dus evengoed de conclusie kunnen 
trekken de Heilige Geest, die het gebed werkt, kan toch niet worden toegezegd op conditie van gebed Toch 
bewandelt de Heiland deze onlogische weg, als Hij zegt 'Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen 
goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen Geest geven, die Hem bidden' 
(Luc 11 13) De wijsheid, die van boven is, is waarlijk nog iets anders dan een rekensommetje", Belofte en 
werkelijkheid, p 51 Zie voor Woelderinks kritiek op het beroep in de bijlage van het Praeadvies op Calvijn 
en andere reformatorische theologen Doopsformuher, p 213 (noot) 

" Belofte en werkelijkheid, p 23. 

" Belofte en werkelijkheid, p 24. 
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Geestes in de ziel van de uitverkorenen wordt uitgestort en in de wedergeboorte tot 
openbaring komt."" 

Hiermee annex is de onderscheiding tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaar
delijke heilsbelofte. De voorwaardelijke belofte is de aanbieding van het heil, die 
aangenomen of verworpen kan worden; de onvoorwaardelijke heilsbelofte draagt het 
karakter van een heilsafkondiging en heilsverzekering voor de uitverkorenen, die 
spreekt zowel van wat al geschonken is als van wat nog ontvangen zal worden. In feite 
IS hier niet meer van een belofte, maar van een voorzegging sprake. Dit met alle 
gevolgen vandien voor de visie op het sacrament.^ 

Spreken de reformatoren over Gods geven, dan denken zij aan een geven in de 
belofte. Het gaat om een verklaring van God, die gelovig aangenomen behoort te 
worden. In de synodale uitspraken wordt dit geven feitelijk opgevat. De doop spreekt 
van een plaats gehad hebbend feit. Hiervan is de leer van de veronderstelde wederge
boorte een vanzelfsprekende consequentie. Ook al leidt het tevens tot opvallende 
mconsequenties. In de eerste doopvraag zou sprake zijn van feitelijke, inwendige 
heiliging.^' Maar niet alle gedoopte kinderen behoren tot het ware Israël. De oplossing 
voor deze kwestie - de eerste doopvraag heeft de uitzonderingen verwaarloosd -
overtuigt echter niet. "Maar hoe kan ik daar zeker van zijn? Als het nu eens andersom 
was? Als de verkorenen nu eens de uitzonderingen waren?"** Bovendien, de Verkla
ring van 1905 hield de mogelijkheid open, dat de wedergeboorte na de doop plaats 
vindt. "Daar hebt ge dus de tweede uitzondering. Eerst zijn er de niet-verkorenen, die 
niet vallen onder de heilsverzekering; en daarnaast is er nog een getal van verkorenen, 
dat er evenmin onder valt."*' En toch wordt geëist, dat de ouders hun kinderen als 
wedergeboren zullen beschouwen. "Het doet op zijn zachtst gesproken zeer vreemd 
aan. Maar zoo gaat het immer, als men met logische conclusies opereert en niet met 
geloofswaarheden."** Met A. Kuyper gaat het Praeadvies zelfs de leer van de sacra
mentele genade opnieuw invoeren: de doop versterkt aanwezig geloof, waarbij geloof 

" Belofte en werkelijkheid, p 26. 

" "De waarde en de beteekenis der belofte, en als zoodanig ook de waarde en beteekenis van het sacrament, 
gaan verloren, zoodra een schoolsche wijsheid zich meester maakt van het Evangelie en de verborgenheid 
van het sacrament volkomen duidelijk wil maken of de althans de genade daadwerkelijk door het sacrament 
meegedeeld wil zien"; Doopsformulier, p 108 (noot). 

' ' Woelderink wijst erop, dat het spreken over een inwendige heiliging moeilijk meer een heiliging m 
Christus kan heten De inwendige heiligheid is m de mens, in de gelovige zelf Alleen al het spreken over 
'heiliging m Christus' geeft aan, dat het gaat om een door God in Christus gerekend worden. Wie de heiliging 
in de kinderen zoekt, doet tekort aan wat het doopsformulier zegt over het zoeken van de zaligheid buiten 
onszelf in Christus, Doopsformulier, p. 246 (noot) 

" Belofte en werkelijkheid, p 28. Zie ook Doopsformulier, p. 197 (noot)' "Dat onder het zaad der Gemeente 
de niet-uitverkorenen de uitzonderingen vormen, wordt zonder eenig nader schriftuurlijk bewijs veronder
steld " 

" Belofte en werkelijkheid, p 29 

" Idem 
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en geloofskiem vereenzelvigd worden. 
Op deze manier worden naar Woelderinks overtuiging de troost en de kracht van 

de sacramentele spreekwijze weggenomen.*' Het sacrament spreekt - naar reformato
rische opvatting - niet over het innerlijk zijn van de kinderen, "maar verzekert hun, dat 
ze zonder hun weten van God tot genade zijn aangenomen en onder zijn kinderen 
gerekend worden. En deze troostrijke boodschap mogen wij hun brengen, niet in de 
veronderstelling, dat zij het geloof al bezitten, maar in vertrouwen op de gegeven 
belofte, dat de Heilige Geest door middel van dit door ons gebrachte Evangelie hun het 
geloof wil geven en hen in dat geloof wil sterken."™ 

3.2.4 De verhouding tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke 
belofte 
Woelderink protesteert tegen de voorstelling van zaken door J. Ridderbos," dat hij in 
de sacramenten slechts de aanbieding van het heil, de voorwaardelijke heilsbelofte 
verzegeld zou achten. Ook naar Woelderinks oordeel verzegelen de sacramenten de 
onvoorwaardelijke heilsbelofte. Alleen verstaat hij daaronder iets heel anders dan het 
Praeadvies, dat daarbij denkt aan een absolute heilstoezegging aan de uitverkoren.^^ 

Inderdaad is naar Woelderinks mening te onderscheiden tussen voorwaardelijke 
en onvoorwaardelijke beloften. De belofte van het evangelie, waarin Christus ons met 
al zijn weldaden geschonken wordt, is onvoorwaardelijk.^' Ook al vraagt de onvoor
waardelijke belofte geloof en kan zij ook alleen maar door het geloof aangenomen 
worden, toch is het geloof daaraan niet als een voorwaarde vooraf gebonden. "Zij komt 
midden in onze zonden tot ons, nog voordat er van geloof en bekeering sprake is; en zij 
blijft ook daarna, als er geloof en bekeering is, nog even onvoorwaardelijk, gansch 
onafhankelijk van ons geloof en onze bekeering."''' Christus wordt ons uit genade 
gegeven. De belofte van het evangelie gaat aan het geloof vooraf en is gegeven, opdat 
zij geloofd zou worden.^' Het is deze onvoorwaardelijke belofte, die in de sacramenten 
verzegeld wordt. "Wanneer dit weer verstaan wordt, zal men niet bouwende op zijn 

"' Met de sacramentele spreekwijze hebben naar Woelderinks mening de opstellers van het Praeadvies ook 
geen rekening gehouden bij hun interpretatie van het dankgebed na de doop; Doopsformulier, p. 371 (noot). 

™ Belofte en werkelijkheid, p. 33. 

" In G7T43, p 45 e.v ; Ridderbos' artikel 'Schriftuurlijke verbondsbeschouwing?' richtte zich zowel tegen 
Woelderink als tegen C. Vonk Ridderbos' artikel werd ook in brochure-vorm uitgegeven. 

" Daaruit blijkt volgens Woeldennk, dat deze belofte wel degelijk gebonden is aan een voorwaarde, 
namelijk die van de verkiezing; Belofte en werkelijkheid, p. 36. 

" Woelderink adstrueert dit met vraag/antwoord 66 H.C: de sacamenten bevestigen de belofte van het 
evangelie, dat God ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der 
zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt; Belofte en werkelijkheid, p. 34. 

" Belofte en werkelijkheid, p. 36. 

" Belofte en werkelijkheid, p. 40. 
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geloof en bekeering, ten avondmaal gaan, maar zal men ook niet, angstig zoekende 
naar de kenmerken van een waar geloof en ware bekeering, daarvan behoeven weg te 
blijven."''* 

Naast de onvoorwaardelijke belofte van het evangelie, kent de Schrift 
voorwaardelijke beloften." Echter: "De voorwaardelijke belofte is aan de onvoor
waardelijke ondergeschikt en kan alleen van uit deze laatste worden verstaan en 
begrepen.'"* 

Woelderink ontkent niet, dat tal van Gods beloften niet enkel toe-zegging, maar 
ook voor-zegging zijn. Als voorbeelden noemt hij de belofte inzake de komst van de 
Messias of inzake Christus' wederkomst. Maar ook de voorzegging wordt door het 
belofte-karakter getypeerd: deze beloften werden gegeven om er in het geloof uit te 
leven. Het Praeadvies ontneemt aan Gods beloften het belofte-karakter en houdt alleen 
de voorzegging over. Daarmee wordt het leven van het geloof afgesnoerd. "Wie de 
toezegging van den Heiligen Geest, die het geloof werkt, enkel vatbaar acht voor 
realisatie en niet bestemd voor de omhelzing des geloofs, ontneemt den christen in 
zijn armoede tegenover de macht van het ongeloof in zijn hart den rijkste troost 
des levens."'' 

3.2.5 Belofte en verkiezing 
Achter het belofte-begrip van het Praeadvies onderkent Woelderink de intentie om de 
leer van de verkiezing te handhaven. Daartoe hebben de opstellers zich verschanst in 
een theologisch systeem, waarin de verkiezingsidee overheerst: Gods beloften, aan 
zondaren gedaan, zijn getransponeerd in beloften aan de uitverkorenen. 

Voor de vrees, dat bij de visie op het verbond, zoals voorgestaan door Woelde
rink, de leer van de verkiezing in gevaar zou komen, is geen grond. "Geen ogenblik 
hebben we bij de uiteenzettingen dezer dingen uit het oog verloren, dat het voornemen 
Gods, dat naar de verkiezing is, vast blijft, dat dit voornemen Gods in den tijd gereali
seerd wordt; en hier mag ongetwijfeld gezegd worden, dat het geloof niet geëischt 
wordt; reeds daarom niet, omdat dit voornemen Gods ons niet bekend is, omdat het 
behoort tot de verborgen dingen, omdat wij dus ook den inhoud daarvan niet geloovig 
kunnen omhelzen."*" Uit het gelovig omhelzen van Gods beloften leren wij, dat wij een 

" Belofte en werkelijkheid, p 38 

" In dit verband citeert Woelderink D L 11,5 met de conditioneel geformuleerde belofte van Johannes 3 16; 
ook noemt Woelderink de Voorrede op het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, waann sprake is van de 
conditie van het geloof; Belofte en werkelijkheid, p 35 

™ Belofte en werkelijkheid, p 41., zie ook de voetnoot op deze pagina: "De onvoorwaardelijke belofte des 
Evangelies spreekt van den grondslag der genade, waarop God ons in Christus heeft gezet en aangenomen; 
de voorwaardelijke beloften van het Evangelie spreken van het leven des geloofs, dat op dezen grondslag 

wast" 

™ Belofte en werkelijkheid, p 43. 

'" Belofte en werkelijkheid, p 44 
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plaats hebben in Gods eeuwige liefde. Vooral het besef, dat het de Heilige Geest is, die 
het geloof in ons bewerkt, bewerkt en verdiept de overtuiging, dat God ons in Christus 
heeft lief gehad met een eeuwige liefde. In het geloofsleven beginnen we dan ook niet 
met Gods verkiezing, maar bij de beloften van Gods barmhartigheid. Zo blijft het ook 
bij de voortgang van het geloofsleven. Alleen hier krijgt een mens in het geloof zicht 
op Gods verkiezende liefde, zonder hoogmoedig of zorgeloos te worden. Ook Calvijn 
is in zijn eerste boek niet met Gods verkiezing begonnen; anders was bij voorbaat de 
rechtvaardiging door het geloof alleen scheef getrokken. Dan was er enkel een evang
elie voor uitverkorenen overgebleven, en niet voor zondaren. "Ook wij belijden van 
harte, dat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast blijft, maar de troost 
daarvan kan alleen gesmaakt worden in den weg des geloofs, waardoor de 
onvoorwaardelijke beloften van het Evangelie omhelsd worden."*' 

3.2.6 De waarheidsvraag 
Voor wat betreft de waarheidsvraag*^ wijst Woelderink erop, dat velen de 'waarheid' 
gelijkstellen met een theologisch systeem van waarheden, waarvan men meent dat het 
m overeenstemming met de Schrift is. Deze schoolse en in feite roomse opvatting van 
de 'waarheid' is aan de Schrift vreemd. De waarheid is de levende Godsopenbaring in 
Jezus Christus. Daarom heet de Heilige Geest - de Geest van de openbaring, waarvan 
het evangelie het getuigenis is - de Geest van de waarheid. Het evangelie gehoorzaam 
zijn is dan ook niet hetzelfde als de instemming met een aantal geopenbaarde waarhe
den, maar is algehele onderwerping aan Christus Zelf en aan de Geest van de waarheid. 

Bij de strijd voor de waarheid moet altijd gevraagd worden, of het gaat om de 
waarheid van het evangelie of van een bepaald theologisch systeem. De Schrift vraagt 
niet allereerst geloof voor zichzelf, maar voor het evangelie van Christus. Hoeveel te 
minder mogen dan kerkelijke belijdenissen of leerstellingen een heersende plaats 
boven het evangelie gaan innemen. Zij moeten dienstbaar blijven aan de prediking van 
het evangelie, waaraan de reformatie van de kerk te danken is. Zo zijn kerkelijke 
belijdenisgeschriften ook bedoeld. Ze vatten maar niet een aantal abstracte leerstelling
en samen. Ze willen de beloften van het evangelie vertolken. 

Reeds de remonstranten gingen op een schoolse en rationalistische manier met de 
waarheid om. Helaas hebben gereformeerde theologen hen in dat opzicht gevolgd. 
"Daardoor kon men al spoedig de waarheid der verkiezing en van de volharding der 
heiligen evenmin in schriftuurlijke zin verstaan als de Remonstranten. Wie toch het 
stuk der verkiezing losmaakt van het Evangelie, wie dit uitwikkelt uit de belofte des 
Evangelies, transformeert Gods verkiezende genade in Christus Jezus in de verkie
zingsidee en maakt deze tot de grondlijn van zijn theologisch systeem."" Al op de 
Dordtse Synode werd voor dit gevaar gewaarschuwd. Woelderink legt van hieruit een 

" Belofte en werkelijkheid, p. 45. 

" Het hoofdstuk over de waarheidsvraag (p. 55-69) is te beschouwen als een nadere uitwerking van wat 
Woelderink daarover schreef in 'Woord vooraf op p. 4. 

" Belofte en werkelijkheid, p 61. 
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link naar de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 1945 zou samenk
omen. De diversiteit in richtingen maakt de keus verleidelijk om te streven naar 
kerkelijke sanctionering van eigen theologisch gedachtengoed. Maar de kerk kan niet 
leven uit de school. Zij moet leven uit het evangelie! Voor Woelderink is de gang van 
zaken in de Gereformeerde Kerken een baken in zee. Meningsverschillen werden 
kerkelijk beoordeeld. Een theologische stelling werd tot leer- en belijdenisuitspraak 
verheven, zoals dat in de Gereformeerde Gemeenten in 1931 gebeurde. Dit gebeurde -
typisch sectarisch - zonder dat men andere kerken, staande op dezelfde grondslag van 
de belijdenis, heeft geraadpleegd. De waarheidsvraag mag niet worden geïsoleerd van 
de heilsvraag en heilsverkondiging. "Anders wordt het Evangelie der genade losge
maakt uit het leven des geloofs en tot een voorwerp van bespiegeling gemaakt. En dan 
kan het niet meer recht verstaan worden. Dan gaat iedere theologische stelling een stuk 
van 'de waarheid' uitmaken en verketteren we elkander om iedere gedachte, waarin we 
niet met elkander tot overeenstemming kunnen komen. "̂ '' 

3.2.7 Confrontatie met E. Smilde 
Ook in de bespreking van het boek van E. Smilde stelt Woelderink de waarheidsvraag 
aan de orde. Woelderink typeert Smilde's boek als een oratio pro domo, een verdedi
ging van de leerbeslissingen van de Gereformeerde Kerken. Allerlei historische 
argumentatie wordt aangedragen. Maar de waarheidsvraag blijft onbeantwoord. 
Nergens wordt het kuyperiaanse begrippenmateriaal op schriftuurlijkheid getoetst. 
Tegenover de bezwaarden wordt angstvallig de traditie verdedigd.'' 

Woelderink verwijt Smilde een ongeoorloofde simplificatie van het standpunt 
der bezwaarden. Zij zouden slechts oog hebben voor een breed uitwendig opgevat 
verbond. Heel de onderscheiding uitwendig/inwendig wordt - evenals door Woelderink 
- door het gros van de bezwaarden verworpen. Bovendien verzuimt Smilde aan te 
geven, waarom de bezwaarden weigeren het verbond te laten beheersen door de 
verkiezing. Overigens zijn de bezwaarden daarmee in het goede gezelschap van D.L. 
III/IV,8: Gods belofte is welgemeend, ook al wordt het evangelie door velen verwor
pen. 

Voetstoots gaat Smilde uit van de juistheid van Kuypers opvattingen inzake 
wedergeboorte en doop. Ook maakt hij zonder schriftuurlijke argumentatie verschil 
tussen het aanbod van het evangelie aan allen en de beloften, zoals die aan de gelovi
gen verzegeld worden in hun doop. "Het gaat hier m.i. over niet minder dan over de 
vraag, of er één evangelie is voor kerk en wereld beide dan of er twee zijn, één voor de 
wereld, dat aan de ongelovigen gebracht wordt en één ander voor de kerk, waaruit de 
gelovigen leven." Helaas: "Hier worden de genomen theologische beslissingen 
verdedigd van uit de traditie. Daardoor komt de waarheidsvraag op de achtergrond."** 

Belofte en werkelijkheid, p. 69. 

EdG I, nr 20. 

EdG I, nr 21 (beide citaten). 
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3.3 Analyse 

3.3.1 Kerkelijke aspecten 
Al aan het begin van dit hoofdstuk werd uitgesproken, hoe begrijpelijk Woelderinks 
betrokkenheid bij het geschil in de Gereformeerde Kerken is, ook al was hij zelf 
predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Naar eigen zeggen verdiepte Woelde-
rink zich in de opgeworpen vragen, omdat deze voor allen van het grootste belang zijn. 
Bij deze vragen is de prediking van het evangelie in geding. Bij dit onderwerp zijn alle 
kerken betrokken.*' 

Woelderinks sympathie ligt aan de kant van de bezwaarden. Dat weerhoudt hem 
niet om kritiek op hen uit te oefenen. Dat begint al in het 'Woord vooraf van Belofte en 
werkelijkheid: te zeer wordt het debat in de Gereformeerde Kerken op bijzaken 
betrokken, wat Calvijn, Bullinger en anderen over de zaken in geding gezegd hebben. 
"Misschien moet gezegd, dat het theologisch gesprek in de Gereformeerde Kerken al te 
zeer op dit spoor is geleid en dat de bezwaarden mede daardoor verleid zijn geworden 
om niet immer tot het hart der kwestie door te stooten."** 

Dat de leergeschillen leidden tot een kerkelijke breuk, betreurde Woelderink diep. 
Toch zag hij ook een positief punt. "Maar misschien moeten al deze dingen alzoo 
geschieden. Te lang heeft men geroemd in door menschenhanden geformeerde 
kerkformaties. Wij moeten allen onze leuzen en onze geliefkoosde beginselen laten 
varen om terug te keeren tot Hem, Die het eenig Hoofd Zijner Kerk is en die nochtans 
telkens een vreemdeling dreigt te worden in Zijn eigen huis. (...) Wij worden allen 
opgeroepen ter verootmoediging om toch nooit meer te willen zijn of worden, ook niet 
in onze hoedanigheid van kerklid, dan zondaren, die enkel leven van Gods genade in 
Christus Jezus. In dezen weg alleen zullen wij elkander vinden, zullen ook de kerken 
elkander vinden."*' 

3.3.2 Contra subjectivisme 
Woelderinks kritische bespreking van de leeruitspraken van 1942, de Toelichting en 
met name van het Praeadvies wordt gestempeld door zijn verzet tegen het subjectivis
me, waarbij de mens in plaats van in Gods belofte-woord de zekerheid in zichzelf 
zoekt. Dat verzet kent de volgende aspecten: 

Woelderink protesteert tegen het substantieel-realistisch genadebegrip, zoals hij 
dat geradicaliseerd ziet in Kuypers visie op de wedergeboorte. Wordt genade 
substantieel-realistisch gedacht, dan keert de roomse gedachte van de (in)gescha-

" Belofte en werkelijkheid, p. 4-5. 

'* Belofte en werkelijkheid, p. 3. 

" Belofte en werkelijkheid, p. 5-6. 
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pen genade terug.'" Als geschapen werkelijkheid gaat de genade een eigen, 
tastbaar leven leiden, los van het (belofte)woord; gevolg hiervan is, dat mensen 
het houvast in zichzelf gaan zoeken, in kenmerken van innerlijke genade. Eigen 
bevinding gaat het beloftewoord vervangen; 
om dezelfde reden wijst Woelderink elke identificatie af van de gave van de Geest 
met het werk van de Geest in het hart (wedergeboorte, geloof, bekering). Gaan 
deze samenvallen, dan wordt de mens opnieuw naar eigen innerlijk verwezen; 
een andere identificatie die Woelderink afwijst, is die van het verbond met de 
verkiezing. Het verbond beperken tot de uitverkorenen is opereren met de verkie

zingsidee; de dominantie van deze idee belemmert het evangelie om voor zichzelf 
te spreken. Bovendien, bouwen op (kenmerken van) eigen verkiezing bergt het 
gevaar van hoogmoed of zorgeloosheid in zich; 
Woelderink keert zich tegen elke vorm van speculatief redeneren. In het verleng

de hiervan ligt zijn protest tegen kerkelijke ijking van een theologische mening, 
die de belofte van het evangelie als voorwerp van het geloof domineert en 
vervangt. Ook in dit laatste geval bespeurt hij een romaniserende tendens. Niet de 
traditie, maar de waarheid van het evangelie in de Schrift is de kritische norm 
voor de kerk. 

Woelderinks kritiek overziende, kan gesteld worden, dat de hoofdzaken daarvan een 
toespitsing zijn van wat hij tot dusver aan kritiek had geleverd op het subjectivistisch 
denken in eigen kring. Hetzelfde kan gezegd worden van wat hij er positiefthetisch 
tegenover stelt: 

God geeft  zonder voorwaarden vooraf  alle heil in de belofte van het evangelie; 
deze belofte moet in geloof worden aangenomen; 
niet het werk van God in het hart, maar het Woord van God in de belofte is de 
grond voor de geloofs en heilszekerheid; deze regel geldt ook bij de voortgang 
van het geloofsleven; 
daarom ook is het sacrament geen zegel aan het werk van God, maar aan de 
belofte van God; 
het verbond omvat niet slechts de uitverkorenen, maar de gelovigen en hun 
kinderen; 
wedergeboorte is geen statisch iets, maar het werk van God, waardoor een mens 
het leven van het geloof binnengaat. 

3.3.3 Kenmerkend 
Ook in ander opzicht is Woelderinks wijze van reageren op het dogmatisch geschil 
binnen de Gereformeerde Kerken kenmerkend. Zowel in Belofte en werkelijkheid als in 
de toevoegingen aan de tweede druk van Het Doopsformulier treft de theologische 

■" C Trimp acht Woelderinks poging om het scholastieke begrip res met 'werkelijkheid' te vertalen met 
geslaagd. Wèl acht hij Woelderinks analyse sterk, waar deze in de synodale apologién een scholastiek 
genadebegrip signaleerde, Klank en weerklank Door prediking tot geloofservaring, Bameveld 1989, p. 61, 
p 180 (noot 11). 
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kennis van zaken Woeldennk blijkt opnieuw een wetenschappelijk theoloog te zijn 
Tegelijk geeft hij blijk van een diepe pastorale interesse Er wordt niet in 

abstracto getheologiseerd en gepolemiseerd Het gaat Woeldennk om de geloofs- en 
heilszekerheid Strijk op zet blijkt dan ook zijn bewogenheid met de gemeente Op het 
standpunt van leeruitspraken en Praeadvies knjgt het leven des geloofs de doodsteek " 
Moeders met een Monica's hart kunnen het hierbij niet uithouden '̂  De belofte van de 
Geest wegsluiten laat de christen in zijn geestelijke armoede achter'' Enzovoorts 

Woeldennks existentiële betrokkenheid komt op bijzondere manier tot uiting, 
wanneer hij vertelt van zijn verlangen naar levensheiliging De momenten van dat 
verlangen behoorden tot de beste van zijn leven, erkent hij Maar nooit kwam hij 
verder dan dat verlangen "Dat wil zeggen, dat ik voor de heiliging van mijn leven 
telkens gestaan heb als voor een puinhoop Mijn zonden, mijn veelvuldige zondige 
neigingen, begeerten, gedachten hebben gedung alles stuk geslagen Dan bleef mij niet 
anders over dan weer diezelfde tocht naar het kruis van Christus, die ieder verloren 
zondaar gaat tot behoudenis van zijn leven Daar bij de bron van onverdiende barmhar
tigheid vond ik weer de belofte des Heiligen Geestes, die door onze zonden niet stuk 
geslagen wordt, de belofte van den Heiligen Geest, die naar het woord van den Heiland 
bij ons zal blijven in der eeuwigheid In deze belofte en in deze belofte alleen ligt de 
wedergeboorte en bekeering, de volharding en de zaligheid van al Gods kinderen vast; 
in deze belofte, niet in een ons ingeschapen genade "'" 

3.3.4 Scholastiek-Reformatie 
Tegenover het - in wezen rooms-aristotelisch - scholastieke denken over belofte en 
werkelijkheid, stelt Woeldennk de leer van de Reformatie uit de zestiende eeuw 
Tegenover Rome hielden de hervormers vol, dat al het heil gegeven wordt in de 
belofte In dit opzicht is de gereformeerde scholastiek - in navolging van Schortinghuis 
en later van Kuyper - het spoor bijster geraakt Hier is terugkeer naar de Reformatie 
geboden 

Dit pleidooi verhindert Woeldennk ovengens niet om kntisch te zijn m de 
richting van de reformatoren Terecht was Luther beducht voor het onschriftuurlijk 
spiritualisme van Zwingli Daarom benadrukte hij de eenheid van teken en betekende 
zaak in het sacrament Dit deed hij echter met een zekere eenzijdigheid, waarvan 
scholastiek denken een dankbaar gebruik zou maken '̂  

Ook Calvijn ontkomt met aan kntiek Woeldennk meent een vorm van logicisme 

" Belofte en werkelijkheid p 19 

" Belofte en werkelijkheid p 23 

" Belofte en werkelijkheid p 43 

** Belofte en werkelijkheid p 54 

" Doopsformulier p 108 (noot) 
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bij hem op te merken '* Tegelijk wordt Calvijn geprezen voor de ordenmg van de stof 
m de Institutie " 

Samenvattend Woeldennks houdmg tegenover de grote Reformatie is te typeren als 
sympathetisch-kritisch Beide elementen van deze typering zijn hier op hun plaats En 
dat in de aangegeven volgorde 

3.3.5 Gods eeuwig verkiezend voornemen geen 'voorwerp des ge
loof s ' 
Evenals in De gevaren der doopersche geestesstrooming geldt Woeldennks protest in 
zijn bestrijding van de leeruitspraken niet de eeuwige verkiezing als zodanig, maar de 
verkiezingsfJee het aprioristisch opereren met de verkiezingsleer als uitgangspunt 
voor het verdere theologische denken Voor Woeldennk ligt het startpunt bij Gods 
beloften In de beloften van de goddelijke barmhartigheid heeft het geloof het blijvend 
houvast 

Bijzondere aandacht vraagt Woeldennks uitspraak, dat Gods verkiezend voorne
men van eeuwigheid tot de verborgen dingen behoort, waarvan de inhoud dan ook niet 
gelovig omhelsd kan worden Woeldennk had er steeds de nadruk op gelegd, dat naar 
reformatorische opvatting Gods verkiezing 'voorwerp des geloofs' is Op een bepaalde 
manier komt dat laatste ook in Belofte en werkelijkheid weer terug Alleen door Gods 
beloften knjgen wij in het geloof zicht op Gods verkiezende genade Uit de omhelzing 
van die beloften leren wij verstaan, dat wij ook een plaats hebben in Gods eeuwige 
liefde Toch zijn het voor Woeldennk blijkbaar niet die beloften zelf, die de doorslag 
geven voor de persoonlijke verkiezingszekerheid Vooral het besef, dat wij onszelf met 
tot geloof hebben gebracht, verdiept het besef van Gods verkiezende genade en werkt 
de overtuiging, dat Hij ons in Chnstus van eeuwigheid af heeft liefgehad Al begint het 
geloof met Gods beloften, uiteindelijk wordt de verkiezingszekerheid aan Gods werk m 
het eigen hart ontleend Het is een onverwacht 'subjectief element in Woeldennks 
betogen, waarin voortdurend het aflezen van eigen verkiezing uit bepaalde kenmerken 
afgewezen wordt 

Woeldennk in de lijn van DL 1,12'' 
Op het eerste gezicht lijkt het, alsof Woeldennk zich hier begeeft in de lijn van D L 
1,12 Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de 
uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het met bij iedereen even sterk en in 
gelijke mate Die zekerheid ontvangen de uitverkorenen met, wanneer zij de verbor-
genheden en diepten van God 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 Chnstus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar 
Gods wil over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid Toch wordt hier de 
zekerheid over eigen verkiezing met gefundeerd op de vruchten van de verkiezing De 

Belofte en werkelijkheid p 51 

Belofte en werkelijkheid p 45 
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bedoeling is in het opmerken van deze vruchten gaat een mens deze zekerheid 
ervaren Op de achtergrond van DL 1,12 speelt de bewering van de remonstranten, 
dat een mens in dit leven geen gevoelsmatige zekerheid over eigen persoonlijke 
verkiezing kan bezitten (zie Verwerping der dwalingen 1,7) '* 

In Belofte en werkelijkheid komt opnieuw de spanning aan de oppervlakte, die al 
geconstateerd werd in Het Doopsformulier en De gevaren der doopersche geestes

strooming de spanning tussen Gods beloftewoorJ enerzijds en Gods verkiezingswerA: 
anderzijds Aan de goddelijke verkiezing geeft Gods beloftewoord de gelovige wel 
enig houvast, maar er is tegelijk een verborgenheid, waarop het geloof geen greep 
krijgt 

Woelderinks spreken over de 'volharding der heiligen' kent twee momenten Uit 
de overtuiging  gewerkt door het werk van de Geest in het hart  dat God ons van 
eeuwigheid heeft liefgehad in Christus, komt het geloof op, dat God Zijn werk, dat Hij 
in ons begonnen is, zal voleinden, "hiermede is tevens ten nauwste het geloof verbon

den m Gods trouw, waardoor Hij ons zal doen volharden tot het einde " " De zekerheid 
inzake de volharding der heiligen rust dus op twee pijlers op de door de Heilige Geest 
bewerkte overtuiging inzake Gods verkiezende liefde èn op Gods (beloofde) trouw 

De plaats van de uitverkiezing in de Institutie van Calvijn 
Woelderink blijkt aan de plaatsing van de uitverkiezingsleer in de Institutie een 
bijzondere betekenis toe te kennen Calvijn begint het eerste boek van de Institutie 
niet met de bespreking van de verkiezing Had hij dit gedaan, dan zou het stuk van 
de rechtvaardiging uit het geloof alleen zijn scheef getrokken, dan had hij niet kunnen 
spreken van een Evangelie en van beloften der goddelijke barmhartigheid voor 
zondaren, dan was er enkel een Evangelie voor de uitverkorenen overgebleven '"" 
Ook C Graafland merkt op, dat deze plaatsing vérgaande consequenties heeft "Het 
blijkt nog al wat uit te maken, of men begint bij de verkiezing en de verwerping, of 
dat men ermee eindigt '"" Begint men bij de verkiezing, dan is er geen ruimte meer 
om het evangelie tot allen nodigend en wervend te doen komen '"̂  
J Kamphuis relativeert het bovenstaande, wanneer hij opmerkt 'De grote vraag op 

dit punt IS niet primair die van de compositie, maar of wij bij ieder onderdeel van de 
leer altijd weer opnieuw geheel en al willen luisteren naar wat de Schnft ons leert en 
ook naar het hoe van dat onderwijs ( ) Hier is niet alleen de compositie van de stof. 

■"AN Hendriks, In de leerschool van Christus Populairtheologische bijdragen, Kampen 1995, p 8182 

*" Belofte en werkelijkheid p 44 

"" Belofte en werkelijkheid, p 45 

"" Van Calvijn tot Banh p 12 

'°^ C Graafland noemt voor het niet voorop plaatsen van de verkiezingsleer in de Institutie ook een christolo

gisch en pneumatologisch moüef Van Calvijn lol Banh, p 1213 Toch is in Graaflands optiek het niet 
voorop plaatsen van de verkiezingsleer in de Institutie maar van betrekkelijk belang Hij wijst op zogenaam

de Scopus structuur van Calvijns theologie Calvijn plaatst en behandelt aan het eind waar het al van meet 
af om begonnen was , Van Calvijn tot Banh p 14 Op deze manier zou van Calvijns theologie dus toch de 
verkiezingsleer het beheersende aspect zijn' Hierop hopen we in de Evaluatie terug te komen 
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maar ook en vooral de methode van de behandelmg bij elk onderdeel van betekenis 
( ) Van beslissende betekenis zal altijd blijven, of wij bij de behandeling van de 
chnstelijke leer (in welk kader dan ook) er de uiterste zorg aan besteden de accenten 
met anders te leggen dan de Schrift het doet en dat we 'de hemelse leer' (Calvijn) geen 
andere structuur geven dan die we uit de openbaring leren "'"■' 
Kamphuis wijst er bovendien op, dat Calvijn hier voor zichzelf de nodige vrijheid 

nam In de Institutie van 1559 behandelt Calvijn de predestinatie als sluitstuk van het 
werk van de Heilige Geest In de ontwerpgeloofsbelijdenis voor de Franse kerken uit 
datzelfde jaar  eveneens van de hand van Calvijn  heeft de leer van de verkiezing en 
de verwerping een kndere plaats na de leer van de zondeval en de erfzonde "" In het 
licht hiervan lijkt het dan ook raadzaam om niet al te zwaar wegende conclusies te 
verbinden aan de plaats, waar Calvijn in de Institutie de leer van de verkiezing en de 
verwerping behandelt 

3.3.6 De lijn naar de Nederlandse Hervormde Kerk 
In zijn betrokkenheid bij het conflict binnen de Gereformeerde Kerken blijft Woelde

rink voluit Nederlands Hervormd predikant Vandaar de lijnen, die hij naar eigen 
kerkelijke gemeenschap trekt Daarbij heeft hij het geheel van de Nederlandse Her

vormde Kerk op het oog Woeldennk wil niet weten van de heerschappij van een 
bepaalde theologisch mening of kerkelijke richting Ook niet van de gereformeerde 
richting Voor wat betreft de handhaving van de belijdenisgeschnften pleit Woeldennk 
dan ook voor een zekere soepelheid Met kennelijke instemming vermeldt hij de 
zienswijze van de 'zeven Haagsche Heeren' uit 1842 "" geen slaafse handhaving van de 
inhoud van de formulieren, maar alleen van wat daarvan essentieel en fundamenteel 
mag heten '"* 

Woeldennks publicaties rond het conflict in de Gereformeerde Kerken kregen in 
eigen hervormde kring nauwelijks aandacht In De Waarheidsvriend van 31 januari 
1946 verscheen een korte bespreking van Belofte en werkelijkheid van de hand van J. 
Sevenjn Meer dan een beknopte weergave van de inhoud werd niet gegeven Severijn 

'°' Mei Calvijn in de impasse' Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en evangelieprediking 
een blokkade voor de prediking van hel evangelie'^ (s,a\e Woord en wereld 10), Ermelo 1989 p 1516 

'" A de Reuver wijst op ditzelfde gegeven  met verwijzing naar J Kamphuis  in C G Graafland, H B 
Graafland A J Zoutendijk (red ), Uitdagend gereformeerd Reacties op prof dr C Graafland Feestbundel 
in verband met het afscheid van prof dr C Graafland als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde 
Bond aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht op 1 september 1993 Zoetermeer 
1993 p 73, De Reuver acht het een lastige vraag, of men wel zon groot gewicht kan toekennen aan de 
volgorde van behandeling als Graafland doet In een eerder stadium (1987) hechtte De Reuver nog wel bij
zonder gewicht aan de plaats van de verkiezingsleer in de Institutie Ik heb daar altijd een signaal in opge
vangen van Calvijn s beduchtheid voor een apnoristisch, logicistisch functioneren van de predestinaüe, 
waaronder heel het wonder van de roeping en geloof verstikt zou worden , Whvr 75, p 529 

"" De zeven Haagsche Heeren waren D van Hogendorp, M B H W Gevers, A Capadose G Groen van 
Prinsterer, P J Elout, J A Singendonck en C M van der Kemp In 1842 richtten zij zich met een adres tot de 
Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk waarin zij onder meer aandrongen op handhaving van de 
belijdenisgeschriften Zie PA Diepenhorst, Groen van Prinsterer Kampen 1932, p 257260 

'"^ Belofte en werkelijkheid p 6869 
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constateert, dat Woelderink het Sola fide toch niet zo opgevat wil hebben, alsof daarbij 
het werk van de Heilige Geest buiten beschouwing zou blijven. Ook vermeldt hij, dat 
Woelderink de bevindingen niet als onschriftuurlijk afwijst. "Wij hebben dat ook niet 
verwacht, maar het kan voor sommigen nuttig zijn daarop de aandacht te vestigen." Het 
tekent het beeld, dat sommigen in hervormd-gereformeerde kring van Woelderink 
hadden. Sevenjn besluit: "Wij gaven enkele punten weer, zonder op de kwestie zelf of 
op de beschouwingen van ds. W. in te gaan. Wie daarvoor belangstelling heeft, neme 
daarvoor dit geschrift zelf ter hand. Wellicht vinden wij te gelegener tijd aanleiding om 
op den inhoud terug te komen." Blijkbaar werd deze aanleiding niet meer gevonden. 
Gezien de gespannen verhouding tussen Woelderink en de Gereformeerde Bond èn 
gezien de inhoud van Belofte en werkelijkheid treft in de bespreking de positieve term 
'lezenswaardig'. Tegelijk dient beseft te worden, dat 'lezenswaardig' nog geen instem
mend oordeel inhoudt. 

X.4 Reacties op Woelderinks stellingname in gereformeerde kring 

4.1 Bezwaarde/vrijgemaakt-gereformeerde kring 
In secundaire literatuur wordt meermalen verzekerd, hoe in bezwaarde - en later in 
vrijgemaakt-gereformeerde - kring werken van Woelderink als Het Doopsformulier, De 
gevaren der doopersche geestesstrooming en Belofte en werkelijkheid als stimulans en 
onverwachte steun in de rug ervaren werden."" Het zou een studie apart vergen om de 
honderden brochures uit de tijd van de Vrijmaking op dit punt te bestuderen.'"* Merk
waardig genoeg heeft K. Schilder zich door Woelderinks analyses nauwelijks laten 
inspireren."" Dit in tegenstelling tot Schilders persoonlijke vriend C. Veenhof, die 

"" C Trimp, Tot een levendige troost Zijns volks Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing 
Gods, Goes 1954, p 5-6, J Kamphuis, Een uitgemaakte zaak, p 99-100, S A Strauss, Alles of niks K. 
Schilder oor die verbond (oorspronkelijk ongepubliceerde dissertatie), Pretoria 1982, p 223 Zie ook het 
interview met C Veenhof in Themanr. p 86 e v 

'™ Zo M J van der Poel, die erop wijst, dat dit zowel geldt voor de brochures van synodale als van 
bezwaarde zijde, JG Woelderink. Een historische en theologische analyse van zijn receptie in drie 
groeperingen binnen de gereformeerde gezindte (doctoraalscriptie Utrecht 1997), p 31 

"" C Trimp, Klank en weerklank, p 61, zo ook M J van der Poel, J G Woelderink, p 31 In zijn brochure 
Looze Kalk Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de 'Gereformeerde Kerken in Nederland', 
Groningen 1946 (tweede druk), wijst Schilder de 'synodale schorsings-dictatoren' op ds Woelderink, van 
wie ZIJ nog heel wat kunnen leren over de kwestie inwendig-uitwendig, als zij de folianten van de gerefor
meerden 'van den bloeitijd' liever ongeopend laten (p 41) In K Schilder, Verzamelde werken 1942-1944 
(bezorgd door dr W G de Vries), Bameveld 1998, waarin de brochure Looze Kalk opgenomen is, wordt bij 
bedoelde passage aangetekend "Schilder zal hier het oog hebben op zijn (Woelderinks, HW) geschrift 
Belofte en werkelijkheid, 's-Gravenhage 1945, waarin Woelderink breed ingaat op de theologie van het 
Praeadvies van commissie 1 van de Generale Synode van 1943-1945, en op Woelderinks publicatie De 
gevaren der doopersche geestesstrooming, eerste druk 1941, vierde druk 's-Gravenhage 1946", p 600 (noot 
3) Het is één van de weinige keren, dat Schilder naar Woelderink verwijst Voorzover nog na te gaan is er 
ook nooit correspondentie geweest tussen Schilder en Woelderink In het archief-Schilder is geen enkel 
afschrift van correspondentie met Woelderink bewaard gebleven Wel dient hierbij aangetekend te worden, 
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grote affiniteit met Woeldermk vertoonde.' 

C Veenhof en J G Woeldermk 
C Veenhof leerde Woeldermk in 1928 kennen Een enkele maal ontmoetten zij elkaar 
persoonlijk ' " Met name schriftelijk onderhielden zij enig contact 
Veenhof had grote waardenng voor Woelderinks artikelensene 'Natuur en genade' in 

De Waarheidsvriend ^^^ Deze waardenng sprak hij publiek uit in De Reformatie,^" 
waann hij Woelderinks sene karakteriseerde als een 'fijne artikelenreeks' "'' Veenhof 
was zelfs zo onder de indruk van deze reeks, dat hij Woeldermk voorstelde om er een 
aparte uitgave van te maken Hierover werd in 1940 tussen Veenhof en Woeldermk 
gecorrespondeerd Woeldermk zelf betwijfelde, of de artikelen het uitgeven waard 
waren Ook in praktisch opzicht zag hij nogal wat haken en ogen ' " Het is uitein
delijk niet tot een uitgave gekomen 
Met kennelijke vreugde noteerde Veenhof het positieve oordeel over Het Doops-

formulier door auteurs met een verschillende kerkelijke achtergrond '"' Tegelijk 
besefte Veenhof, dat binnen de Gereformeerde Kerken Woelderinks visie allerminst 

dat Schilder in de Tweede Wereldoorlog een deel van zijn archief verbrand heeft, telefonische mededeling 
van dr WG de Vries te Zwolle op 14-11-1994 

"° Cornells Veenhof (1902-1983) was gereformeerd predikant te Harkstede, Haarlem en Utrecht In 1945 
benoemd tot hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Hogeschool van de vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerken te Kampen, inaugureerde hij als zodanig op 19 juni 1946 met een rede over Het 
Woord Gods in den brief aan de Hebreen, Temeuzen 1946 Op 1 september 1968 ontving hij als hoogleraar 
eervol emeritaat In ditzelfde jaar ging hij behoren tot de kerken buiten het verband, de latere Nederlandse 
Gereformeerde Kerken Zie over C Veenhof Voorgangers V, p 241-243, J Douma, In memoriam Professor 
C Veenhof, in Almanak FQI 1983, p 147-150, J Veenhof, 'C Veenhof tussen K en H J Schilder', in 
Aleid Schilder en Jan Veenhof, Van vrijmaking tot bevrijding, Baarn 1995, p 116-153 Uit de tijd, dat 
Veenhof predikant was te Haarlem, stamt het in particulier beheer uitgegeven boekje Haarlem's kerk in 
woord en beeld (z j = rond 1938), hierin zijn diverse foto's opgenomen van Veenhof in de kracht van zijn 
leven 

'" Themanr p 86-87 

"'lV/!vr XXVII,3I-49 

'" C Veenhof was sinds 1935 medewerker aan dit blad, zie G Harmck, De Reformatie, p 287 

"'Ref 18, nr 5 (herdenkmgsnummer A Kuyper), p 43 (noot 102) 

' " Brieven van Woeldermk aan Veenhof 3 juni 1940, 12 september 1940, 4 november 1940, archief-C 
Veenhof, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de VU te 
Amsterdam Deze instantie verstrekte ook afschrift van de overige brieven van Woeldermk, die in deze 
excurs aan de orde komen 

' " beleven we een wonderlijk ding Er is n 1. een boek verschenen over die 'leerstukken', waarover de 
groote twisting tusschen Gereformeerden en Chr Gereformeerden ontstond en bleef bestaan Een boek, 
geschreven door een Hervormd-GtttïormttiAe En zie C/initó;(/A:-Gereformeerden en - laat ik maar zeggen 
- gewoon-Gereformeerden roemen het om strijd Alleen Hugo Visscher bromt wat over Arminianisme en 
zoo Ja, Ds v d Vegt van Goes en Ds van Dijk van Groningen en Prof v d Schuit van Apeldoorn vormen 
een harmonieus tno, zingend den lof van Ds Woeldennk's Het Doopsformulier" Ref 19, p 167 
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onomstreden was ' " Voor hemzelf was Het Doopsformuher zoveel als een eye-
opener geweest'" 
De brochure Rondom '1905', waarvan Veenhof één van de mede-auteurs was, werd 

door hem aan Woelderink toegezonden Deze was voor de verschijnmg van deze 
brochure bijzonder dankbaar Persoonlijk had hij nooit begrepen, waarom de A-
broeders (oorspronkelijk afkomstig uit afgescheiden knng) zich met de Verklaring 
van 1905 hadden kunnen verenigen "Thans is mij veel duidelijk geworden maar ik 
moet tevens zeggen, dat de B broeders, schoon in 1905 nog in de minderheid, de 
meerderen waren in taktiek zoodat men haast kan zeggen, dat A er in geloopen is " '" 
De pastorale brief, die Woelderink in 1945 aan Veenhof na diens schorsing schreef, 

IS in de archivalia van Veenhof met bewaard gebleven Deze brief maakte blijvend 
indruk op Veenhof "Ik heb die toen dikwijls gelezen en er véél aan gehad ( ) Een 
man van wie je zo iets in zulke dagen ontving blijf je je hele leven dankbaar'"'^" 
Ook na de Vrijmaking stak Veenhof zijn waardering voor Woeldennk met onder 

stoelen of banken Ook al verleende hij geen medewerking aan Eemgheid des 
Geloofs, hij gunde Woelderink een blad '^' Veenhof wist zich leerling van Woelde
rink en sprak lovend over diens 'heerlijke boodschap' '̂ ^ Het gebleven contact bleek, 
toen Veenhof kritiek van S U Zuidema'^' beantwoordde met citaten uit een aan hem 
persoonlijk gerichte brief van Woelderink '̂ '' Met Woelderinks kritiek op het boek 
van Smilde toonde Veenhof zich ingenomen '^' Omgekeerd betuigde Woelderink zijn 

'" Veenhof noemt in dit verband de kritiek van G C Berkouwer op Het Doopsformuher, Ref 19, p 184 

"* Zie M J van de Poel, J G Woelderink, p 47-48, die citeert uit een artikelenreeks van Veenhof uit 1975 in 
het blad Opbouw naar aanleiding van de bundel Verbond en bevinding 

'" Brief Woelderink aan Veenhof d d 31-7-1944, zie ook T'/iemanr p 87-88 

''" Themanr p 86 

'̂ ' BIJ de eerste plannen voor het blad was Veenhof betrokken te zijn geweest Zie EdG II, p 1 De dingen 
zijn wel heel anders gelopen, toen hij (= de uitgever, HW) inderüjd zijn plannen besprak met Ds Veenhof en 
wijlen Ds Boodt 

'̂ ' Ref 22, p 75 

' ' ' Sijtie Ulbe Zuidema (1906-1975) was gereformeerd predikant onder andere te Delft voor de missionaire 
dienst te Solo, vanaf 1948 was hij buitengewoon hoogleraar te Amsterdam en te Uü-echt, vanaf 1954 gewoon 
hoogleraar in de Letteren en de Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Zie Voorgangers V, p 
345 347, J Kamphuis, In memoriam professor dr S U Zuidema' in Nederlands Dagblad 30 september 
1975 

"' Ref 22, p 386, zie Om de 'Unica Catholica', p Ml-Xlli, de geciteerde brief is bewaard gebleven m het 
archief-C Veenhof en is gedateerd 15-8-1947 

'"««ƒ 23, p 99-100 
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instemming met Veenhofs inaugurele rede,'^^ die hem - op eigen verzoek'" - toege
zonden was. 
Eveneens in zijn boek Prediking en uitverkiezing"^ doet Veenhof zich als leerling 

van Woelderink kennen. Het blijkt niet alleen uit de plaatsen, waar hij de naam van 
Woelderink noemt en zich bij hem aansluit.'^' Het blijkt tevens uit de manier, waarop 
Veenhof spreekt over het Woord van God, dat de genade schenkt."" Hetzelfde kan 
gezegd worden ten aanzien van Veenhofs weergave van de reformatorische visie op 
het Woord van God: als levend heilswoord brengt het de heilssituatie tot stand.'" 

4.2 Synodaal-gereformeerde kring 
Een belangrijk voorbeeld van de manier, waarop er in synodaal-gereformeerde kring op 
Woelderink gereageerd werd, is te vinden bij J. Ridderbos. Al eerder werd Ridderbos' 
artikel 'Schriftuurlijke verbondsbeschouwing?' uit 1942 met scherpe kritiek op Woelde
rink genoemd."^ Daarnaast is te wijzen op een artikel van Ridderbos uit 1946: 
'Veruitwendigde verbondsbeschouwingen'.''' Wie het verbond losmaakt van de 
verkiezing en het zaligmakend geloof, leert volgens Ridderbos in feite een uitwendig 
verbond."* Worden de kinderen van de gelovigen hoofd voor hoofd als deelgenoten 
van het verbond beschouwd, dan omvat de verbondsbetrekking ook niet-gelovigen. 
"Daar wij nu meenen, dat naar de Schrift de verbondsbetrekking, genomen in haar 
vollen zin, is de zaligmakende gemeenschap met God, kunnen wij niet anders oordee-
len dan dat in deze leer het verbond van zijn diepen inhoud wordt beroofd, en hier 
metterdaad een uitwendig verbond wordt gesteld." Voor de invloed van deze leer in de 
Gereformeerde Kerken stelt Ridderbos Woelderink met zijn geschriften mede 
verantwoordelijk. Al heeft Ridderbos waardering voor Woelderinks verzet tegen valse 

"' Brief Woelderink aan Veenhof d.d 4-12-1947. In het notenmateriaal van Veenhofs rede wordt slechts 
eenmaal naar een publicatie van Woelderink (Gevaren) verwezen; Het Woord Gods aan de Hebreen, 
Terneuzen 1946, p. 48 (noot 3). 

'" Brief Woelderink aan Veenhof d.d. 15-8-1947. 

''* Ondertitel; Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk 
tussen 1850 en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking. Kampen 1959. 

™ Prediking en uitverkiezing, p. 178, 232. 

13» Prediking en uitverkiezing, p 215-234 (noot 133). Zie ook M J van der Poel, J C Woelderink, p. 47-48 

'" In Veenhofs openbare les op 2 oktober 1964 bij de opening van de lessen aan de Theologische Hoge
school te Kampen 'Over de hermeneutische grondconceptie van de reformatie'; gepubliceerd in Ref. 40, nr. 
2-5. In de beknopte literatuuropgave blijft de naam van Woelderink ongenoemd; Ref 40, nr 2 (p. 12). 

'" Zie noot 71 van dit hoofdstuk. 

'^'Geref Weekblad l.nr. 51. 

™ Ridderbos wil wel onderscheiden tussen de inwendige en uitwendige zijde van het verbond, maar niet 
tussen een inwendig en een uitwendig verbond als twee verbonden. 
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mystiek en dopers spiritualisme, zijn verbondsleer ligt niet in de lijn van de Afschei

ding Woeldennks verbondsleer hangt samen met een verzwakt kerkbegrip en volks

kerkelijk denken de kerk is met langer vergadering van gelovigen 
Aan Woeldennks brochure Belofte en werkelijkheid schenkt Ridderbos brede 

aandacht in het Gereformeerd Weekblad " ' De spits van Ridderbos' kritiek richt zich 
op Woeldennks beloftebegrip Woeldennk zet belofte en werkelijkheid tegenover 
elkaar en ziet in elke vorm van vervulling een vorm van romanisme Hiertegen protes

teert Ridderbos Het dilemma  het heil is er of in de belofte of het wordt een gescha

pen grootheid met werkelijk bestand  deugt niet Er is nog een derde mogelijkheid "de 
werkelijkheid van het Godmeten voorons, en van het Godinons, en in verband 
hiermede de werkelijkheid der verlossing en der herschepping" Ridderbos claimt 
ruimte voor het spreken over (aanvankelijke) vervulling van de belofte Wie dat geheel 
naar de toekomst verplaatst, komt in Barthiaans vaarwater terecht " ' Voor Ridderbos 
IS de Geest als onderpand dan ook wel degelijk als aanvankelijke vervulling van de 
belofte te beschouwen De belofte is niet het één en al Spreken antwoord 33 H C en 
het Doopsformulier over het door God als kind aangenomen worden, dan ziet dat op 
een feitelijke werkelijkheid, beleden door iemand, die de beloften gelovig omhelst 

Enige tijd na de afsluiting van bovengenoemde artikelenreeks kwam Ridderbos 
nogmaals op Belofte en werkelijkheid terug ' " De manier, waarop Woeldennk onder

scheid maakt tussen de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke heilsbelofte wijst 
Ridderbos af Er is maar één belofte Daarin wordt het heil aan allen aangeboden, maar 
slechts aan de gelovigen geschonken Ridderbos wil het onderscheid tussen 'aanbieden' 
(= onvolledig geven) en 'geven' (= effectief geven) volledig handhaven 

In een tweetal artikelen onder de titel 'Heilsaanbieding en hei Is verzekering"'* 
confronteerde Ridderbos zich opnieuw met Belofte en werkelijkheid Woeldennks 
opmerking, dat volgens het Praeadvies de doop alleen tot troost is voor degenen, die 
zichzelf als uitverkorenen en gelovigen kennen, bestnjdt Ridderbos Ook in zijn 
gedachtengang mag de mens tollenaar zijn, zwak in het geloof Er is ook zoiets als het 
toevluchtnemend geloof Schuilt een mens bij het knus, dan krijgt hij daar ook weer 
het juiste zicht op zijn eigen geloof en wedergeboorte 

In 1947 zou Ridderbos nogmaals in het Gereformeerd Weekblad de degen met 
Woeldennk kruisen ' ' ' Nu over het door Woeldennk gemaakte onderscheid tussen 
belofte (die geloof vraagt) en profetie (die zonder meer vervuld wordt) Dit onder

scheid uit Het Doopsformulier lijkt Woeldennk in Belofte en werkelijkheid te nuance

' " Zeven artikelen Geref Weekblad 2, nr 19 tot 25 Vanaf de tweede jaargang heeft het Geref Weekblad 
een doorlopende paginanummering 

'"■Geref Weekblad 2, p 156 en 172173 (citaat op p 172), zie ook 2, p 149enl80 

' " Tweeërlei Evangelie belofte'', Geref Weekblad 2, p 254, hieraan gingen enkele artikelen over belofte' 
en aanbieding vooraf 

"« Geref Weekblad 2, p 261262 en 270271 

' " Belofte en profetie, Geref Weekblad 3, p 4 en 12 
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ren, wanneer hij zegt, dat sommige beloften niet enkel toezegging, maar tevens 
voorzegging zijn Toch blijkt bij Woeldennk het eerdere onderscheid overeind te 
blijven In tegenstelling tot bij profetien is bij beloften de vervulling niet zeker 
Ridderbos geeft toe, dat 'belofte' en 'profetie' niet volledig identiek zijn 'Profetie' is een 
ruimer begrip, het omvat ook oordeelsaankondiging Als heüsaanbieding^'^° bereikt de 
belofte heel de uitwendige kerk Voor de gelovigen is de belofte hcüsverzekering, 
waarvan de vervulling vast staat 

Op de kritiek van Ridderbos op Belofte en werkelijkheid heeft Woeldennk niet recht
streeks gereageerd Wel is de artikelenserie 'Gratia interna'"" als indirect verweer te 
beschouwen Het aanhechtingspunt is de kritiek, die A A van Ruler in zijn proefschrift 
De vervulling van de wet op Woeldennks opvatting inzake de inwendige genade 
geoefend had "Zijn opvatting van mijn bedoeling berust echter op een misverstand 
( ) Evengoed als het een misverstand is, als anderen op grond van mijn opmerkingen 
over dit onderwerp de beschuldiging opstellen, dat ik het werk m van den Heiligen 
Geest in de mens daarmede loochenen zou "'̂ ^ Woeldennks bezwaar raakt niet dat 
werk van de Geest als zodanig, maar wel de substantialisenng daarvan, waardoor het 
een eigen zelfstandigheid knjgt naast de belofte De vernieuwing door de Geest is niet 
een 'zijns-hebbelijkheid' "Ik kan mij de dienst van God naar de Schriften met voorstel
len als een verandering in het innerlijk 'zijn' der ziel, de wedergeboorte en bekering kan 
ik mij niet anders denken dan als een verandering en vernieuwing m onze verhouding 
tot God, niet als een natuurproces in het verborgen der ziel gegroeid, maar voortgeko
men uit de openbaring, met welke de levende God zich nog immer in de kracht des 
Geestes openbaart in het evangelie der genade ""*' Heel het onderscheid inwendige-
uitwendige genade wijst Woeldennk af Er is maar één genade van God in Jezus 
Chnstus, die als kracht van God indringt in het hart van de mens 

Debat J G Woeldennk J Ridderbos in 1950 
In een later stadium (in 1950) zou Woeldennk zich wel rechtstreeks met Ridderbos 
confronteren Al valt dit debat buiten de in dit onderdeel van deze studie besproken 
penode, het ligt in het verlengde van de in dit hoofdstuk besproken materie Daarom 
vermelden we het hier Inhoudelijk voegde dit latere debat niets toe aan de eerdere 
polemiek 
In Eenigheid des Geloofs van 3 februari IQSO'"" nam Woeldennk nog eens afstand 

van het onderscheid tussen het aanbod van de genade enerzijds en de beloften van het 
evangelie anderzijds Hierop reageerde Ridderbos in Gereformeerd Weekblad van 10 

'*' BIJ de aanbieding van het heil is de belofte nog niet rechtskrachtig, dat wordt de belofte pas door het 
geloof Hiervoor beroept Ridderbos zich op Calvijn, Geref Weekblad 3, p 12 

"" EdG I nr 24-26 

'« EdG I, nr 24 

'«Idem 

"" EdG IV p 69 
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februan 1950"" met een artikeltje 'Misverstand' Woelderink vergist zich, de belofte 
IS niet van het aanbod van de genade onderscheiden "Wat dezerzijds wel is geleerd, 
is dat datzelfde Evangelie, dat allen nodigt tot het heil, voor de gelovige is een 
verzekering van het heil, omdat het óók inhoudt, dat God het eenmaal aangevangen 
werk ook zal voleindigen " 
Onder dezelfde titel 'Misverstand''''* gaf Woeldennk zijn commentaar op Ridderbos 

Woelderink vindt Ridderbos duister in zijn spreken Waar komt dat 'eenmaal 
aangevangen werk ineens vandaan'' Het evangelie verzekert ons van het heil van 
Christus, onafhankelijk van ons geloof, en daaruit wordt de zekerheid geboren, zodra 
deze hemeltijding met waar geloof omhelsd wordt Ridderbos reageerde met een 
tweetal artikelen, beide onder de titel 'Antwoord aan Ds Woelderink''"" Kortweg is 
Ridderbos' bedoeling deze wanneer God tot allen (voorwaardelijk) zegt 'Wie gelooft, 
zal zalig worden, zegt Hij daarmee tot de gelovige (onvoorwaardelijk) 'U zult zalig 
worden Hiermee is aan de gelovigen ook de volharding der heiligen toegezegd 
Woelderink van zijn kant wilde de polemiek afsluiten met een artikeltje 'Het gesprek 
met Dr Ridderbos' '"'* Ridderbos heeft geen oog voor de onvoorwaardelijke belofte 
van het evangelie Er blijven accentsverschillen Had men in de Gereformeerde 
Kerken daarvoor ruimte gelaten, dan was de breuk voorkomen Ridderbos zette de 
discussie voort met een tweetal artikelen onder de titel 'Het gesprek met Ds Woelde

rink' '''*' In veel opzichten kan hij zich in Woelderinks woorden vinden Maar het 
verschil in visie op het genadeverbond tussen Woeldennk en hem is meer dan een 
verschil van formulering en accent Woelderink zag zich genoodzaakt om te reageren 
met een laatste artikel 'Gesprek met Dr J Ridderbos' "" "Het wezenlijk verschil 
tussen ons ligt in de wijze, waarop het Praeadvies zich uitgelaten heeft over het 
verband tussen de aanbieding van het heil en onvoorwaardelijke heilsbelofte aan de 
uitverkorenen " 

4.3 Analyse 

4.3.1 De reacties in bezwaarde/vrijgemaaktgereformeerde kring 
De reacties binnen kerkehjkgereformeerde kring leveren geen echte verrassingen op. 
Dat er in bezwaarde/vrijgemaaktgereformeerde knng dankbaar gebruik werd gemaakt 
van Woelderinks geschriften, ligt gezien de verwantschap in verbondsbeschouwing 
voor de hand. In dat licht gezien is het inderdaad merkwaardig,'" dat K. Schilder m de 

''^Geref Weekblad 5, p 258 

'■"EdGIV, p 9899 

'" Geref Weekblad 5, p 333 en 340341 

""EJGIV, p 146147 

"" Geref Weekblad 6, p 4 en 1112 

""EdGIV, p 187188 

'''' Zo C Trimp, Klank en weerklank, p 61 
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conflictsituatie binnen de Gereformeerde Kerken nauwelijks op de waarnemingen en 
beschouwingen van Woelderink heeft teruggegrepen Een goede verklanng is hiervoor 
moeilijk te geven Dit te meer, waar Schilders vriend C Veenhof zich zo positief 
tegenover Woelderink opstelde Bovendien lopen de visies van Schilder en Woelderink 
ten aanzien van het verbond in diverse opzichten parallel Naar de reden voor Schilders 
terughoudendheid in dezen blijft het gissen 

4.3.2 De reacties in synodaal-gereformeerde kring 
Dat er in synodaal-gereformeerde kring negatief op Woelderink gereageerd zou 
worden, was eveneens te verwachten '̂ ^ Dat J Ridderbos hierbij een prominente rol 
speelt, verbaast evenmin Per slot van rekening is hij te beschouwen als de 'geestelijke 
vader' van het Praeadvies, zoals hij ook zelf aangeeft " ' Blijkbaar heeft Woelderinks 
kritiek op zijn geesteskind Ridderbos diep geraakt Vandaar dat naast polemiek met 
vnjgemaakt-gereformeerde voormannen als K Schilder, S Greijdanus en C Veenhof 
beantwoording en bestnjding van Woelderink een relatief grote plaats in Ridderbos' 
perswerk inneemt 

In deze beantwoording en reactie blijft Ridderbos bij de standpunten van het 
Praeadvies Het verbond naar de inwendige zijde omvat alleen de uitverkorenen Zij 
alleen hebben werkelijk deel aan de belofte van het verbond, waann het heil niet 
slechts aangeboden, maar ook metterdaad gegeven wordt Geen moment komt Ridder
bos los van het kuyperiaans-scholastieke schema van het Praeadvies 

4.3.3 Belofte en vervulling 
Omdat Ridderbos Belofte en werkelijkheid vanuit dit schema benadert, lukt het hem 
niet om Woelderinks spreken over belofte, vervulling en werkelijkheid te begrijpen 
Heel uitgesproken blijkt dit uit Ridderbos' onbegrip voor Woelderinks uitspraak 
' Immers, als de belofte vervuld is, heeft zij haar beteekenis verloren Waarom zouden 
WIJ nog hopen, hetgeen wij aireede zien'̂ " Tegenover deze uitspraak handhaaft 
Ridderbos het goed recht om te spreken over een aanvankelijke vervulling "" Ten 
onrechte - stelt Ridderbos - heeft bij Woeldennk de 'belofte' alleen betrekking op de 
toekomst " ' 

In deze laatste formulering kan Woelderink zich onmogelijk herkend hebben In 
de belofte zegt God wat Hij hier en nu geeft Wel ligt voor Woelderink de vervulling 

' " Uiteraard gaat het hier om een globaal beeld Iemand als E G van Teylmgen (zie over hem Voorgangers 
V p 224 225), die zich niet zou vrijmaken, maar wel zijn bedenkingen had rond de gang van zaken in de 
Gereformeerde Kerken, kon zich probleemloos aansluiten bij Woelderinks uitleg van de eerste doopvraag in 
Het Doopsformulier zie de brochure van Van Teylmgen Aard en achtergrond van het geschil in de Gere 
formeerde Kerken z p , z j (= 1944) p 18 19 

' " Ik behoef als onderteekenaar (en ontwerper) van het Praeadvies wel met te zeggen , Geref Weekblad 

2 p 180 

'^* Geref Weekblad 2, p 156 zie. Belofte en werkelijkheid p 18 

"'Geref Weekblad! p 172 173 
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van de belofte in de toekomst. Waar de vervulling begint, houdt de belofte op. De 
belofte vraagt om geloof, de vervulling is een kwestie van zien. Daarmee ontkent 
Woelderink niet, dat God hier en nu reeds overeenkomstig Zijn belofte handelt. Alleen, 
dit handelen brengt hij niet onder de noemer van de vervulling. Want vervulling brengt 
het einde van de belofte. Ook Woelderink erkent de realiteit van het God-met-ons en 
het God-in-ons, om Ridderbos' terminologie te gebruiken. Maar dan als geloofs-
realiteit. Niet als een zijns-categorie. Het gaat om een handelen van God overeen
komstig de belofte, dat alleen herkend kan worden door het geloof in de belofte. Wat 
Gods Geest in deze bedeling in een mensenhart doet, laat zich niet substantieel denken! 
En dus ook nooit isoleren van de belofte. 

Hieraan gaat Ridderbos voorbij, wanneer hij zegt dat ook voor hem Gods genade 
niet een geschapen grootheid is. "Wel beschouw ik de inwendige genade (zoo men er 
mede aanduidt de vrucht van de zaligmakende Geesteswerking in ons) als vrucht van 
herschepping."^^^ Dit schuift echter langs Woelderinks intentie heen: wat vrucht van de 
Geest is, heeft geen eigen zelfstandigheid naast de belofte, maar moet steeds weer 
ontvangen worden in de weg van geloof in de belofte. 

Aan de spraakverwarring tussen Woelderink en Ridderbos is niet alleen het 
dogmatisch schematisme van de laatste schuldig. Woelderink heeft in Belofte en werke
lijkheid met de terminologie geworsteld. Het is de helderheid niet steeds ten goede 
gekomen. Zo kon door zijn verzet tegen de term 'aanvankelijke vervulling' de indruk 
ontstaan, dat hij het werk van God in het heden vervluchtigde. Deze indruk vestigde hij 
niet alleen bij de synodaal-gereformeerde J. Ridderbos, maar ook in later tijd (1966) bij 
de vrijgemaakt-gereformeerde J.R. Wiskerke."^ Wiskerke waardeert Woelderinks 
spreken over de belofte aanzienlijk positiever dan Ridderbos. Toch pleit ook hij voor 
de term 'aanvankelijke vervulling' voor het werk van de Geest in het hart. Tot in de 
argumentatie toe lopen de betogen van Wiskerke en Ridderbos hier voor een groot deel 
parallel. Zoals ook Wiskerke in dit opzicht bij Woelderink het klimaat van Karl Barth 
opmerkt."* In het verlengde hiervan ligt wat J. Kamphuis over Belofte en werkelijkheid 
opmerkt: "In deze laatste verhandeling, waarin ook vele treffende passages staan, is 
toch m.i. een vertroebelend element dat de 'belofte' tot in de titel van het geschrift toe 
in tegenstelling met (of in ieder geval in scherp en duidelijk onderscheid tot) 'de 
werkelijkheid' wordt gesteld. Dit dreigt echter aan het werkelijkheidskavaktQx van de 
belofte te kort te doen en dreigt eveneens de reële vervulling van de belofte in de 
schaduw te stellen.""' 

' " Geref. Weekblad!, p. 180. 

' " Jelier Reinier Wiskerke (1923-1968) was vrijgemaakt-gereformeerd predikant. Zie over hem: Voorgang
ers V, p, 320-321; C. Trimp, Ter introductie' in: J.R. Wiskerke, De strijd om de sleutel der kennis. Een 
bundel opstellen over theologie enfilosojie, Groningen 1978 (p. 7-13). 

'™ J.R. Wiskerke, 'De substantie van de substantie-ellende II', in: Ref. 42, p. 52 (noot 17); 'Dr. Woelderink en 
ds. Vonk over het belofte-karakter des heils', in: Ref. 42, p. 68-69. Zie voor de argumentatie van J. Ridderbos 
om het werk van de Geest in het hart aan te duiden als 'aanvankelijke vervulling van de belofte': Geref. 
Weekblad 2,-p. 188. 

' " Een eeuwig verbond, p. 133 (noot 15). 
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Dat in de contrastering van 'belofte' en 'werkelijkheid' bij Woelderink invloed van de 
dialectische theologie merkbaar wordt, is op grond van Belofte en werkelijkheid niet 
overtuigend hard te maken. Vanaf het moment, dat belofte/verbond thematisch werd in 
Woelderinks publicaties, protesteerde hij tegen de door hem romanistisch geachte 
substantialisering van de genade (Comrie, Kuyper), met daar tegenover de belofte als 
toe-zegging van Gods genade. Toen al verzette hij zich tegen de opvatting van de 
vergeving van de zonden als een te geloven/eif (Doedes); God geeft die vergeving in 
de belofte, die geloofd moet worden."" In dat opzicht trekt Belofte en werkelijkheid de 
lijn door, in confrontatie met het Praeadvies. 

X.5 Conclusie 
Woelderinks stellingname tegenover en reactie op het dogmatisch geschil binnen de 
Gereformeerde Kerken biedt een goed overzicht van de denkbeelden, zoals hij die in 
zijn verzet tegen het subjectivisme tot op dit moment ontwikkeld had ten aanzien van 
verbond en verkiezing. Met name in Belofte en werkelijkheid geeft Woelderink van 
deze denkbeelden een nadere doordenking, in confrontatie met het Praeadvies. Niet 
altijd is de gehanteerde terminologie even helder. 

Opnieuw treft een kritische opmerking in de richting van Calvijn (logicisme). 
Weer komt de spanning tussen verbond en verkiezing bij Woelderink aan de opper
vlakte: het geloof begint wel bij Gods beloften, maar uiteindelijk moet de persoon
lijke verkiezing uit het werk van de Heilige Geest in het hart afgelezen worden. Voor 
het overige voegt Woelderinks analyse van het dogmatisch geschil binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland aan zijn eigen theologische ontwikkelingsgang 
geen wezenlijk nieuwe elementen toe. 

Zie hoofdstuk II. 
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Hoofdstuk XI Geestelijk leven 

XI.l Opzet van het hoofdstuk 
In dit hoofdstuk geven we aandacht aan de stichtelijke lectuur, die Woelderink vanaf 
1946 tot 1949 schreef: de lectuur, waarmee hij leiding wilde geven aan de praktijk van 
het leven met God. Het gaat voornamelijk om artikelen en artikelenreeksen, zoals die 
verschenen in het blad Eenigheid des Geloofs. Een tweetal artikelenseries werd 
naderhand gebundeld: Van den Heiligen Geest en van zijn werk} en Uit de practijk der 
godzaligheid} Deze beide artikelenreeksen vormen de kern van dit hoofdstuk (XI.2). 
Na de analyse (IX.3) sluit een conclusie het hoofdstuk af (XI.4). 

XI.2 Woelderinks stichtelijke lectuur 

2.1 'LEIDING geven aan het Geloofsleven' 
Onder bovenstaande titel verscheen in het tweede nummer van het blad Eenigheid des 
Geloofs^ een redactioneel hoofdartikel. Hoewel ondertekend door 'De Redactie' is het 
artikel onmiskenbaar van Woelderinks hand. Zowel de inhoud als de stijl wijzen dit 
uit." 

Woelderink breekt in dit artikel een lans voor het leiding geven aan het persoonlijk 
geloofsleven.' Ieder christen  al behoort hij tot de gemeenschap van de kerk  heeft 
zijn eigen individuele geloofsstrijd. In die strijd hebben we elkaar broederlijk bij te 

' Deze serie verscheen in EdG I, nr 123; de gebundelde serie verscheen bij Uitgeverij Guido de Brés 

tevens de uitgever van EdG  te 'sGravenhage in 1948 De bundel was alleen beschikbaar voor (toekomsti

ge) abonnees, wie zich voor minstens één jaar op EdG abonneerde, kreeg het boek gratis In dit hoofdstuk 
citeren we uit de boekuitgave Code: Geest. 

' Deze serie verscheen in EdG II, nr 12 tot IV, nr 8 Het laatste artikel m deze reeks verscheen op 20 januari 
1950 Met deze datum wordt  strikt genomen  de tweede periode in Woelderinks ontwikkelingsgang (1949) 
overschreden Het artikel 'De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling' {EdG III, p 194195), dat de 
overgang van de tweede naar de derde periode markeert, verscheen op 16 september 1949 Toch is de arti

kelenreeks over de 'practijk der godzaligheid' tot de tweede periode te rekenen Het voorlaatste artikel 
verscheen op 12 augustus 1949, het laatste  vertraagd  in januari 1950 "Dit laatste artikel was ik nog 
verschuldigd door een samenloop van omstandigheden was het achterwege gebleven", EdG IV, p 62 De 
bundeling van de artikelen in boekvorm verscheen in 1956 een half jaar na Woelderinks overlijden (bij 
Uitgeverij Guido de Brés te 'sGravenhage) Woelderink zelf had het boek nog voor de druk gereed gemaakt 
(zie boekbespreking door Th Delleman in Homilettca XVI, p 91), hij voegde er een hoofdstuk aan toe 
onder de titel 'De kerstening van het leven' In dit hoofdstuk citeren we uit de boekuitgave Code Practijk. 

' EdG I, nr 2 

■" Hetzelfde geldt op dezelfde gronden ook van het artikel in EdG I, nr 1 onder de titel 'Reformatorisch'; een 
kritische vraag van een lezer naar aanleiding van dit artikel werd dan ook door Woelderink beantwoord 
{EdG I, nr 5 'Vragen van lezers. De beteekenis van het geloof) 

' Leiding geven aan het geloofsleven hoorde bij de doelstellingen van EdG: "Daarom is er thans ongetwijfeld 
plaats voor een blad, dat leiding wenscht te geven aan het geloofsleven . "; EdG I, nr. 2 
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staan en te bemoedigen. Daarbij is rekening te houden met diversiteit en fluctuatie. Het 
leven van de Geest, waaraan iemand deel krijgt door het geloof, openbaart zich 
werkelijk als leven. Het kent groei en opbouw. Niet alle geestelijke problemen kunnen 
opgelost worden met de vermaning: Geloof alleen. De apostelen - Paulus voorop -
komen met een veelheid aan vermaningen en aansporingen. 

Een christen wil volharden in geloof en liefde. Dat is voor hem 'vanzelfsprekend', 
meent Woelderink. Daarvoor is de leiding van de Geest en de voorlichting van de 
Schrift nodig. Daarvoor is ook de raad van mede-christenen nodig, hun meerdere 
wijsheid en ervaring. In de strijd van het geloof zit een bepaalde systematiek. "De reis 
naar het hemelsch Jeruzalem is geen reis op goed geluk, maar een reis volgens vast 
plan; de strijd met satan, wereld en eigen vleesch wordt niet gestreden zonder de keuze 
van bepaalde wapenen uit de wapenrusting Gods. Hier zit systeem in en daarmede zijn 
we midden in de beoefening der godzaligheid gekomen." 

In de praxis pietatis gaat het om daadwerkelijke beoefening van de godsvrucht' in 
het leven van alledag. Leer en leven zijn geen concurrenten van elkaar, maar zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden en met elkaar verweven. Geloven is God vertrou
wen op Zijn Woord. Dit Woord is het levende en levendmakende Woord van Gods 
Geest. Zo legt de Heilige Geest beslag op het hart en drijft Hij de boze geesten uit. Het 
intellectualistisch waarheids- en leerbegrip miskent en vergeet dit. De waarheid van het 
evangelie wil gedaan worden. Volgens de hervormers ligt het godzalig leven in het 
wezen van het ware geloof besloten.^ De levensverbinding met Christus kan niet 
zonder vruchten zijn.' 

Het is naar Woelderinks oordeel de aanvankelijke kracht geweest van de mannen 
van de Nadere Reformatie, dat zij - onder invloed van de Puriteinen - aandacht hebben 
gehad voor de breedte van het menselijk leven. Ze bleven niet staan bij het innerlijk 
geloofsleven, maar trokken de lijn door naar de concrete praktijk. In de zeventiende 
eeuw begint de scheefgroei; het innerlijke leven trekt zich in zichzelf terug. Het leidt in 
de achttiende eeuw tot het prijsgeven van kerk en staat aan de verwereldlijking. Men 
staart zich blind op eigen bevindingen en zielsgestalten.' Bij Th. a Brakel krijgt de 
praxis pietatis een sterk wettische inslag; zijn geestelijke oefeningen doen denken aan 

' Woelderink heeft voorkeur voor het woord 'godzahgheid', door hem uitgelegd als vol-zijn van God Dit 
sluit naar zijn mening aan bij wat de Schrift zegt over het vol-zijn van de Geest, Praclijk, p 13-14 Zie voor 
kritiek op deze invulhng van de term 'godzaligheid' (Grieks eusebeia) J Kamphuis, Godsvrucht - een krac
ht Antwoord aan de secularisatie (serie Pastoraal Perspectief), Goes 1990, p 31 

' Woelderink betreurt dan ook de na-reformatorische scheiding in de wetenschappelijke theologie tussen 
dogmatiek en ethiek Rechtvaardigmaking en heiligmaking horen bijeen. Scheiding van deze twee leidt tot 
verarming van de dogmatiek en tot verschraling van de ethiek, Practijk, p. 23. 

' Zie voor deze alinea Practijk, p 5-14 

' Een andere eenzijdigheid tekent zich af in de negentiende eeuw, wanneer men zich van de innerlijkheid af
keert en weer oog krijgt voor Gods roeping m het volle mensenleven Deze praxis is met meer die der 
godzaligheid; Practijk, p. 16-17. 
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die van de mystieken uit de Middeleeuwen.'" Hier dreigen de geestelijke werkzaamhe
den hun doel in zichzelf te vinden." "Zooals tal van menschen hun godsdienst van 
meer waarde achten dan God zelf, zoo is de verleiding groot om aan den opbouw van 
het leven des geloofs, van het leven in de gemeenschap met God in Christus Jezus te 
arbeiden, alsof dit leven zijn doel in zichzelf had. Dan groeit de godzaligheid des 
levens, Christus zelf over het hoofd en blijft er van het woord: Hij moet wassen; ik 
minder worden, niets over.'"^ 

Wordt echter uitgegaan van de reformatorische visie op het geloof, dan is volgens 
Woelderink dit gevaar bezworen. Bij de hervormers spreekt het geloof nooit van 
zichzelf, maar van zijn voorwerp, dat is het heil, dat ons door God in Christus geopen
baard is." Het misbruik van de praxis pietatis heft dan ook het goede gebruik niet op. 

2.2 ' De Heilige Geest en de praxis pietatis 
Door het geloof krijgt een mens deel aan het leven van de Geest. Een christen heeft 
ook behoefte aan de leiding van de Geest. Aldus Woelderink in het artikel 'LEIDING 
geven aan het Geloofsleven'. Het verbaast dan ook niet, dat Woelderinks eerste grote 
artikelenserie in Eenigheid des Geloofs als onderwerp heeft 'Van den Heiligen Geest en 
van zijn werk'. In feite betreft het een uitgebreide uitleg van Zondag 20 van de Heidel-
bergse Catechismus, voorafgegaan door een aantal inleidende artikelen/hoofdstukken. 
In deze serie behandelde Woelderink niet alle dogmatisch-theologische vragen over de 
Heilige Geest en Zijn werk. Ten eerste moest de serie niet te lang worden. Ten tweede 
was de invalshoek het leidend beginsel van Eenigheid des geloofs: leiding geven aan 
het geloofsleven. Deze invalshoek bepaalde de selectie van wat wel of niet behandeld 
werd.'"* 

De artikelenserie 'Uit de practijk der godzaligheid' heeft inhoudelijk zoveel 
raakvlakken met de serie over de Heilige Geest, dat de hoofdzaken van beide series in 
een samenvattend overzicht zijn weer te geven. Zij vormen het raamwerk, waar 
materieel verwante publicaties van Woelderink uit deze periode ingevoegd zullen 
worden. 

'"EdG I, nr. 2; Practijk. p. 20-21. 

" Anderzijds betreurt Woelderink het, dat mystieke naturen 'onder ons' zeldzaam zijn. Zoals hij het ook 
jammer vindt, "als deze mensen onder ons gaan ontbreken, want er is in hun leven zulk een ernst en 
toewijding en zelfverloochening, dat zij ons altijd oproepen tot verootmoediging over de ondiepten in ons 
eigen leven des geloofs"; Practijk, p. 21. 

" EdG I, nr. 2. 

" Zie EdG I, nr. 1: "Het voorwerp des geloofs beheerscht het geloof gansch en al Niet het geloof zonder 
meer, niet het geloof als openbaring van innerlijk religieus leven behoudt ons, maar het geloof in Christus. 
Christus is hier de eerste; met het geloof behoudt ons, maar Christus behoudt ons door het geloof", zie ook 
Practijk, p 5. 

'* Geest, ^. 132. 
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'Gratia intema'/'Wet en evangelie' 
Tussen de artikelenreeksen 'Van den Heiligen Geest en van zijn werk' en 'Uit de practijk 
der godzaligheid' schreef Woelderink in Eenigheid des Geloofs een tweetal artikelense

ries. De eerste  kort  over 'Gratia interna'.'' Vervolgens een langere reeks over 'Wet en 
evangelie'.'^ Deze artikelen zijn niet van rechtstreeks belang voor het onderwerp van 
deze studie. Vandaar dat er in dit hoofdstuk geen afzonderlijke aandacht aan gegeven 
zal worden. Wel zal naar relevante passages verwezen worden. In een volgend hoofd

stuk hopen we op een onderdeel van de serie over 'Wet en evangelie' terug te komen. 

2.3 Overzicht 

2.3.1 Algemene opmerkingen over de Heilige Geest en Zijn werk 
De kerk van de Reformatie beleed de heerschappij van Christus door de kracht van de 
Heilige Geest. Helaas raakte na de Reformatie door het rationalisme het werk van de 
Geest op de achtergrond. In mystieke kringen bleef het besef levend, dat de Heilige 
Geest een taak heeft in de kerk van Christus. Helaas waren de doperse invloeden in 
deze kringen groot. Geloven in Jezus Christus is overwonnen zijn door de Heilige 
Geest en dat over heel de linie van het leven. Door onze afhankelijkheid van de Geest 
te vergeten is menig christen in grote dorheid gekomen." 

Met name het Nieuwe Testament spreekt over het werk van de Geest. Hij is het, 
die de Middelaar de menselijke natuur bereidde. Hij bekwaamde de Middelaar ook tot 
Zijn taak." Door de inwoning van de Geest mag Christus in bijzondere zin het beeld 
van God genoemd worden. Alleen door het geloof in Christus herkrijgen wij het beeld 
van God, dat bestaat in de inwoning van de Geest." In de gave van de Geest wordt ons 
de Geest Zelf geschonken. Niet dat wij de beschikking krijgen over de Geest. "Veeleer 
worden we door de gave des Geestes tot zijn eigendom verklaard en komen onder zijn 
beheer."^" Hij wordt ons gegeven en blijft toch ten volle God,'^' die in vrijmacht met 
ons handelt. Al is er verschil in genadegaven, wat betreft de gave van de Geest is er 
geen onderscheid tussen de christenen. Deze gave van de Geest is vrucht van het 
geloof in Jezus Christus. De Geest wordt geschonken in de belofte van het evangelie 
en bevestigd in de doop. Laat niemand vol twijfel zuchten: Och, mocht ik die gave ook 

" Drie artikelen in EdG I, nr. 24 tot 26 

" Elf artikelen in EdG II, nr. 1 tot 11. 

"Ge«(, p. 510. 

"Ge«r, p. 1116. 

"Geest, f. 1723. 

"■^ Geest, ^ 25. 

" Deze zelfde gedachte uit Geest ook in Leven uit Gods beloften, Aalten 1946; opgenomen in VeB, p. 144
173 "Nooit wordt de H. Geest ons zo gegeven, dat wij Hem bezitten, dat wij over Hem beschikken kunnen. 
Hij blijft de Here, Hij blijft God, voor Wie wij diep in het stof hebben te bukken"; VeB, p. 165166. 
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maar ontvangen, "want als hij waarlijk in Christus gelooft, dan behoort het voor hem 
vast te staan, dat God zijn beloften volbrengt."^^ Wel mag hier ook gewezen worden op 
wat de Geest in ons doet. "Maar dat Hij het is, die deze dingen doet, dat weten we toch 
alleen uit het Evangelie en dat Hij altijd met ons blijven zal, dat weten we nooit uit 
zijne werkingen in ons, maar alleen uit Christus' belofte. Neen waarlijk, de Heilige 
Geest maakt ons niet onafhankelijk van het evangelie, maar bindt ons daaraan steeds 

n23 

meer. 
In het verbond des vredes heeft de Heilige Geest op Zich genomen om Christus bij 

Zijn gemeente te vertegenwoordigen en om Gods genade in Hem te ontsluiten. Daarbij 
stuit de Geest steeds weer op het verzet van de mens. Dit is de 'smartenweg des 
Geestes'. Als echt God kent de Geest smart en berouw.̂ * ledere verwerping van het 
Woord is een zich verzetten tegen de Heilige Geest. Zowel door persoonlijke als 
kerkelijke-zonden wordt de Geest bedroefd. De Geest worstelt met ons om ons op de 
rechte weg te houden. Van onze geesteloosheid heeft de Geest beslist niet de schuld. 
"Geesteloosheid is er bij ons en bij anderen genoegzaam, maar ze vindt immer haar 
oorzaak in onze zonden, met welke wij den Geest des Heeren hebben bedroefd."^' 

2.3.2 Geest en Woord 
De Heilige Geest werkt het geloof in het hart van een mens door het Woord. Dit brengt 
direct tot het vraagstuk inzake de verhouding tussen Geest en Woord.^* Woelderink 
heeft moeite met de traditionele probleemstelling Woord en Geest, alsof het om twee 
zelfstandige grootheden gaat. Het vooropstellen van het Woord in de probleemstelling 
versterkt de indruk, dat het Woord een zekere zelfstandigheid heeft tegenover de Geest. 
"In elk geval is de traditioneele probleemstelling aan dezelfde fouten lijdende, als de 
bekende stelling wet en evangelie."^^ 

Het Woord is het getuigenis van de Geest. Profeten en apostelen hebben door de 

'̂  Geest, p. 28. 

" Geest, p. 29 Zie ook VeB, p. 166: "Maar hoe weet de christen, dat de Geest eeuwig bij hem bhjven zaP 
Alleen uit Gods belofte. Daarom ligt onze toevlucht niet in wat wij ontvangen hebben, in wat de Geest in ons 
gewerkt heeft, maar enkel in die belofte, waarin ons de Geest wordt beloofd met al Zijn gezegende wer
kingen." 

^' "Het 18 naar de Schrift om van God met te spreken als van een onbewogen God, zoals de God der 
wijsgeren en de God der mohammedanen is, want de bijbel laat ons telkens God zien als vol van bewogen
heid, zowel tegenover onze ellende als tegenover onze zonden"; Geest, p. 31. 

" Geest, p. 37. 

'̂ Geest, p. 37-38 

" VT 17, p. 38 Woelderinks artikel 'Woord en Geest' in dit 'Woord en Geest-nummer' van VT(17, p. 37-43) 
IS met te rangschikken onder Woelderinks 'stichtelijke' lectuur. Vanwege de inhoudelijke verwantschap 
worden elementen uit dit artikel in dit overzicht ingevoegd. Zie voor Woelderinks bezwaren tegen de formu
lering 'wet en evangelie': EdG II, p. 2; Wet en evangelie zijn wel te onderscheiden, maar nooit van elkaar te 
scheiden. Het zijn twee zijden van het ene spreken van God. Zie ook EdG II, p. 9-10, 17-18. 
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Heilige Geest gesproken, zodat hun woord Gods Woord was. Hetzelfde geldt van het 
Woord van God in de Schrift. Ook dat is blijkens de Schrift zelf (bijvoorbeeld Hebree

en 3:7) te beschouwen als getuigenis van de Geest.^' Daaruit vloeit het waarheidskarak

ter van de Schrift voort. Dit is echter maar één kant van de zaak. "Wie dat uit het oog 
verliest, ontzielt 'de waarheid' en baant de weg voor het rationalisme."^' 

Voor de roomse kerk is de Schrift niet meer dan mededeling van bovennatuurlijke 
waarheden. Daarmee verlicht de Heilige Geest het verstand, zodat een mens tot 
aanvaarding van deze waarheden komt. Met dit 'geloof  in feite niet meer dan een 
redelijke zedelijke overtuiging, dat de Schrift waarachtig is'"  is nog geen wezenlijke 
genade ontvangen. Daarvoor zijn de sacramenten onmisbaar." Daar deze sacramenten 
in de roomse optiek ex opere operate fungeren, blijft er feitelijk geen plaats voor de 
Heilige Geest over. "Zelfs zijn werk om de gemeente in alle waarheid te leiden, is Hem 
ontnomen door de leer van het onfeilbare leergezag der kerk (...) Dit op zij schuiven 
van den H. Geest, die in wondere vrijmacht werkt hetgeen Hem behaagt, wordt bij 
Rome bevestigd en voltooid door de leer van den vrijen wil."'^ 

Hiertegenover staat de reformatorische leer van het 'Sola Fide'. Dit geloof is enkel 
werk van de Heilige Geest. Het is geen verdienstelijk werk. Het geloof wijst van 
zichzelf af in de richting van zijn voorwerp. Het richt zich geheel op Gods genade in 
Christus. "De belijdenis sola fide, door het geloof alleen, betekent dus uit genade 
alleen."'' Dit geloof gaat verder dan alleen een hartgrondige overtuiging inzake de 
waarachtigheid van Gods openbaring. "Christus in het Woord des Evangelies zich 
openbarende, komt ons in de kracht des Geestes tegen en het geloof, waardoor wij het 
Woord des Evangelies van harte geloven, wordt nu tevens de levensband met den 

^^ Geest, p 3840; VT 17, p. 3839. 

' ' EdG II, p 25. 

" In dat opzicht lopen volgens Woeldennk de roomse en de latere remonstrantse viste op het geloof parallel 
"Alleen zeide Rome, dat dit geloof met genoegzaam was, terwijl de Remonstranten het wel als genoegzaam 
wilden aanzien Bij beiden is het in wezen uit kracht van de vrije wil des mensen, een goed werk"; Geest, p. 
47 

" Geest, p 4447. 

'■ VT 17, p. 39. Woelderinks weergave van het roomse standpunt riep een reactie op van de roomskatholieke 
hoogleraar W. Grossouw Ook Grossouw had meegewerkt aan het 'Woord en Geestnummer' van VT ('Woord 
en Geest volgens den apostel Paulus'; VT 17, p. 4348). Grossouw betoogde in VT 17, p 114 e.v., dat 
Woeldennk een onjuiste weergave gaf van de visie in de roomskatholieke kerk op de verhouding tussen 
Geest en Woord ('Roomse Dogmatiek'). Woeldennk diende Grossouw van repliek in VT 18, p. 1516, in een 
artikel 'Reformatorisch geloof. Kenmerkend voor deze repliek is het volgend citaaf "Het is niet de vraag, of 
het Woord Gods doorademd is door den Heiligen Geest, door Hem gedragen wordt, zodat het geestelijk is en 
geestelijk werkt, in den zin, waarin men aan 'de waarheid' een geestelijk karakter kan toekennen, maar of de 
H Geest in en door het Woord ons Gods genade mededeelt als een kracht van God tot zaligheid en dat wij 
daarnaast en daarbovenuit niets anders nodig hebben, omdat deze genade de algenoegzame genade Gods is 
in Christus Jezus, waaraan niets ontbreekt." 

" Geest, p 49. 
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levenden Christus"''' 
Al zijn alle reformatoren het erover eens, dat het geloof het werk van de Heilige 

Geest IS, met gebruikmaking van het evangelie, ten aanzien van de verhouding Geest 
en Woord gaan ze uiteen Luther houdt Geest en Woord dicht bij elkaar Helaas heeft 
dit in de latere Lutherse kerken tot eenzijdigheid geleid, waarbij geloof in het Woord 
verbasterde tot geloof in een formule Enerzijds gebeurde dit uit afweer tegen het 
dopers spiritualisme, anderzijds uit afkeer tegen de belijdenis inzake de vnjmacht van 
de Geest, die de Zwitsers kenmerkt'' 

Zwingli's positie wordt bepaald door zijn verzet tegen het roomse sacramentalisme 
Niet de sacramenten werken het heil, maar alleen de Geest in Zijn vnjmacht Zo is het 
ook met het Woord God legt Zijn Woord m mensenhand, maar de Heilige Geest 
behoudt de werking van het Woord aan Zich Dat maakt van het Woord een onbeteke
nend instrument, alleen van waarde wanneer de Geest Zich ervan bedient "De eenige 
waardering, die het Woord te beurt valt, is hier de overweging, dat het goddelijke 
waarheden openbaart, waarvan men anders onkundig zou zijn "'* Dit dualisme tussen 
Woord en Geest is ook Calvijn nooit helemaal te boven gekomen Ditzelfde kan gezegd 
worden van A Kuyper en H Bavinck '̂ 

Het IS de waarde van het subjectivisme, dat het vasthield aan de vnjmacht van 
God Helaas werd het goddelijk Woord gedegradeerd tot enkel openbaring van 
bovennatuurlijke waarheden '* Deze scheiding tussen Woord en Geest in Zwingliaanse 
zin geeft een beeld, dat aan de roomse leer doet denken Het Woord onthult slechts 
waarheden ' ' Alleen komt in plaats van de genade van de sacramenten de genade van 
de bekering of die der wedergeboorte te staan"" 

Woeldennks eigen standpunt laat zich als volgt samenvatten Het Woord staat met 
op zichzelf en heeft geen zelfstandige taak Wie het Woord verzelfstandigt tegenover 
de Geest, maakt er een tussen-God van, die tussen de levende God en ons in staat"' 
Het Woord is te allen tijde orgaan van de Heilige Geest *^ Voor Gods kerk staat het 
vast, dat God ook vandaag nog tot haar spreekt Het Woord is nog steeds het levend 

" Geest p 50 

" VT17,p 40, zie ook p 42 

" VT 17, p 40 

" VT17,p 41-42 

»VT17,p 41 

" En deze waarheden worden vervolgens tot de bouwstenen voor een levens- en wereldbeschouwing, EdG II, 
P 33 

* Geest p 52 

"' VT17, p 42 

" Geest p 55 
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getuigenis van de Geest."' "Alleen omdat het Woord Gods een getuigenis van den H. 
Geest is, is het scheppende kracht en kan dit getuigenis ook overtuigen en tot geloof 
brengen.'"** Vandaar dat het verwerpen van het Woord een weerstaan van de Geest is.'" 
Deze Geest is ook niet met een halve overgave tevreden, maar is uit op algehele 
overgave aan Jezus Christus, zoals Hij naar ons toekomt in de belofte van het evang

elie. "Met dezen Christus, die in het getuigenis van den H. Geest levend voor ons komt 
te staan, worden we door het geloof verbonden; door het geloof omhelzen we Hem en 
nemen Hem aan; door het geloof worden we in Hem ingelijfd.""* Wel blijven er vragen 
over ten aanzien van de verhouding mensenwoord/goddelijk woord. Noch het mense

lijk, noch het goddelijk karakter van Gods Woord mag aangetast worden."^ Om het 
spreken van de Geest door de verkondiging van de kerk zal met ootmoed gebeden 
worden. De grond voor dit gebed is de belofte, dat de Geest bij de kerk blijven zal en 
door haar spreken zal."^ 

Met zijn nadruk op het levende spreken van de Geest bedoelt Woelderink niet de 
waarde van het geschreven Woord van God te relativeren. "Indien het geschreven 
Woord ons niet gegeven ware, zouden wij het onderscheid tussen de spraak des H. 
Geestes en de spraak van de leugengeest zeker verliezen.""' Woelderink erkent een 
grote verscheidenheid aan ervaringen en bevindingen. Laat niemand hem een vijand 
van het bevindelijke leven noemen! In die bevindingen mag de gemeenschap met God 
en Christus echter niet vastgelegd worden. "De enigheid des waren geloofs ligt niet in 
dezelfde bevindingen en leidingen, maar in den énen Cliristus, in het éne evangelie, 
in dezelfde beloften van genade, waarin onze troost en onze sterkte gelegen zijn. (...) 
Waar het ware geloof is, daar is ook de bevinding; maar waar bevinding is, is nog geen 
geloof. Daarom is volgens de Schrift een leven in de gehoorzaamheid des geloofs, een 
leven in de vreze Gods, een beter kenmerk van het ware geloof dan het proeven en 
smaken van het goede Woord Gods en van de krachten der toekomende eeuw. Maar 
van meer betekenis dan de kenmerken des geloofs is de oefening des geloofs. Daartoe 

"' "Gods openbaring in Christus Jezus is een stromende rivier gelijk. Dat wil zeggen, dat zij nog immer 
levende en waarachtige Godsopenbaring is. Zij is dat door de kracht des H Geestes. Deze Geest heeft niet 
enkel de profeten en apostelen leiding gegeven en hen geïnspireerd bij het schrijven van hun boeken en 
brieven, maar Hij draagt nog immer het geschreven Godswoord en doet ons daarin zijn getuigenis toekomen. 
Hij vermenigvuldigt, als ik dit woord gebruiken mag, dit schriftwoord in de verkondiging van het evangelie 
en daardoor wordt nog altijd Gods kerk gebouwd en uitgebreid Zo wordt in dit Woord, in wet en evangelie, 
nog altijd de levende God ontmoet en zijn stem gehoord"; EdG II, p. 25. 

"VT.p 42. 

"' Geest, p 54 

■" Geest, p 5657. 

"VT17,p 4243. 

'"VT17,p.43 

'"£<iGlI,p.61. 
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worden we allereerst opgewekt in het evangelie." 

2.3.3 Geest-belofte-geloof 
De Heilige Geest is ons gegeven om door waar geloof aan Christus en al Zijn weldaden 
deel te geven. Deze Christus staat niet lichamelijk voor ons. Hij wordt slechts gekend 
uit het evangelie en geschonken in de belofte van het evangelie. Deze belofte is het 
voorwerp van het geloof. Daarin wordt het heil van God niet alleen bekendgemaakt. In 
de belofte komt Christus Zelf naar ons toe in de kracht van de Geest en wordt ons het 
heil in handen gegeven. Dit heil kan alleen door het geloof worden aangenomen." Bij 
'belofte' moet dus niet gedacht worden aan toekomstige dingen. Wat God ons geeft, 
geeft Hij in Zijn Woord." 

Contra spiritualisme en rationalisme 
De Heilige Geest werkt het geloof in het hart door de verkondiging van het evangelie. 
Vanuit deze belijdenis van de Heidelbergse Catechismus maakt Woelderink front naar 
twee kanten: 

tegenover het spiritualisme benadrukt hij, dat de Geest het geloof werkt door het 
evangelie. In het spiritualisme wordt het evangelie bijna of geheel uitgeschakeld. Alle 
kaarten worden gezet op een onmiddellijke openbaring van de Geest. Het werk van 
Christus is in deze optiek iets uit het verleden. Daar gaat het werk van de Geest in het 
heden bovenuit. Zo wordt het werk van Christus van Zijn persoon geïsoleerd. Men gaat 
leven bij een Christus-idee, in plaats van dat er een band is met de levende Christus. 
Vergeten wordt, dat in de belofte van het evangelie Christus Jezus Zelf - Dezelfde als 
tijdens Zijn omwandeling op aarde - met Zijn heil naar ons toekomt en onder ons 
verkeert door de kracht van de Geest;*' 

'" EdG II, p. 62. Zie over de status van de bevindingen ook Practijk, p 42, waar Woelderink schrijft, "dat wij 
de waarheid van het evangelie niet mogen bouwen op onze bevindingen noch haar daarnaar mogen 
vervormen, maar dat onze bevindingen gebouwd moeten worden op de waarheid van het evangelie en m 
overeenstemming daarmede dienen gevormd te worden." Ook in EdG I, nr 7 ("Vragen van lezers') wijst 
Woelderink de persoonlijke ervaring als maatstaf af. Wie eigen bekeringsweg als uitgangspunt neemt, 
vereenzelvigt het werk van de Geest met de vrucht daarvan in eigen zieleleven. Onze bevindingen zijn maar 
eendagsvlinders. Gods genade en ttouw blijven. 

" Vandaar Woelderinks nadruk op het Sola fide; het is het geloof, dat deel geeft aan Christus en Zijn 
weldaden. Het op de belofte betrokken geloof is de levensgemeenschap met de levende Christus Daarom 
heeft dat geloof prioriteit boven de wedergeboorte, die naar artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis 
uit het geloof voortvloeit; zie EdG I, nr. 1 ('Reformatorisch') en nr. 5 ('Vragen van lezers, De beteekenis van 
het geloof) 

" Geest, p. 57; Practijk, p. 26-27; VeB, p. 147-148. 

" Geest, p. 74-76. Zie ook Geest, p. 62-63: "Er is, vooral onder doperse invloeden, een neiging in de 
Gemeente om steeds meer de nadruk te leggen op het toeeigenend werk van den H Geest ten koste van de 
verwerving, die geheel op de achtergrond dreigt te komen. Soms gaat men zelfs zo ver, dat men het spreken 
over de verwerving des heils als voorwerpelijke prediking signaleert en die over de toeëigening des Geestes 
als onderwerpelijke Daarmede wordt de verwerving des heils door Christus niet alleen naar de achtergrond 
verschoven, maar ook m waardij beneden het werk des Geestes geplaatst. (..) Als de Heilige Geest al, wat 
HIJ ons toeeigent, neemt uit Christus, dan kent Hij daarmede aan den Zoon van God de onvergelijkelijke ere 
toe onze Verlosser te zijn. ( ) Wij kunnen de weldaden, die Christus ons verwierf, niet door de toepassing 
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tegenover het rationalisme onderstreept Woelderink, dat het de Geest is, die door 
het evangehe het geloof werkt De zin, de diepte en de kracht van het Woord kan ons 
alleen door de Heilige Geest ontsloten worden Voor de rationalist is het geloof niet 
anders dan een redelijke conclusie op grond van het evangelie Ook de rationalist kent 
Jezus alleen als een, die in het verleden op aarde rondwandelde Niet als de levende 
Christus, die Zich naar ons neerbuigt in de kracht van de Geest, zodat er van een 
geloofsverbinding en -omgang met Hem sprake kan zijn ''' 
Ook in zijn artikel 'Niet zien - nochtans gelooven''' wijst Woelderink op de realiteit en 

de kracht van Christus' nabijheid door het Woord in de Geest In de Pinksterbedeling is 
de kerk - evenals in de oude bedeling - geheel op het geloof in het Woord terugge
worpen, op geloven zonder te zien Toch is dit geen armelijke zaak "Christus mag niet 
lichamelijk meer onder ons omwandelen, wij mogen Hem niet meer zien, ook niet als 
den Opgestane, Hij is de Levende, die zich nog immer openbaart door Zijn Woord en 
Geest aan allen, die Hem zoeken en deze vertegenwoordiging door den H Geest is niet 
minder krachtig dan wat den discipelen is te beurt gevallen, toen zij Hem vóór en na 
zijn dood en opstanding met hunne oogen zagen " Sterker nog, door de Geest wordt de 
njkdom in Christus nog meer ontsloten dan tijdens Zijn omwandeling op aarde "Wij 
zijn niet misdeeld, al zien wij den Opgestane niet, al gelooven wij in den Opgestane 
enkel op grond van de prediking des Evangelies Want de krachten des H Geestes zijn 
zoo vele en zoo groot, dat de werkelijkheid van verzoening en eeuwig leven ons gansch 
nabij worden gebracht en een hemelsche vreugde gesmaakt wordt in de gemeenschap 
des geloofs met Christus Jezus "'̂  

Het IS naar Woeldennks oordeel onjuist om te onderscheiden tussen leven uit de 
belofte en uit de vervulling. Deze bedeling is de bedeling van de Geest en van het 
geloof. Daarin blijven wij op de belofte aangewezen De 'dadelijke bediening' van de 
Geest, waardoor Christus nabij wordt gebracht, gaat nooit buiten de belofte van God 
om " Wat God geeft in het Woord, kan alleen door het geloof worden aangenomen en 
kan ook alleen in het geloof ons eigendom zijn "De grote vervulling van Gods Woord 
en van Gods belofte valt samen met de wederkomst van Chnstus.'"* 

des Geestes deelachtig worden dan door het geloof in Christus Zie over het leven bij een Chnstus-idee in 
plaats van omgaan met de levende Christus ook Praclijk, p 71-72 

" Geest, p 76-78 Wat Woelderink zegt over de geloofsverbinding met Christus ligt in het verlengde van 
zijn spreken over het geloof in God Dit geloof gaat niet op in een aantal geloofsbegrippen, maar het vertolkt 
een bepaalde verhouding tot de levende God Geloven is geloven in God, zoals Hij in Zijn Woord tot ons 
komt, Practijk, p 6, zie ook p 26 

" In Th Delleman e a , In het licht van Zijn verrijzenis, Aalten 1946 (p 153-158) 

" In het licht van Zijn verrijzenis, p 157 (beide citaten) 

" VeB p 145-150 

" Practijk, p 27 Er zijn christenen, die met direct de samenhang ontdekken tussen Gods genade in de 
belofte en Christus "Maar tot Christus komende en in Hem rust vindende wordt hun duidelijk, dat God in 
deze weg Zijn woord, dat aanvankelijk als een licht in hun duisternis viel heeft volbracht In zekere zin 
mogen we zeggen, dat Hij Zijn woord aan hen vervuld heeft en naar Zijn belofte hun genadig is geweest', 
VeB p 148 
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Wat de Vader en de Zoon geven in de belofte, wordt ons door de Geest ontsloten en 
nabij gebracht De beloften liggen met passief op onze activiteit te wachten De 
beloften sluiten Gods activiteit in zich Woelderink benadrukt onze afhankelijkheid van 
de bediening van de Geest De Geest draagt de beloften en past ze bij ons toe Hier is 
alle eigenmachtigheid en zelfzucht uitgesloten Dit is ook kenmerkend voor het geloof 
het IS niet productief, maar receptief" Zeker, het geloof is een werk van de mens Niet 
de Geest gelooft, de christen gelooft Maar dit geloof is en blijft een gave van God In 
de geloofspraktijk wordt die les telkens weer geleerd "Wij kunnen maar niet geloven, 
wanneer wij willen Dan zouden we door het geloof over Gods genade in zijn beloften, 
ja over God zelf kunnen beschikken Het is de H Geest, die, ons sterkende met Gods 
beloften, deze doet geloven "^ 

Het krijgen van beloften 
In het kader van Geest belofte-geloof is ook aandacht te geven aan wat Woelderink 
opmerkt over het krijgen van beloften Daarmee wordt bedoeld, dat de H Geest een 
bepaalde belofte op krachtige wijze, soms geheel onverwacht op het hart bindt ' ' 
Woelderink waarschuwt ervoor, om dit krijgen van beloften te benaderen vanuit de 
eigen ervaring, hetzij posiüef, hetzij negatief De Schnft weet van indachtigmakende 
genade Daarbij gaat het niet om een nieuwe openbaring, maar herinnert de Geest ons 
eraan, wat ons in moedeloosheid of ongeloof ontgaan was Deze lering des Geestes 
verschilt niet inhoudelijk met die in de prediking van het evangelie, de weg, waarlangs 
deze lering tot ons komt, is bijzonder 
Het 'krijgen van beloften moet naar Woeldennks mening met geïdealiseerd worden 

Het gaat met om een hoogtepunt in het geloofsleven, maar om een dieptepunt, waar de 
Here ons in Zijn genade uit wil halen De gebruikelijke weg van de Geest is die van het 
geschreven en gepredikte evangelie Anderzijds mag dit werk van de Geest niet 
geminacht worden Het is een handreiking van de Geest, om ons leiding te geven in 
bijzondere omstandigheden Ook hier komt het aan op het gelovig omhelzen van Gods 
belofte ' De H Geest treedt hier bizonder naar voren als Die ons uit de beloften Gods 
schenkt wat wij behoeven, waarom evenals bij alle leven uit Gods beloften, de vreze 
Gods er de vrucht van is, gepaard met een grote inwendige zekerheid en gewisheid, dat 
God zich aan ons geopenbaard heeft en dat Zijn Woord vaststaat tot in eeuwigheid " 

2.3.4 Geloofszekerheid 
Aan het ware geloof is de zekerheid eigen Deze zekerheid ontleent het geloof aan de 
betrouwbare belofte van God Nog juister gezegd, aan "Hem, die de Waarachtige is en 

" VeB p 150 153 

«'Vefl p 162 163, citaat op p 163 

" VeB p 166 

" Zie voor deze excurs VeB p 166 173, citaat op p 173 

308 



ons in zijn Woord en belofte nimmer bedriegt."" God doet wat Hij zegt en belooft,*' 
De zekerheid, die tot het geloof behoort, is niet uit het geloof zelf, maar uit zijn voor
werp: het Woord van God.'' Omdat Gods Woord zeker en vast is, daarom kan het 
geloof, dat dit Woord aanneemt en omhelst, verzekerd zijn van zijn waarachtigheid: 
"De zekerheid des geloofs is niets anders dan de zekerheid aangaande de waarachtig
heid van Gods Woord, door het geloof omhelsd, door het geloof uit het Woord 
overgestort in het hart."'* Vanwege de vastheid van Gods Woord is de zekerheid van 
het geloof (= de zekerheid, die het geloof geeft) in de Schrift heel gewoon en 
normaal.*' 

De zekerheid van het geloof wordt door de Heilige Geest bewerkt. "Het behoort tot 
de bedeling en het werk des Heiligen Geestes, die op de Gemeente is uitgestort, om 
deze zekerheid den gelovigen te geven."** Woelderink wijst in dit verband met name op 
wat de Schrift zegt over het verzegeld worden door de Heilige Geest. "Het getuigenis 
des Geestes in het hart, dat men van God aangenomen is, dat men in Christus een 
volkomen verlossing heeft ontvangen, is het zegel van Gods zijde, dat men door het 
woord der waarheid, het Evangelie der behoudenis gelovig aan te nemen, niet bedrogen 
uitgekomen is, dat deze boodschap des hemels zo waarachtig is, dat niemand, die haar 
gelooft, beschaamd wordt gemaakt."*' Alleen mag dit getuigenis van de Geest in het 
hart niet tot een inwendig getuigenis gemaakt worden in onderscheid van het uitwendig 
getuigenis van de Geest in het Woord. Het getuigenis van de Geest in het hart is geen 
ander getuigenis dan dat in het geschreven Woord. 

Langs deze weg geloofszekerheid verkrijgen - bij voorbeeld inzake Gods verge
ving - is niet hetzelfde als wat sommigen aanduiden als 'tot geloofsbewustzijn komen'. 
Met deze term wordt bedoeld, dat het innerlijk sluimerend geloofsvermogen door het 
evangelie geleidelijk aan zich van Gods vergeving bewust wordt. Deze voorstelling van 
zaken acht Woelderink onschriftuurlijk. Vergeving is een daad van God in het leven 
van een zondig mens. Een daad, waarin God Zich door de Heilige Geest openbaart als 
een vergevend God. Dit doet Hij via het evangelie, het getuigenis van de Geest, 
waarmee Hij mensen overtuigt. Het geloof hoort hier God Zelf spreken.'" 

" Practijk, p 27. 

" Practijk, p. 41 

" Het IS dan ook naar Woeldennks oordeel onschriftuurlijk om via een kenmerken-theone tot geloofszeker
heid te willen komen. Het geloof ontleent zijn zekerheid niet aan zichzelf, maar aan zijn voorwerp; Geest, p 

83. 

" Geesl. p. 89. 

" Geest, p 90 

'»Geest, p. 90. 

"'> Geest, p 91. 

™Ceej(,p. 70-71, 78-81. 
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De zekerheid van het geloof imphceert de zekerheid over eigen persoonhjk behoud 
Waar geloof is naar de omschnjving van Zondag 7 H C niet alleen een zekere kennis, 
maar ook een vast vertrouwen, dat het heil van Christus niet alleen aan anderen, maar 
ook mi] in de belofte geschonken is "Het ware geloof in Chnstus sluit dus de aanne
ming, de omhelzing van het heil in, dat ons in Christus door de belofte van het evang
elie gegeven wordt ( ) God de Here geeft mij persoonlijk deel aan het heil, dat Hij der 
gemeente bereid heeft '̂ ' Helaas is in later tijd de typisch reformatorische taal van 
Zondag 7 H C krachteloos gemaakt Persoonlijke heilszekerheid werd niet meer tot het 
wezen van het geloof gerekend, slechts tot het wei-wezen daarvan ^̂  Het is Woelde-
rinks ervaring, dat velen in de gemeente het persoonlijk accent niet meer besloten 
achten in het evangelie en m het geloof aan dat evangelie, maar het zien als een toegift 
aan het evangelie van de kant van de Heilige Geest Achter deze houding ligt de 
dwaalleer, dat de prediking van het evangelie niet persoonlijk aanspreekt en persoon
lijk roept tot het geloof, maar dat enkel de uitverkorenen hun hand mogen uitstrekken 
naar het heil van Christus Daartoe moeten zij eerst een bijzondere openbaring van de 
Heilige Geest gekregen hebben Zo wordt een barrière opgericht tussen Jezus en de 
zondaren'' en de twijfelzwc/?? - een chronisch ziekteverschijnsel' - aangekweekt'" Met 
als gevolg, dat men door ongeloof geen troost en kracht meer put uit Gods beloften " 
Chnstus gaf echter bevel het evangelie aan alle creaturen te prediken In Handelingen 2 
wordt aan iedere gelovige en gedoopte de Geest geschonken '* Hoe hebben ook de 
apostelen erop aangedrongen om zo maar in Jezus te geloven' Als iets, dat mocht Dat 
zelfs moest 

Prediking 
Tot geloof oproepen is naar Woeldennks mening de taak van elke prediker De prediker 
moet met nadruk aandringen op geloof en bekering, overeenkomstig Christus woord 
Dwingt ze om in te gaan En als de dienstknechten aandringen om te geloven en 
gelasten om te geloven, dan mag niet vergeten worden, dat de H Geest door hen 
spreekt, dat de H Geest het heil, dat in Christus is, ons aanbiedt en schenkt en dat 
daardoor ons ongeloof veroordeeld wordt Door de prediking van het evangelie komt de 
H Geest zeer liefderijk onze wonden verbinden, Hij nodigt ons zeer hartelijk tot de 
overvloed van heil, die in Christus is, Hij roept ons op tot geloof en tot een volkomen 

" Practijk p 28 29 

" Practijk p 30 Geest p 68 

^^ Practijk p 31 34 

'" VeB p 156 

" VeB p 154 155, het ontbreken van geloofszekerheid is dus niet aan God te verwijten of terug te voeren op 
de vrijmacht van de Geest De breuk ligt aan onze kant met aan die van God Zie ook Practijk p 30 

™ Practijk p 37 38 
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overgave aan Christus "" 
Woeldennk kiest dan ook positie tegen predikers, die waarschuwen voor de toeei-

gening door het geloof en op deze manier de onzekerheid aankweken '* Zoals hij ook 
weinig hebben moet van predikers, die alleen de bekeringsweg tekenen, zonder tot 
geloof en bekering te roepen ' ' Heeft iemand gebrek aan innerlijke vrijmoedigheid, laat 
er dan gewezen worden op de vrijmoedigheid, zoals God die in het evangelie geeft 
Door niet te wijzen op deze vrijmoedigheid in het evangelie maakt men zich zeer 
schuldig voor God *° Geloofsvnjmoedigheid kan ook door een beschuldigend geweten 
verbroken worden, alleen Gods Geest kan opnieuw tot vrijmoedigheid brengen en de 
rijkdom van Gods beloften ontsluiten " Woeldennk verzet zich dus tegen predikers, die 
de geloofsweg verzwaren of belemmeren Tegelijk heeft hij er begrip voor, dat het vele 
christenen afstoot, wanneer predikers doen alsof geloven even makkelijk is als het 
oplossen van een rekensom Er is kracht van boven nodig om ongeloof te breken *̂  
Een meer afgeronde visie op de prediking is te vinden in Woeldennks lezing 'Kerk en 

prediking' " De prediker mag niet vergeten, dat hij - al is hij Godsgezant - als lid tot de 
gemeente behoort en met de gemeente onder het Woord staat Het geschreven Woord is 
hier de norm en de toets voor de prediking Eenzelfde Geest in de Schrift is de leidsman 
van de gemeente en van haar voorgangers Woeldennk wijst een prediking van kenmer
ken en gestalten af Dat doet niets af van de oorspronkelijke eis tot bevindelijke 
prediking de prediker mag niet vreemd zijn aan de boodschap, die hij aan de gemeente 
brengt De inhoud van de prediking is wet en evangelie, die onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden zijn Het evangelie eist geloof en als eis hoort deze eis tot de wet Altijd 
fungeert de wet in het kader van het evangelie *'' In de belofte van het evangelie geeft 
God alles, in de eis neemt Hij alles terug ' Het evangelie dient zoo gepredikt te worden 
dat het der gemeente duidelijk zij, dat heel het leven van den Christen zich beweegt 

" Practijk, p 42 

™ Praclijk, p 32 

^ Geest, p 87 

»" Practijk, p 44-45 

" VeB p 161-162 

*̂  Practijk p 47 

" VeB, p 93-105 Het gaat om een ongedateerde lezing, door Woeldennk gehouden voor het werkverband 
van predikanten, waaraan hij leiding gaf Du werkverband kwam vanaf 1939 bijeen, na de Tweede 
Wereldoorlog werden de bijeenkomsten minder regelmatig gehouden, totdat ze tenslotte gestopt werden, zie 
M J van der Poel, J G Woeldennk Een historische en theologische analyse van zijn receptie in drie 
groeperingen binnen de gereformeerde gezindte (doctoraalscriptie Utrecht 1997), p 58 (noot 167) In ieder 
geval hoort Woeldennks lezing 'Kerk en prediking' in deze tweede periode thuis 

^ Naar Woeldennks mening kleeft er dan ook emsüg bezwaar aan de methode van de Heidelbergse 
Catechismus waarbij het evangelie wordt ingebed in de wet Daarbij tekent hij aan ' Het is niet de bedoeling 
der opstellers geweest, maar het misverstand alsof de wet aan het evangelie voorafgaat is vrij algemeen', 
VeB, p 96 In deze samenhang zet Woeldennk ook nog eens kort zijn bezwaren tegen de term wer<rverbond 
uiteen Door deze term gingen velen denken, dat in het paradijs de wet een andere plaats had dan in het 
genadeverbond, VeB, p 97-98 
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tusschen belofte en eisch, waarbij hij telkens van de belofte op den eisch en van den 
eisch op de belofte wordt geworpen "*' Tenslotte is het adres van de prediking de 
gemeente als gemeente van de Here Jezus Christus, de gedoopte gemeente, die gemeen

te van Christus is uit kracht van Zijn roeping Deze roeping draagt vrucht in geloof en 
bekering Naast de doop toont het avondmaal het wezen van de gemeente als gemeente, 
die leeft uit Christus 7x) moet de gemeente aangesproken worden, in de 'spraak des 
geloofs', om aan de gemeente die spraak te leren Dan wordt ook de hypocrieten 
duidelijk, dat zij niet recht m Gods huis verkeren Veel voorgangers durven met meer 
met de apostel te zeggen dat Christus ons heeft gekocht met Zijn bloed, en zeggen 
meer in het algemeen, dat Christus Zijn volk heeft verlost Naar Woelderinks mening is 
dat niet alleen een blijk van grote geloofsinzinking, maar tevens een verhindenng, dat 
de gelovigen tot ware geloofstoeeigening komen Al weet Woelderink ook, dat hier 
gevaren liggen en de taal van het geloof nagesproken kan worden zonder dat deze een 
wortel in het hart heeft 

Een mens hoeft om te geloven niet eerst te weten, of de beloften hem wel gelden. 
"Daar hebt ge de fout in dat wistikmaar Ge behoeft dat met te weten; ge hebt dat te 
geloven, omdat God ze u laat prediken en u vermaant erop te vertrouwen Zoals de 
Heidelberger Catechismus in Zondag 7 zegt: het is een zaak van geloof, van vertrou

wen, dat deze beloften niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn De H. Geest 
verwekt dit vertrouwen m het hart door de prediking van het Evangelie, er is geen 
bizondere openbaring voor nodig. En wie het Evangelie wantrouwt, als het zo duidelijk 
spreekt, wie het wantrouwt ook in dit stuk, bedroeft de H Geest."** 'Gekrookte rieten' 
en 'rokende vlaswieken'  chnstenen, die lijden aan hun gebrek aan geloofszekerheid*^ 

moeten niet aan hun lot overgelaten worden, maar juist op Gods beloften gewezen 
worden, om zo tot zekerheid te komen.'* 

2.3.5 Geloofsstrijd 
Woeldennk is zich ervan bewust, dat geloofszekerheid groeien moet *' Tevens dat deze 
groei allerminst een rechtlijnig proces is. Gods kerk heeft geen volkomen geloof. Ook 

" VeB p 99 

"■VeB.p 158 

" De terminologie is ontleend aan Jesaja 42 3 Woelderink sluit zich hiermee aan bij het woordgebruik m 
bevindelijkgereformeerde kring Ongetwijfeld is du woordgebruik gestimuleerd door de 145 preken van 
Bemardus Smytegelt over Matth 12 2021 (waarin Jesaja 42 3 geciteerd wordt), onder de titel Het 
gekrookte net, 'Waar in een zwak en kleingelovig Christen opgewekt en bestiert word om op den Heere 
Jesus te hopen ', 'sGravenhage/Middelburg 1744 (twee delen) Zie over Smytegelt BLNP 3, p 337340, 
zie ook H Florijn, in W van 't Spijker e a , Oude schrijvers Een kennismaking, Houten 1997, p 251254, 
op p 260262 een passage uit één van deze preken 

** Practijk, p 41 Met deze christenen moet ook in de prediking rekening gehouden worden 'Wee den 
evangeliedienaar, die enkel vaste spijze geeft Hij poogt daardoor meer zijn diepe inzicht in het evangelie te 
verkondigen dan zich te ontfermen over het gekrookte net Hier ontbreekt de liefde tot de zielen', EdG II, p 
62 

*''' En nu weet ik wel, dat de H Geest zijn herscheppend werk niet in één dag volbrengt , Practijk p 42 
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ware chnstenen kunnen wankelen in het geloof Niet alle waar geloof is even krachtig 
en sterk'" Een christen kent geloofsworsteling "We geloven niet voor één keer, het 
geloof wil immer opnieuw geoefend worden Juist daarmede hangt het samen, dat het 
onderworpen is aan op- en nedergang, dat er plaats is voor de wasdom des geloofs, 
maar evenzeer voor verdomng en versterving "" De strijd met het eigen hart en met de 
satan gaat door Laat dan ook niemand op een zwakke broeder neerzien Mogen 
geloven is uit genade gegeven Het is beter om de helpende hand bieden, zoals Jezus 
het deed bij Petrus, toen deze in zijn ongeloof in het water dreigde te verzinken 
Hierbij zijn Gods beloften het hulp- en redmiddel '̂  

De realiteit van de geloofsstrijd wordt door Woelderink dus geen moment ontkend 
Toch waarschuwt hij ervoor om deze strijd te idealiseren Onze geloofsstnjd is tegelijk 
een strijd van de Geest tegen het ongeloof en de tegenstand van het vlees Hier past 
eerder verootmoediging Het is ook niet de gelovige, die in de strijd overwint Gods 
Geest overwint in hem " 

Niet alle geloofsstrijd is een gevolg van eigen natuurlijke boosheid of van een 
zwak geloof Ook Gods Zoon werd door de satan aangevochten '* "Het hoort mede tot 
de strijd des geloofs, die wij hier te strijden hebben, dat de beproevingen en de 
verzoekingen des duivels vele zijn en ook de aanvechtingen ons met bespaard 
blijven "" Het levert een chnsten veel duisternis en strijd op "Zulk een stnjd is eerder 
een blijk van de wasdom des geloofs dan van haar verachtenng "'' 

Verschil tussen aanvechtingen en geestelijke verlatingen 
Woelderink maakt onderscheid tussen de aanvechüngen en de geestelijke verlating In 
de aanvechting wil de satan een christen losweken van God en van Zijn Woord Al 
verzwaren ongeloof en kleingeloof de posiüe van een chnsten in deze worsteling met 
satan dikwijls, toch mogen de aanvechtingen van de duivel daarmee niet vereenzelvigd 
worden Als voorbeelden van aanvechtingen noemt Woelderink twijfel aan vergeving of 
aan Gods bestaan, angst om de zonde tegen de Heilige Geest bedreven te hebben, satans 
pogingen om opstandig te maken tegen Gods moeilijk beleid, angst voor de toekomst, 
inwerpen van godslasterlijke gedachten en woorden In zijn beschrijving van deze 
aanvechtingen legt Woelderink de nadruk op het lijden, dat hierin mee komt voor Gods 
kinderen, minder op de strijd met satan In deze aanvechtingen mag de troost zijn, dat 
Christus overwonnen heeft en Zich de Zijnen niet laat ontmkken Geen christen zal 

'>°Practijk p 45, Gem, p 83 

" Practijk p 46 

^^ Practijk p 46, zie ook Gee^r p 84 en VeB p 159 

" Geest p 85, Woelderink noemt als voorbeelden de strijd van Jakob bij de Jabbok en van Saulus, die drie 
dagen at noch dronk 

•"Practijk p 47, 189 

" Practijk p 47 

•^ Practijk p 48 

313 



boven vermogen verzocht worden." 
In de geestelijke verlatingen heeft een mens niet primair met de duivel, maar met God 

van doen, die Zijn aangezicht voor hem verbergt. Gods beloften spreken niet meer. Het 
bidden lukt niet meer. De hemel lijkt gesloten. Hiervan kunnen eigen zonden de 
oorzaak zijn. Toch hoeft dit allerminst het geval te zijn. De verlatmgen kunnen vrucht 
zijn van Gods vrijmacht in de leidmg van de Zijnen. Op deze manier maakt God 
duidelijk, dat het leven met God geen vrucht is van onze geestelijke werkzaamheden, 
maar enkel uit de bron van Gods genade voortkomt. Geestelijke verlating is beproeving 
van God om het geloof te louteren, om het te oefenen in afhankelijkheid van de bedie
ning van de Geest. Juist degenen, die dicht bij God staan, worden in het dal van de 
geestelijke verlating geleid; zij kunnen zo maar gaan menen in eigen kracht staande te 
kunnen blijven in het leven met God. God kan alle troostgevoelens afsnijden, zodat de 
Zijnen het geloof alleen overhouden.'* 

De strijd met satan en de oefening van de wapenen, die Christus geeft, horen bij de 
praxis pietatis. De strijd van het geloof is niet slechts een strijd om tot geloof in 
Christus te komen, maar ook om bij Hem te blijven. In die wedloop is veel zwakheid 
en struikeling; ook vallen de gelovigen in tal van zonden en blijken zij uiterst kwets

baar voor satans verleiding. Volharden in het geloof is genade van God." 

2.3.6 De Geest eigent ook de heiliging toe 
Door het geloof eigent de Heilige Geest ons toe wat wij in Christus hebben. Hierbij is 
op twee weldaden te wijzen. Allereerst op de rechtvaardiging, de vergeving van de 
zonden. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de heiliging, de dagelijkse 
levensvemieuwing."'*' Rechtvaardiging en heiliging zijn twee zijden van het ene en 
ondeelbare verlossingswerk van Christus."" Ze gaan steeds samen op, omdat ze in 
Christus één zijn.'"^ Deze gaven hebben we als gelovigen in Christus: "Het is dus reeds 
ons deel in Christus krachtens Gods genadige beschikking, vóórdat de Heilige Geest 

"" Practijk, p 187194 

'* Practijk, p. 194201; VeB, p. 160161; zie over de onmacht om met Gods beloften 'werkzaam' te zijn VeB, 
p 162163 

■" Practijk p. 49. 

"*' Geest, p. 59. Woeldennk wijst op het (vroegere) spraakgebruik in sommige kringen, waarbij de rechtvaar

diging werd aangeduid als de '\r\}verklaring' en de heiliging als de '\n]making'; Geest, p 15, 60. 

'"' Dit was voor de reformatoren  dicht bij de Schrift levend  in de zesüende eeuw vanzelfsprekend; 
Practijk, p. 11. 

"" Geest, p 63, 98 Woeldennk ontkent niet, dat in de praktijk menig christen eerst oog krijgt voor de recht

vaardiging en pas daarna voor de heiliging. Toch is ook dan de Geest al bezig met Zijn heiligend werk; "Als 
de H Geest ons hart tot geloof in Christus brengt, is Hij reeds bezig ons hart aan de macht der zonde te 
onttrekken"; Geest, p 65. Tevens stelt Woeldennk, dat de rechtvaardiging fundamenteel is voor de heiliging: 
"De zekerheid van Gods genade is de grondslag van de ware godsvrucht", vandaar: "Als de rechtvaardigma

king uit het geloof alleen gaat tanen en op de achtergrond komt, moet ook de heiligmaking van haar 
levenskracht beroofd worden"; Practijk, p. 39 (beide citaten). 
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het ons toeeigent.""" 
De heiliging is dus niet primair opdracht, maar genadegeschenk in Christus. De 

heiliging, waarmee Christus Zich voor ons geheiligd heeft, wordt ons - net zoals de 
rechtvaardiging - eerst toegerekend. "Omdat Christus zich voor ons geheiligd heeft, 
heeft Hij den Geest der heiliging en de heiliging des Geestes voor ons verworven. Die 
Geest zendt Hij uit in de harten der zijnen; dat is hun heiligmaking in nadere zin. Maar 
deze laatste is een vrucht, een onderpand van de heiliging, die zij in Christus 
hebben."'"^ Evenals de rechtvaardiging wordt de heiliging ons gegeven in de belofte 
van het evangelie. Beide eigent de Geest ons toe door het geloof. En dat niet eenmaal, 
maar telkens opnieuw."" 

Christus is aan heel Gods kerk tot heiliging gegeven. Deze heiliging impliceert de 
persoonlijke heiliging van de gelovige. In deze persoonlijke heiliging worden niet 
allerlei losse gaven en werkingen van de Heilige Geest ontvangen, maar de Geest 
Zelf."** Woelderink wijst hierbij de onderscheiding voorwerpelijk-onderwerpelijk af, 
alsof de persoonlijke heiliging (onderwerpelijk) los zou staan van de heiliging in 
Christus (voorwerpelijk). Er is geen persoonlijk deel aan de Heilige Geest dan door het 
geloof in Christus, de persoonlijke geloofsvereniging met Hem.'°^ De Heilige Geest 
staat niet los van Christus. Hij is enkel vrucht van Christus' werk. Voor Woelderink is 
voor het delen in de gave van de Geest de belofte en het geloof het uitgangspunt. 
Vanuit deze stelling verwerpt hij de tegenwerping, dat de gave van de Geest aan het 
geloof in Christus voorafgaat, omdat geloven toch altijd vrucht van de Geest is. 
Woelderink acht dit weer een noodlottige toepassing van de leer van de verkiezing en 
van de kenmerken, waarbij de zaligmakende werking van de Geest als bewijs fungeert, 
dat men verkoren is. Hier steunen mensen niet meer gelovig op het Woord van de 
Here, maar op eigen conclusies. Geen wonder, dat bij deze mensen het christendom zo 
spoedig een wettisch karakter krijgt. Los van de Geest is de heiliging alleen maar 
roeping, opdracht. Uiteraard is het de Geest, die geloof en bekering werkt. Maar in de 
orde van het heil is de gave van de Geest aan het geloof in Christus verbonden. Op de 
Pinksterdag verbindt de apostel de gave van de Geest niet aan de werkingen van de 
Geest in het hart, maar aan het geloof in Christus.'"* Woelderink wil dan ook niet 

"" Geest, p. 64. In dit verband wijst Woelderink meerdere malen op 1 Corinthièrs 1.30, waar Paulus zegt, dat 
Christus ons zowel tot rechtvaardiging als heiliging geworden is; Geest, p. 64, 94. 

•" Geest, p 95. 

'»> Geest, p. 98. 

'"" Geest, p. 105. 

' " Nog groter bezwaar heeft Woelderink tegen de onderscheiding uiterlijk-innerlijk, alsof het werk van de 
Geest alleen het innerlijk van de mens raakt; de gave van de Geest heeft echter betrekking op de hele mens; 
Geest, p. 103-104. Zie voor deze bezwaren ook Practijk, p. 148. 

'"* Woelderink onderbouwt zijn heilsordelijk betoog met de heilshistorische notitie in Johannes 7:39: De 
Geest was er nog met, wjmt Jezus was nog niet verheerlijkt. Zonder Goede Vrijdag en Pasen geen Pinksteren: 
een onomkeerbare volgorde. Toch werkte de Geest ook onder de oude bedeling geloof en bekering. Zoals 
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weten van wedergeboorte als een werk van de Geest, waar Christus aanvankelijk buiten 
staat en waarvan Hij alleen de verdienende oorzaak is. Dit denken vanuit een systema
tische logica verlamt het leven van het geloof en leidt tot het leven bij kenmerken in 
doperse kring. Men gaat eerder op zoek naar de Geest van de wedergeboorte dan naar 
Christus. Geestelijke zelfgenoegzaamheid dreigt: acht men zich wedergeboren, dan 
wordt er niet meer werkelijk naar Christus gevraagd. In valse gerustheid vreest men het 
gevaar van tot afval komen niet. Heiliging wordt meer gezocht in eigen gehoorzaam
heid dan in de gave van de Geest. Hier komen de 'werken der wet', waartegen Paulus in 
de brief aan de Galaten protesteert, weer in het vizier"" 

Geloven in Christus omvat dus zowel rechtvaardiging als heiliging. Hier ligt naar 
Woelderinks oordeel de diepste achtergrond voor het gebrek aan geloofszekerheid bij 
velen. "Men beseft zeer goed, dat deze alleen verbonden is met de algehele overgave 
aan Christus. (...) Maar dat grijpt in in een mensenleven. De overgave aan Christus ter 
rechtvaardiging is tevens een overgave ter heiligmaking.""" Voor die consequentie ziet 
Woelderink mensen terugschrikken. Men zoekt een geloofszekerheid ontdaan van de 
waarachtige overgave aan de dienst van God. "Het gebrek aan zekerheid des geloofs is 
dus van des mensen kant bezien een bewijs, dat men nog immer hinkt op twee gedach
ten. Men zou God en wereld beide willen dienen."'" 

2.3.7 Levensheiliging in de praktijk 
De levensheiliging is geschenk van Christus door de Geest. De levensheiliging is 
tevens roeping en opdracht. Op basis van Christus' verlossingswerk volgen in de 
brieven van de apostelen concrete vermaningen. De levensheiliging als opgave staat 
niet tegenover de levensheiliging als gave. De Heilige Geest heiligt hart en leven, maar 
Hij doet dat mede door de vermaningen. Door de vermaningen wordt de genade 
meegedeeld. Het werk van God maakt de mens werkzaam. Met een geestelijke vreugde 
merkt de christen zijn bereidheid op om voor God te leven. Hij herkent het als vruchten 
van de Geest, vruchten van de geloofsvereniging met Christus en als zodanig als 
vruchten van de eeuwige verkiezing {D.L. 1,12)."^ 

Tegenover degenen, die bang zijn voor de 'heiligingskramp' waarschuwt Woelde
rink voor de even eenzijdige 'rechtvaardigingskramp'. Dan wordt de rechtvaardiging het 
één en al en verdwijnt de praxis pietatis uit beeld. Rechtvaardiging en heiliging zijn 

ook de discipelen al voor de Pinksterdag door de Geest onder de indruk kwamen van Jezus' woord. Dit werk 
van de Geest is aan te merken als een soort 'vooruitbetaling'; Geest, p 106-108, 111-112. 

"" Geest, p 112-119; op p. 115-116 geeft Woelderink aandacht aan de poging van Comrie, om te ontkomen 
aan het probleem van een wedergeboorte los van Christus Volgens Woelderink brengt Comrie met zijn 
opvatting over het geloofsvermogen eerst een 'ondergrondse geleiding' met Christus aan; deze geleiding 
wordt 'bovengronds' in het 'dadelijk' geloof; wel moet Comrie er Zondag 7 H.C. voor aanpassen. 

"° Practy*, p. 35-36. 

'" Practijk, p. 36. 

"^G«ej(, p. 119-123. 
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éen in Christus In de heiligmaking houdt de Geest ons dan ook dicht bij Christus Laat 
niemand menen dat het verkeerd is zo te leven, dat Christus gestalte in hem krijgt'"' 

Woeldennk erkent de noodzakelijkheid van bepaalde vormen in het leven met 
God Niet dat de vorm onvergankelijk is De vorm is slechts vorm Maar wel nodig en 
dienstbaar aan de beoefening van de heiligmaking Deze beoefening houdt in, dat wij 
ons lichaam en onze ziel aan de Here offeren tot een levend dankoffer Daarbij 
waarschuwt Woeldennk voor eenzijdigheid De godsvrucht gaat met in een enkele 
geestelijke werkzaamheid op In dit verband noemt Woeldennk de zelfverloochening 
en de onderlinge dienstbaarheid, als elementen, die vaak buiten beeld blijven "■* De 
heiligmaking echter heeft een breed bereik In alle dingen heeft men als christen te 
leven 

In Van den Heiligen Geest en van zijn werk noemt Woeldennk als vaste vormen in 
de beoefening van de levensheiliging het gebed'^^ en de controle op het eigen geestelijk 
leven, de vraag naar de vrucht in het leven voor God "* De meest vruchtbare bodem 
voor de heiligmaking is de verootmoediging "De ware heiligmaking houdt de dagelijk

se kruisiging van het vlees in, hoe zou men daar hoogmoedig zichzelf kunnen verhef

fen''"'" 

Uitwerking en aanvulling 
Van het bovenstaande biedt Vit de practijk der godzaligheid een uitwerking en 
aanvulling Woeldennk bespreekt achtereen volgens 

de zelfverloochening in de zelfverloochening om Christus wil nemen we het 
kruis op ons, waaraan onze eigen zin en wil wordt gekruisigd, wie Christus aanneemt 
ter rechtvaardiging, kan Hem met ter heiliging verwerpen In alle levenssituaties moet 
eigen wil verloochend worden en gebogen worden voor de eisen van de Here,'" 

de hoop, de hoop richt zich op de toekomst, die God beloofd heeft Daarom is aan 
de christelijke hoop de zekerheid eigen De werkingen v£in de Geest zijn van de 
beloofde toekomst het onderpand van de verlossing nog niet de verlossing zelf Bij 
Christus terugkomst verliezen ook alle kerkelijke formaUes hun betekenis Laat daarom 
niemand eigen kerkelijke organisatie van vandaag ident verklaren met Christus kerk,'" 

"^ Geest p 123 125, zie over de heiligingskramp ook p 128 zie daarvoor tevens Pracryi p 164 

"'Geest p 127 128 

'"Geest p 128 130 

'"•Geest p 130 131 

"''Geest p 131 

' " Practijk p 49 56 

'"Practijk p 56 62 
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de liefde, Woeldennk noemt de liefde tot God,'^" de liefde tot Christus'^' en de 
liefde tot de naaste "^ De liefde tot God wortelt in de liefde van God in Christus Met 
de liefde tot God wordt ook de liefde tot Christus wakker Die liefde wordt ook geboren 
uit de liefde van Christus voor ons Uit de geloofsverbondenheid met Christus komt 
ook de liefde voor de naaste op Daarbij is er geen grens In ieder mens ontmoeten we 
een schepsel van God, een lid van de mensheid, voor wie Christus Zijn bloed stortte 
Wel gaat m de liefde tot de naaste de liefde voor de broeder of zuster in Christus 
voorop In de kringen van de 'conventikelmensen' is deze waarheid  zij het vervormd 

nog het best bewaard gebleven, 
het gebed, Woeldennk wijst op het wonder van het gebed "^ God opent in Zijn 

Woord met ons het gesprek en wij mogen terugspreken tot God Zo wordt de 
verbondsgemeenschap openbaar tussen God en zondige mensen Vervolgens behandelt 
Woeldennk het gebed van het geloof"'* Gelovig bidden is bidden in vertrouwen op de 
gebedsverhoring '^' In dit verband laat Woeldennk zich positief uit over de (beweging 
voor) 'gebedsgenezing' "'' Hij onderstreept, dat het gebed van het geloof bepaald wordt 
door Gods Woord en beloften Helaas is in kerken van gereformeerde belijdenis vaak de 
predestinatie het beheersend gezichtspunt geworden Ten aanzien van het gebed heeft 
dit geleid tot een in feite heidens determinisme Het meest pijnlijk blijkt dit, wanneer 
mensen niet met een beroep op Gods beloften om vergeving durven te vragen "Hier ligt 
voor mij het kruis van een bijna veertigjarige ambtsbediening Ik heb nooit een gemeen

te gediend, waann ik niet met deze geest uit de afgrond geworsteld heb "'^' In de derde 
plaats spreekt Woeldennk over het gebed van de liefde '^' In dit gebed is niet nood de 
drijfveer, maar de liefde tot God, het verlangen om Hem te prijzen Tenslotte stelt 
Woeldennk de voorbidding aan de orde,'^' 

de gemeenschap der heiligen, in dit kader behandelt Woeldennk de onderhnge 

''" Pracnjk, p 63 69 

' ' ' Practijk, p 6976 

■'' Practijk, p 7689 

'" Practijk, p 89 96 

'^''Practijk, p 96117 

" ' Woeldennk wijst voor onverhoorde gebeden twee mogelijkheden aan Zelfzuchtige begeerte kan er de 
oorzaak van zijn Maar ook de vrijmacht van de Here, dit wordt duidelijk in de verborgen omgang met Hem, 
Practijk, p 112117 

'2» Practijk p 99 en 105106 

' " Practijk p 104106, citaat op p 105 De bede Het behage U' sluit God niet op in Zijn raadsbesluit (Als 
het in Uw raad kan bestaan), maar ziet op Gods vrijmacht, stelt Woeldennk op p 115 

'^'^ Practijk, p 117123 

'^ Practijk, p 123130 
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verbondenheid en dienstbaarheid."" Opvallend is de positieve aandacht voor de 
gezelschappen (conventikels). In tegenstelling tot wat hij vroeger dacht, zijn volgens 
Woelderink de gezelschappen niet geboren uit het verval van de kerk, maar zijn ze 
geboren uit het leven van de kerk en het besef van onderlinge verantwoordelijkheid. 
Subjectivisme en piëtisme zijn niet alleen kenmerkend voor de gezelschappen, maar 
ook voor de kerk; ze zijn gevolg van de tijdgeest. Dezelfde verscheuringswoede als in 
de kerk heeft in de negentiende eeuw ook de gezelschappen aangetast. Bovendien, toen 
de zekerheid van het geloof week, bleef alleen de jammerklacht over. Gelukkig is de 
kerk niet afhankelijk van het bijzonder ambt. Ook in het ambt der gelovigen kan men 
elkacir stichten; 

in een aantal hoofdstukken behandelt Woelderink de vruchten van de Geest, zoals 
Paulus die opsomt in Galaten 5;22 (blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertieren
heid/goedheid, trouw, zachtmoedigheid, matigheid en zelfbeheersing).'" De vruchten 
van de Geest zijn vruchten van het geloof, dat zich richt op Gods beloften. De zeker
heid van het geloof en de blijdschap van het geloof hangen dan ook nauw samen."^ 
Daarom is ook 'vrede' meer dan een gevoel van vrede. "Het is de vrede met God, die in 
Christus en in zijn rijk heerst, die door het geloof gekend wordt en dan als een rijke 
levensstroom ons hart en leven doorvloeit.""' Van meer dan één vrucht van de Geest 
geldt, dat zij Gods eigen deugden weerspiegelen. Onze lankmoedigheid tegenover onze 
naaste is een afglans van Gods lankmoedigheid ten opzichte van ons.''"* Hetzelfde geldt 
van de goedertierenheid en de goedheid"' en van de trouw.'"" ledere christelijke deugd 
wordt bepaald door de verhouding tot Christus en het geloof in Hem. Zachtmoedig zijn 
IS dan ook gaan in de voetstappen van Jezus. '" Psychische deugden zijn nog geen 
vruchten van de Geest. In zijn bespreking van de matigheid en de zelfbeheersing zet 

'^ Practijk, p. 130-137. 

"' Practijkp 137-186 

' " Practijk, p. 141. Woelderink betreurt, dat Calvijn in de Institutie geen afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan de 
blijdschap van het geloof, die toch kenmerkend is voor het leven met God; Practijk, p. 142. 

' " Practijk, p. 149. 

' " Practijk, 157; Woelderink onderscheidt tussen de lankmoedigheid van het geloof, die zich op God richt 
en de lankmoedigheid V£ui de liefde, die de naaste geldt; Practijk, p. 155. 

' " Practijk, p. 161; Woelderink acht de termen 'goedertierenheid' en 'goedheid' nauw verwant; vandaar dat 
hij die in één hoofdstuk behandelt 

' " Practijk, p. 168. Gods trouw aan Zijn beloften was ook in geding in het conflict met de remonstranten 
over de volharding der heiligen De remonstranten achtten een bijzondere openbaring nodig om van deze 
volharding zeker te zijn. Daartegenover stelt Woelderink: "Niet op een buitengewone openbaring berust het 
geloof aan de volharding der gelovigen, maar op de vastigheid van Gods beloften"; Practijk, p 169 

'" Practijk, p. 177-178 Woelderink geeft ook aandacht aan Jezus' zaligspreking: "Zalig zijn de zachtmoedi-
gen, want zij zullen het aardrijk beërven". Zoals van al Gods beloften komt de volkomen vervulling van deze 
toezegging pas bij Jezus' wederkomst Maar al in dit leven ontvangen de zachtmoedigen van deze belofte een 
vooruitbetaling Woelderink wil met weten van het spiritualisme - de meest typerende ffek van de dopersen 
in de tijd van de Reformatie - dat aan het aardse leven zijn eigen waarde en betekenis ontneemt, Practijk, p. 
175-176, 179-180. 
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Woeldennk daar een dikke streep onder " ' 
dat levensheiliging geen private aangelegenheid is, maar heel het mensenleven, 

ook het volksleven raakt, betoogt Woeldennk in het later toegevoegde hoofdstuk De 
kerstening van het leven ' ' ' Ook in het publieke leven zullen christenen opkomen voor 
de heerschappij van Gods wet 

2.3.8 "... mij trooste en eeuwiglijk bij mij blijve" 
Het werk van de Heilige Geest als Trooster ziet Woeldennk als een onderdeel van de 
bewaring van de gelovigen in deze wereld '■*" In de bedeling van de Geest bepleit Hij 
Gods zaak bij ons en ontsluit Hij de liefde van God in Christus Deze troost raakt wel 
het gevoelsleven, maar gaat daarin niet op "" De troost van de Geest gaat met buiten 
het evangelie om en daarom ook met buiten Jezus Christus om '"̂  In de aanvechtingen 
geeft de Heilige Geest door de zekerheid van het geloof kracht en troost De weg, die 
de Heilige Geest daarbij gaat, laat zich niet systematiseren of vastleggen in een 
vaststaand zielkundig proces '*' Tevens moet de vrijmacht van de Geest m het oog 
gehouden worden Hij schenkt Zijn troost op Zijn tijd '""̂  

Het vertroostend werk van de Geest draagt steeds een heiligend karakter "Wij zijn 
geen chnstenen om vertroost te kunnen worden, maar de Heere schenkt ons de 
vertroostingen des Geestes, opdat wij christenen zouden zijn en als christenen staande 
zouden blijven "''*' Vandaar dat de Schrift de vreze des Heren en de vertroosting van de 
Geest samenvoegt '■** 

Ook het nabij blijven van de Geest zolang deze bedeling duurt, verbindt Woelde

nnk aan de heiligmaking, zoals de Heilige Geest die de gelovigen toeeigent Zowel de 
kerk als geheel als de individuele gelovige mag op de blijvende nabijheid en hulp van 
de Heilige Geest rekenen, uit kracht van Gods belofte Hoezeer de volharding van de 

™ Pracnjk p 181 187 

"'' Practijk p 202 213 

"° Geest p 134 

"" Geest p 135, 138 139 144 

"^ Geest p 137 zie ook p 144 

"^ Geest p 139 140 Op deze pagina s wijst Woeldennk zonder diens naam te noemen op iemand die de 
vijf zalen van Bethesda (zie Johannes 5) uitlegde als vijf klassen die elk christen moet doorlopen in de 
school van de Heihge Geest zonder dat er een klas kan worden overgeslagen Woeldennk bedoelt het boekje 
Onderscheiden gangen des Geestelijken levens van des Heeren volk voorgesteld in de vijf zalen van 
Bethesda Nieuw Beijerland 1931 (tweede druk), van de hand van Pleun Kleijn Zie over hem Predi 
kanten/oefenaars 2 p 124 126 

"» Geest p 140 142 

"" Geest p 142 

''"'Geest p 143, Woeldennk denkt aan Handelingen 9 31 
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heiligen vaststaat, het is en blijft een zaak van vrijmachtige genade. Nooit wordt die 
volharding vanzelfsprekend. De Geest is "ons als een vrije genadegave gegeven in de 
belofte en daarom bidden wij telkens opnieuw om zijn bijstand."'"" 

IX.3 Analyse 

3.1 Invalshoek en blikrichting: de Heilige Geest en de levensheili
ging 
B. Wentsel heeft Woelderink getypeerd als een 'verbondsmatige pneumatoloog'.'** Hoe 
vaak de Heilige Geest en Zijn werk ook in Woelderinks eerdere oeuvre ter sprake 
kwam,"" de typering door Wentsel gaat m het bijzonder op voor Woelderinks 
stichtelijke lectuur in zijn tweede periode."" Qua thematiek is deze lectuur voor een 
deel aan die in de voorgaande periode verwant. Tegenover de geloofs- en heils-
onzekerheid van het door hem bestreden subjectivisme stelt Woelderink de zekerheid 
van het geloof, waarvan Gods belofte en verbond de basis vormen. In dit opzicht voegt 
de stichtelijke lectuur niet wezenlijk iets nieuws toe. Tot in de formuleringen toe 
herhaalt Woelderink zijn eerder verworven inzichten."' Alleen is de invalshoek nu 
sterk pneumatologisch bepaald. Dit geldt niet alleen voor Van den Heiligen Geest en 
van zijn werk, maar ook voor Uit de practijk der godzaligheid, dat in veel opzichten 
een uitwerking biedt van de eerstgenoemde titel. 

""Ge«(, p 152. 

""* Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen De persoon en hei werk van de 
Heilige Geest. Kampen 1995, p. 895. 

"" J M Hasselaar heeft dan ook m zijn besprehng van Verbond en bevinding moeite om de stelling van C. 
van der Wal m VeB, p. XXV te aanvaarden, dat bij 1 Kievit het werk van God m ons, het werk van de 
Heilige Geest, meer aandacht krijgt dan bij Woelderink. "Het eerste artikel ('Geloof en Bevinding') van 1928 
draagt reeds duidelijk het watermerk van Woelderinks spirituele theologie"; Al luisterend , Utrecht 1977, 
p 216 H Visscher constateerde daarentegen in de jaren dertig bij Woelderink een pneumatologisch manco; 
Woelderink zou alles herleiden tot een zogenaamde 'voorwerpelijkheid' en achteloos voorbij gaan aan de 
werking van de Heilige Geest; zie GW 1936, p 282 Zie ook H Rijksen in 1974 in zijn beoordeling van 
Woelderinks theologiseren "Ik vrees dat het werk van de Heilige Geest, het getuigenis van de Geest te veel 
op de achtergrond komt. We moeten met uit het oog verhezen dat de beloften in Gods handen liggen en dat 
Hfj ze toepast wanneer er plaats voor is in het hart Wij kunnen met zelf met de beloften gaan opereren. (...) 
De toepassing van het heil ligt echter met in onze handen, ook niet in de handen van de prediker, maar in de 
handen van de Heilige Geest"; Themanr p. 79. In bepaalde bevindelijk-gereformeerde kringen wordt Woel
derink juist een ernstig tekort aan aandacht voor de Heilige Geest en Zijn werk verweten 

'*" "Pneumatologisch gezien is het de kracht van Woelderink dat hij de verbondsbeloften combineert met de 
werkingen van de Heilige Geest in ons". Dogmatiek deel 4a, p 897. Deze uitspraak van Wentsel is met 
name op de in dit hoofdstuk besproken publicaties van Woelderink van toepassing. 

' " Al IS er soms in dit opzicht ook enige nuancering merkbaar In het bijzonder geldt dit ten aanzien van de 
vervulling van Gods beloften De grote vervulling komt op de Jongste Dag Toch is er ook vandaag al iets 
van beloftenvervuUing zie VeB, p 148; zie ook wat Woelderink schrijft over de vooruitbetaling van wat 
God beloofd heeft Practijk, p. 179-180. 
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De aandacht voor de praxis pietatis en voor de Heilige Geest hangen nauw met elkaar 
samen. Leven met God is leven door de Geest. Wentsel wijst erop, dat Woelderink de 
pneumatologie vanuit de praxis pietatis heeft verdiept.''^ Tegelijk is het de pneumato-
logie, die aan de praxis pietatis haar diepgang moet geven. In dat opzicht is de volgor
de sprekend. Van den Heiligen Geest en van zijn werk gaat voorop; in het verlengde 
daarvan volgt Uit de practijk der godzaligheid. 

Met de aandacht voor de praxis pietatis is een zekere verschuiving in Woelderinks 
thematiek gegeven. De geloofszekerheid op basis van Gods belofte en verbond draagt 
minder het karakter van een zelfstandig thema. De geloofszekerheid is ingekaderd in de 
praktijk van de godzaligheid, waarin de blikrichting die van de heiliging is. Vandaar 
Woelderinks brede aandacht voor de heiliging, allereerst als geschenk en dan ook als 
roeping. Een accentverschuiving, die steeds doorberekend wordt. Gebrek aan 
geloofszekerheid wordt teruggevoerd op de onwil om zich helemaal aan de Here en 
Zijn dienst over te geven. Ook de troost van de Heilige Geest blijkt op de heiliging 
gericht te zijn. 

3.2 Algemene kenmerken 
Woelderinks behandeling van de praxis pietatis draagt de volgende algemene kenmer
ken: 

- Anti-subjectivistisch 
Het uitgangspunt is de geloofszekerheid op grond van Gods beloftewoord. Woelde
rinks artikelen dragen - zoals de eerdere publicaties - een sterk anti-subjectivistisch 
karakter. In dat kader past zijn verzet tegen het bouwen op eigen ervaringen en 
bevinding. Hetzelfde geldt van zijn nadruk op het feit, dat het werk van de Heilige 
Geest wel het gevoel omvat, maar daarin niet opgaat. 

- Bevindelijk 
Tegelijk verloochent Woelderink zijn komaf als 'bevindelijke' dominee niet. Niet alleen 
blijkt dat uit de toonzetting. Het blijkt ook uit de wijze, waarop Woelderink het leven 
met God beschrijft. Hij wil duidelijk leiding geven aan het geestelijke leven. Daarbij 
ontbreekt de aandacht voor het innerlijk van een mens niet.'^' Ook de aansluiting bij 
schrijvers als Bunyan en Ralph Erskine tekent het klimaat van Woelderinks theologise
ren. Heel pregnant komt zijn bevindelijke achtergrond naar voren in zijn behandeling 

' " Dogmatiek deel 4a, p 896. 

" ' "Woelderink heeft zijn nek met gebogen onder de tyrannie van deze z.g.n 'oud-geref.' machten, die hem 
steeds achtervolgd hebben Zijn boek is daarom zo veel waard voor die gemeenteleden, die mm of meer 
onder de greep van deze machten liggen en hunkeren naar bevrijding. Het spreekt niet alleen de taal van deze 
mensen, maar spreekt hen ook aan in hun geloofsmoeilijkheden en geestelijke onmacht"; aldus Th. Delleman 
m zijn recensie van Practijk in: Homiletica XVI, p 92 Woelderinks toonzetting leidde er wel toe, dat buiten 
bevindelijk-hervormde kring de taal van Practijk al bij verschijning als ouderwets werd ervaren. "Het is met 
alleen de moeite waard voor de mensen van de Gereformeerde Bond, wie door de wat antieke stijl heen kan 
kijken zal aan dit boek over het praktisch-geestelijk leven veel kunnen hebben"; aldus P.A. Elderenbosch te 
Voorburg (Kerkbode, maart 1957). 
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van het krijgen van teksten. In een over-bevindelijk klimaat wordt aan dit 'krijgen van 
teksten' een zeer bijzondere waarde gehecht; als rechtstreekse aanwijzingen van de 
Here. Tegen de uitwassen, die deze gedachte kan opleveren, grenst Woelderink zich af. 
Toch verwerpt hij de gedachte als zodanig niet, maar kadert hij ze in in de 'indachtig 
makende genade' van de Heilige Geest. De positieve waardering wordt echter meteen 
ook weer gerelativeerd. 'Teksten krijgen' heeft meer te maken met een dieptepunt in het 
geloofsleven dan met een hoogtepunt. Terecht constateert M. van Campen hier bij 
Woelderink een zekere ambivalentie.'*'' Een dergelijke dubbelheid laat zich vaker trace
ren. Met name in de passages, waarin hij de volstrekte afhankelijkheid van de Geest en 
van Zijn vrijmacht benadrukt. Steeds roept Woelderink met klem op om op Gods 
belofte te vertrouwen. Maar even klemmend waarschuwt hij voor de eigenmachtige 
greep naar de belofte."' 

- Spits naar persoonlijke levensheiliging 
In zijn pleit voor levensheiliging blijkt Woelderink beducht voor het gevaar van 
wetticisme. Vandaar dat hij grote nadruk legt op de heiliging als werk en geschenk van 
Christus door de Geest. Toch is hij minstens zo beducht voor degenen, die pleiten voor 
levensheiliging afwijzen als 'heiligingskramp'. Wie kan er nu toch bezwaar tegen 
hebben, dat Christus gestalte in hem of haar aanneemt? Al ontbreekt het element van 
de publieke levensheiliging niet, het is Woelderink toch met name om de persoonlijke 
levensheiliging begonnen. Het hoofdstuk 'De kerstening van het leven'"' draagt niet 
alleen temporeel maar ook materieel het karakter van een latere toevoeging. G.W. 
Marchal heeft gelijk, wanneer hij opmerkt, dat bij Woelderink de macro-ethische 
verbanden als regel buiten het blikveld blijven."' 

"* M van Campen, Leven uit Gods beloften Een centraal thema bij Johannes Catvijn, Goudriaan-Kampen 
1988, p 166 Zie over Woelderinks visie op het krijgen van teksten ook J Hoek, m Themanr p 37-38 

'" In dit kader past ook, dat Woelderink positie kiest zowel tegenover de spiritualistische benadering van het 
evangelie als de rationalistische Opvallend is de waardering voor Woelderinks 'stichtelijke' lectuur in 
vnjgemaakt-gereformeerde kring, waar een bevindelijke achtergrond als die van Woelderink ontbreekt. C. 
Trimp spreekt over Leven uit Gods beloften als over 'een fijnzinnig boekje', Klank en weerklank. Door 
prediking tot geloofservaring, Bameveld 1989, p 180, noot 8 J Kamphuis noemt Practijk een 'kostelijk 
boekje', wel signaleert Kamphuis enigszins 'gewijde' taal; zie Godsvrucht - een kracht, p 31 Deze positieve 
waardering zal samenhangen met de verwantschap in de visie op verbond en belofte tussen Woelderink en 
vnjgemaakt-gereformeerde scribenten. 

' " Practijk, 202-213, de kerstening van het leven betreft de kerstening van het vo/fcrleven (in het algemeen, 
nader ook in politiek, maatschappelijk, sociaal en economisch opzicht) 

' " G W Marchal, J G Woelderink Een kennismaking (serie Befaamde theologen). Kampen 1986, p 138. 
Op een soortgelijke beperking wees Th. Delleman in zijn bespreking van Practijk "Er zijn vragen, die 
Woelderink in dit boek niet behandeld (de taalfout is orgineel, HW). Hij schreef deze pastorale gesprekken 
met voor hen, die in de moderne problematiek der saecularisatie zitten Toch heeft hij hier ook wel aan 
gedacht", Homiletica XVI, p 92 Woelderinks beperking is te meer opmerkelijk, waar hij in de eerste 
voormannen van de Nadere Reformatie de aandacht voor heel het leven prijst Deze aandacht mist hij bij hun 
leerlingen al m de zeventiende en helemaal in de achttiende eeuw "Het volle mensenleven, waartoe ook het 
politieke, het sociale, het oeconomische en het maatschappelijke leven behoren, laat men Imks liggen"; 
Practijk, p 16 Toch liggen deze gebieden ook bij Woelderink zelf in de marge van zijn aandacht 
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3.3 Kanttekeningen 

3.3.1 De onveranderlijkheid van God 
De vraag is te stellen, of in Woelderinks theologiseren de leer over de onveranderlijk
heid van God niet onder spanning komt te staan. Deze vraag wordt opgeroepen door de 
kritiek, die J. Kamphuis heeft uitgeoefend op de manier, waarop Woelderink spreekt 
over Gods bewogenheid en berouw."* Woelderink stelt: God is niet de onbewogen 
God van de filosofen. Hij is werkelijk vol bewogenheid zowel tegenover onze ellende 
als onze zonde. In dat verband spreekt Woelderink over het zogenaamd antropomorfis
me in de Bijbel en maakt hij onderscheid tussen Gods berouw en Zijn onberouwelijk-
heid.'" Kamphuis noteert met dankbaarheid, dat voor Woelderink Gods berouw geen 
betrekking heeft op Zijn woorden maar op de wijze, waarop God staat tegenover de 
mens en zijn daden. Maar het onderscheid tussen berouw en onberouwelijkheid acht 
Kamphuis niet afdoende: de onderscheiding mag niet tot scheiding worden."" 

Een beslissende uitspraak doen over deze vraag is hier niet goed mogelijk. Terecht 
stelt Woelderink, dat God de levende God is en niet de onbewogen God der 
filosofen.'*' Anderzijds heeft J. Kamphuis er geargumenteerd op gewezen, dat de visie 
op het anthropomorfe spreken van de Bijbel van invloed is op de leer van de onveran
derlijkheid van God. Bovendien, al handhaaft Woelderink de onveranderlijkheid van 
Gods woorden, een expliciete verdediging van de onveranderlijkheid van Gods raad 
ontbreekt. Hoe zwaar dit ontbreken gewogen moet worden, is in dit stadium van 
Woelderinks ontwikkelingsgang echter moeilijk aan te geven. 

3.3.2 Geest en Woord 
In Woelderinks optiek is de verbinding tussen Woord en Geest zeer nauw. Zelfs zo 
nauw, dat H. Berkhof hem hier ziet naderen tot het Lutherse 'per verbum'."'̂  C. Graaf-
land acht bij Woelderink het gevaar niet denkbeeldig, dat het getuigenis van de Geest 

"* J. Kamphuis, Katholieke vastheid. Enkele opmerkingen met betrekking tot de leer der onveranderlijkheid 
Gods, Goes 1955, p. 29,73. Kamphuis' kritiek richt zich op Geest, p. 31. 

' " De cursivering is van mij. 

"* J Kamphuis, Katholieke vastheid, p. 118-119. 

' " Geest, p. 33 Te noteren is hier, dat C. Trimp zich aansluit bij Woelderinks spreken over de 'smartenweg' 
van de Geest, en daarbij zonder kritiek verwijst naar Geest, p. 30-37; Klank en weerklank, p. 129; p. 185 
(noot 7). 

' " H Berkhof, Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer, Nijkerk 1985 (vijfde herziene druk), p. 
63 Met de termen per verbum en cum verba worden traditioneel respectievelijk de lutherse en de gerefor
meerde positie ten aanzien van de verhouding Woord en Geest getypeerd; zie bijvoorbeeld H. Bavinck, GD 
IV, p 439-440 Bavinck erkent voor een deel het gelijk van het Lutherse per verbum (p. 439). G C Berkou-
wer heeft betoogd, dat het bij de termen per verbum en cum verba met om een absolute tegenstelling gaat. 
Ook in de gereformeerde confessies heeft helper verbum een plaats; De zonde I, Kampen 1958, p. 207-213; 
zie ook De Heilige Schrift I, Kampen 1966, p. 73-74 
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opgaat in de werking van het Woord 
Woeldennks visie op de verhouding Geest en Woord is allerminst doorzichtig Hij 

erkent de Schnft als het geïnspireerde Woord van God Tegelijk blijft bij hem 
onduidelijk, hoe m de Schnft mensenwoord en Gods Woord zich tot elkaar verhouden 
In Vox Theologica komt hij op zowel voor de menselijkheid als voor de goddelijkheid 
van de Schrift Toch ontbreekt bij Woeldennk de erkenning, zoals die bij H Bavinck 
gevonden wordt de Schrift is geheel en al product van de Geest van God en tegelijk 
geheel product van de werkzaamheid der schrijvers, menselijk in haar geheel en haar 
delen "'' In plaats van dit 'tegelijk' zoekt Woeldennk naar een overgang van het 
mensenwoord in het Woord van God Een bevredigend antwoord kon hij met op deze 
vraag niet geven '*' Deze onduidelijkheid hangt direct samen met zijn spreken over de 
openbaring In de lezing 'Geloof en bevinding' deed Woeldennk uitspraken over de 
levende Godsopenbanng, die aan Karl Barth deden denken, zonder dat er een direct is-
gelijk-teken gezet kon worden "* In volgende publicaties nam Woeldennk steeds meer 
afstand van Earth's openbanngsbegnp Illuminatio is niet hetzelfde als een heuse 
nieuwe revelatio '*̂  Met Brunner kwam Woeldennk op voor de door Barth afgewezen 
'Inspiriertheit' van de Schrift '** In het m dit hoofdstuk geïnventariseerde materiaal -
met name in Vox Theologica - keert het accent op het actuele getuigenis van de Geest 
door de Schrift terug Onduidelijk blijft bij Woeldennk, hoe bij de Schrift - om het 
barthiaans te zeggen - 'inspiratie' en 'geinspireerdheid' zich tot elkaar verhouden 

3.3.3 Voor wie stortte Christus Zijn bloed? 
"Ieder mens is lid van de mensheid, voor wie Chnstus zijn bloed stortte "'*' Deze uit
spraak van Woeldennk is vatbaar voor misverstand Christus heeft wel 'de toom van 
God tegen de zonde van heel het menselijk geslacht gedragen' (antwoord 37 H C) 
Toch mag daaruit met afgeleid worden, dat Christus voor alle mensen - de mensheid 
als geheel - gestorven is Zie Dordtse Leerregels, hoofdstuk II Woeldennks uitspraak 
mist in het omnngend betoog een nadere toelichting Bij zo summiere gegevens moet 

"^ C Graafland, De zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige 
vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie (diss Utrecht 1961) Amsterdain 1977 (tweede 
druk) p 39 

' " H Bavinck, GD I p 405 406 

' " Hoe kan Gods Woord door middel van der menschen woord in de Schrift en in de verkondiging der kerk 
tot ons uitgaan'' Waar houdt der menschenwoord op Gods Woord te zijn'' Is er een criterium, waardoor Gods 
Woord en der menschenwoord herkend kunnen worden Een rationeele oplossing wordt hier niet gevonden', 

Vri7 p 42 

' " Zie hoofdstuk I, Analyse 5 4 

' " Zie hoofdstuk II, Analyse 3 1 

"" Zie hoofdstuk III, Analyse 5 3 1 

' " Practijk p 84 
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het een vraag blijven, of het hier gaat om een onbeschermde uitspraak of om een 
bewust afwijken van het gereformeerd belijden. 

3.3.4 Oorzaak geestelijke verlatingen 
Woelderink verloochent zijn verwantschap met de Nadere Reformatie niet, wanneer hij 
de geestelijke verlatingen ter sprake brengt. Geestelijke verlatingen kunnen het gevolg 
zijn van zonden. Het kan ook beproeving van God zijn, om een mens zijn afhankelijk

heid van de bediening van de Geest te laten voelen. Deze voorstelling van zaken is ook 
te vinden bij G. Voetius en W. a Brakel.'™ A.N. Hendriks is van mening, dat Schrift en 
belijdenis hier anders spreken en geestelijke verlating uitsluitend aan zonde relateren."' 
In ieder geval is vanuit Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, de artikelen 4, 5 en 13 de 
vraag te stellen, of geestelijke verlating niet steeds als gevolg van zonde moet worden 
aangemerkt. Voor de pastorale praktijk heeft het antwoord op deze vraag uiteraard zijn 
gevolgen. 

3.3.5 Conventikels 
Woelderink spreekt over een omslag in zijn visie op het conventikel. In eerder tijd 
achtte hij het geboren uit het verval van de kerk. Op historische gronden heeft hij zijn 
mzicht gewijzigd en ziet hij de gezelschappen juist geboren uit het leven van de kerk. 
De geschiedenis van het conventikel is dan ook nauw aan die van de kerk gekoppeld. 
Het leven van het conventikel gaat met het leven van de kerk op en neer."^ 

Helaas verzuimt Woelderink de historische gegevens te vermelden, op grond 
waarvan hij zijn visie bijgesteld heeft. De verhouding kerk en gezelschap ligt ook 
complexer dan Woelderink het voorstelt. Er zijn gezelschappen geweest in en naast de 
kerk. Er is ook sprake van gezelschappen tegenover de kerk. Waarom blijft dit laatste 
bij Woelderink buiten beeld? Anders gezegd: waarom is hij van de ene eenzijdigheid 
overgegaan naar de andere?"' 

3.4 Theologiegeschiedenis 
Woelderinks tekening van de theologiegeschiedenis is in grote lijnen gelijk aan eerdere 

'™ A N Hendriks, 'Geestelijke verlating', in In de school van Christus Populairtheologische bijdragen, 
Kampen 1995, p 8892 

'■" In de school van Christus, p. 9299. 

''"'Practijk, p 132 

' " Zie voor de conventikels W. van 't Spijker, 'Ik ben een vriend en metgezel', m De stille luyden. 
Bevindelijk gereformeerden m de 19e eeuw, GoudriaanKampen 1994, p 6783 Zie over Woelderinks visie 
stelling XII bij het proefschrift van J Douma, Algemene genade Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling 
van de opvattingen van A Kuyper, K Schilder en Joh Calvijn over 'algemene genade' (diss. 
Kampen/Broederweg), Goes 1966' "J G Woelderinks opmerking 'De gezelschappen zijn geboren uit het 
leven der kerk en zijn geboren uit het besef, dat men voor elkander verantwoordelijk is in de verzorging van 
de plant des geloofs en der liefde'*), is (als te generaliserend) aanvechtbaar, maar kan als correctie op het 
beeld dat doorgaans van de conventikels gegeven wordt (pietisme en mysüek) dienst doen", *) J G 
Woelderink, Uit de practijk der Godzaligheid, 'sGravenhage 1956, pag 132 
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samenvattingen daarvan. Op onderdelen geeft hij een wat bredere invulling. Het meest 
opmerkelijk is, dat Woelderink steeds openlijker kritiek levert op Calvijn. Dat hij in de 
Institutie een hoofdstuk over de christelijke blijdschap mist, is van ondergeschikte 
betekenis. Ingrijpender is het oordeel, dat (ook) Calvijn het dualisme tussen Geest en 
Woord nooit te boven gekomen is. Deze kritiek staat in het kader van de poging om af 
te rekenen met het object-subject-schema. Ook Calvijn blijkt voor een deel aan dit 
schema schatplichtig te zijn."* 

3.5 Verkiezing 

3.5.1 Pactum salutis 
Bij de beschrijving van het werk van de Heilige Geest brengt Woelderink het verbond 
des vredes ter sprake. "De Heilige Geest is met een bepaalde opdracht van den Vader 
en den Zoon tot de Gemeente des Heeren gezonden. Een opdracht, die Hij gaarne en 
gewillig op zich heeft genomen, want Hij heeft in het verbond des Vredes aandeel in 
het werk der verlossing gekregen, zodat dit geheel en al het werk van een drieënig God 
genoemd kan worden.""' Het is de taak van de Geest om de hemelse Christus bij Zijn 
gemeente te vertegenwoordigen en de volheid van de genade, die in Hem is, voor haar 
te ontsluiten. 

Het treft, dat Woelderink het verbond des vredes ter sprake brengt. In een eerdere 
publicatie had hij uitgesproken hex pactum salutis niet van groot dogmatisch gewicht te 
achten."' Nu hij er toch over spreekt, treft ook de terughoudendheid, waarmee hij 
spreekt. In de verschillende omschrijvingen van het pactum salutis"^ wordt het werk 
van de Heilige Geest steeds zo getypeerd, dat Hij op Zich genomen heeft de uitverko
renen door het geloof deel te geven aan het heil van Christus."* Hier gebruikt Woelde
rink een minder specifieke term: de gemeente. 

3.5.2 Negatief kader 
Meer dan eens komt Gods verkiezing als zodanig ter sprake. Als regel is het in een 

' " Het voert te ver om binnen het kader van deze studie in te gaan op Calvijn's visie op de verhouding tussen 
Geest en Woord Zie voor een eerste oriëntatie: W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, 
Gottingen 1957 (p. 160-233). 

' " Geest, p 30. 

'"IV/ivr XXVII, p. 491. 

' " Zie een beknopt overzicht in BGD, p. 196 

'" Zie ook B. Loonstra, Verkiezing-verzoening-verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het 
pactum salutis in de gereformeerde theologie (diss. Utrecht), 's-Gravenhage 1990, p. 346 "Om de 
uitverkorenen (cursivering van mij, HW) tot het geloof te brengen en hun het eeuwige leven te doen beërven, 
zal Christus hun de Heilige Geest geven, die Hij van de Vader ontvangt." 
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negatief kader " ' Woeldennk spreekt voornamelijk over het misbruik van de verkie-
zmgsleer, waarbij een mens eerst via kenmerken weet moet hebben van zijn verkiezing, 
voordat hij Gods beloften naar zich durft toe te halen Daarmee wordt de twijfelzucht 
aangekweekt Men durft niet te steunen op de belofte van de Geest en ontkracht 
daarmee ook de heiliging Dit denken verlamt ook het vrijmoedig gebed 

BIJ zijn protest tegen het misbruik van de verkiezingsleer wordt Woeldennks toon 
min of meer emotioneel Pastorale bewogenheid klinkt met name door in Leven uit 
Gods beloften Fel is de toon in Practijk, wanneer Woeldennk in dit verband spreekt 
over 'het kruis van een bijna veertigjarige ambtsbediening' en het zelfs heeft over 'deze 
geest uit de afgrond' Deze felheid is te beschouwen als de keerzijde van zijn pastorale 
bewogenheid, waarmee hij ruimte wil maken voor het leven uit Gods belofte Positieve 
aandacht voor de leer van Gods verkiezing ontbreekt echter nagenoeg Het geeft aan 
Woeldennks spreken over Gods 'vnjmacht' iets onbepaalds Is er in deze vnjmacht ook 
verband met het eeuwig welbehagen "^ 

3.5.3 De volharding der heiligen 
Meer positieve aandacht geeft Woeldennk aan de volharding der heiligen Deze berust 
op de trouw van God aan Zijn beloften Daarom is hiervoor ook geen aparte openba-
nng nodig Gods trouw aan Zijn beloften openbaart zich ook in Zijn werk '*" Naar 
Gods belofte blijft de Heilige Geest bij ons Daarom staat de volharding der heiligen 
vast Tegelijk blijft het een wonder van vnjmachtige genade Pleitend op de belofte 
mag om het nabij blijven van de Geest gebeden worden ' " 

Voor Woeldennk is de volharding der heiligen hier voluit 'voorwerp des geloofs' 
De trouw van God, die in Belofte en werkelijkheid als tweede grond genoemd werd 
voor de zekerheid inzake de volharding der heiligen, is hier de beslissende grond 
geworden Wat Gods belofte als primaire basis voor de volhardings-zekerheid betreft, 
IS Woeldennk geheel in de hjn van D L V,10 

Tegelijk moet gezegd worden, dat de Dordtse Leerregels de volharding der 
heiligen in een breder kader plaatsen dan Woeldennk het doet De Canones wijzen op 
het onveranderlijk voornemen van Gods verkiezing (DL V,6) Niet alleen Gods 
belofte kan niet gebroken worden, maar ook Zijn raadsplan niet Dat raadsplan wordt 
m (D L V,8 nog vóór Gods belofte genoemd Dit element ontbreekt geheel in wat 
Woeldennk schrijft over de volharding der heiligen 

3.5.4 Verkiezing en praxis pietatis 
Woeldennks stichtelijke lectuur overziende, moet de slotsom zijn, dat bij hem de leer 
over Gods verkiezing niet echt fungeert in de praxis pietatis De vele handvatten, die 
de Dordtse Leerregels in dit verband aanreiken, blijven dan ook ongebruikt Te denken 

™ Geest p 123 is in dit opzicht een uitzondering, met instemming verwijst Woeldennk naar DL I 12 het 
werk van de Geest is vrucht van de geloofsvereniging met Christus en als zodanig vrucht van verkiezing 

""Practijk p 169 170 

"'Geest p 151 152 
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IS hier aan wat de Dordtse Leerregels zeggen over hen, die de verkiezingszekerheid 
missen {DL 1,16) Daarnaast is te wijzen op hoofdstuk V, de - praktisch-pastorale -
artikelen 4, 5, 12, 13 en 14 "^ Bij de bestrijding van de onzekerheid, ontstaan door wat 
Woeldennk aanmerkt als de verkiezingsiJee, hadden juist de Dordtse Leerregels goede 
diensten kunnen bewijzen' 

XI.4 Conclusie 
In zijn tweede periode geeft Woeldennk blijk van een grotere aandacht voor het werk 
van de Heilige Geest en voor de heiliging van het leven Opnieuw treft de verbinding 
van een verbondsmatige invalshoek met een bevindelijke toonzetting De pastorale 
inslag geeft aan deze lectuur een onmiskenbare warmte Er worden vele waardevolle 
opmerkingen gemaakt over het leven met God 

Ten aanzien van belofte en verbond voegt de stichtelijke lectuur niet iets wezenlijk 
nieuws toe Wat Woeldennk over Gods verkiezing schnjft, blijft op zichzelf genomen 
binnen confessionele kaders De 'volharding der heiligen' is voor Woeldennk royaler 
'voorwerp des geloofs' dan in Belofte en werkelijkheid, de plaats van deze volharding 
in Gods raadsplan krijgt geen aandacht 

Geconstateerd moet worden, dat Woelderink in zijn stichtelijke lectuur nau
welijks positieve aandacht besteedt aan de leer van Gods verkiezing. Tegenover het 
misbruik van deze leer hadden aanwijzingen voor een goed gebruik ervan in de 
praxis pietatis verwacht mogen worden. Dit versterkt het vermoeden, dat de hante
ring van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer - bij alle formele erkenning 
ervan - Woelderink voor problemen stelt. 

' " In D L V,12 wordt het godvrezend leven zelfs apart genoemd ' haec perseverantiae certitudo ( ) verae 
pietatis ( ) sit radix , J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften m authentieke 
teksten met inleiding en tekstvergelijkingen Amsterdam 1976 (tweede druk), p 270 
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Hoofdstuk XII De Heidelbergse Catechismus 

XII.l Opzet van het hoofdstuk 
In de periode tussen 1941 en 1949 besteedde Woelderink regelmatig aandacht aan de 
Heidelbergse Catechismus. In het blad Homiletica nam hij de beoordeling van de 
preekschetsen over de Catechismus voor zijn rekening.' Naast het beoordelen van 
andermans preekschetsen publiceerde Woelderink in ditzelfde blad eigen preekschet
sen of notities over de Catechismus. Dit materiaal vormt de hoofdmoot van dit hoofd
stuk. Wat Woelderink in deze periode in Eenigheid des Geloofs over de Heidelbergse 
Catechismus opmerkt, zal hierbij betrokken worden (XII.2). Na de analyse (XII.3) 
volgt weer een conclusie (XII.4). 

XIL2 Opmerkingen over de Catechismus^ 

2.1 Algemeen 
"De Catechismus dateert uit den tijd der Reformatie. Zonder eenige kennis van de 
geschriften der reformatoren en van hun uitdrukkingswijze komt men met de verklaring 
niet overal uit." Dit is voor Woelderink een basisregel voor de uitleg van de Catechis
mus. Wie deze regel veronachtzaamt, komt tot fouten als die van J.I. Doedes in zijn De 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus getoetst en 
beoordeeld. "Deze scherpzinnige geleerde kende de reformatorische spreekwijze niet 
en is er daarom met zijn verklaring en critiek gedurig geheel naast."' 

In zijn uitleg van de Catechismus past Woelderink zijn hermeneutische regel meer 
dan eens toe. Wie vraag/antwoord 21 H.C. wil begrijpen, moet beseffen dat het een 
getrouwe weergave is van Calvijn's uiteenzettingen over het geloof in de Institutie.'^ In 
het spreken van de Catechismus over de sacramenten herkent Woelderink eveneens de 
gedachten van Calvijn.' 

Tegelijk signaleert Woelderink in de Catechismus de invloed van scholastiek den
ken. De redeneermethode in Zondag 5 en 6 H.C. is naar Woelderinks mening niet te 

' Homiletica I, Woord vooraf; wat Woelderink blijkens dit Woord vooraf 'voorlopig' zou doen (de 
Catechismuspreekschetsen beoordelen), bleef hij doen. Een enkele maal beoordeelde hij - als invaller - ook 
vrije-stof-preekschetsen 

' In dit overzicht beperken we ons tot Woelderinks dogmatische opmerkingen over de Catechismus. Zijn 
opmerkingen van homiletische aard blijven buiten beschouwing. Vandaar dat in dit overzicht Woelderinks 
kritiek op een preekschets over Zondag 19 H.C. (Homiletica I, p 62-63) niet verwerkt is. Ook de kritiek op 
een preekschets over Zondag 1 H.C. (Homiletica I, p 57-58) bestaat voornamelijk uit homiletisch-
technische opmerkingen. 

^ Homiletica I, p. 65 (beide citaten). 

•• Homiletica, I, p. 57; p. 130-131. 

^ Homiletica \y,p 132. 
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verdedigen.* Wel heeft hij begrip voor het motief erachter: het naspeuren van Gods 
wijsheid. "Dat heeft de opstellers van den Cat. gedreven om naar de methode, die toen 
m de scholen gebruikelijk was, ons iets te ontvouwen van de gedachten der goddelijke 
wijsheid, die verscholen liggen in het wonder van de vleeschwording des Woords.'" 

Minder begrip voor de scholastieke methode toont Woelderink in zijn opmerking
en over vraag/antwoord 48 H.C} Bij deze vraag/antwoord zijn we "werkelijk in de 
scholastiek terecht gekomen."' Dat de Lutherse theologie hierin de gereformeerde is 
voorgegaan, mag een schrale troost heten. Helaas hebben ook de gereformeerden zich 
tot het scholastieke pad laten verleiden.'" Invloed van de scholastiek bespeurt Woelde-
rmk ook in vraag/antwoord 16 H.C., waar gezegd wordt, dat de menselijke natuur 
betalen moest. "Hier heeft niet meer een mens gezondigd of de mens, maar de mense
lijke natuur en als er een weg der verlossing geopend wordt, dan treedt niet meer een 
mens op als borg en middelaar, de menselijke natuur moet voor de zonde betalen."" 
Woelderink acht dit scholastieke abstractie. 

Het verwijt van scholastiek redeneren treft niet alleen de leerlingen van Calvijn. 
De vermenging van de zin van het evangelie met de aristotelische denkvorm is ook al 
bij Calvijn zelf te vinden: "Ook Calvijn is van deze denkvorm niet losgekomen." Wel 
IS het zo, dat Calvijn's leerlingen zich nog weer sterker tot Aristoteles gewend hebben 
voor de opbouw van hun dogmatische voorstellingen.'^ 

" In EdG II, p 77 spreekt Woelderink zich behoedzamer uif "Misschien is dit dan ook een fout in het betoog 
van de Cat, dat hij m Zondag 5 eerst leert, dat zonder zoenoffer geen vergeving onzer zonden mogelijk is, 
dat aan Gods recht genoegdoening moet worden gegeven om eerst daarna te spreken van Christus, in Wien 
dit alles gevonden wordt" 

' EdG I, nr 6, 'Geboren uit de maagd Maria', overdenking van Lucas 1:35b. 

« Homüetica Vil, p. 65-69 en IX, p 142-150 

' Homüetica VII, p 65 

'°//omi/e/icaVlI, p 68. 

" Homüetica ÏX,p. 144 

" Homüetica IV, p. 135-136, citaat op p 135. Als sprekend voorbeeld van een aristotelische denkvorm bij 
de gereformeerde patres noemt Woelderink het spreken bij de sacramenten over teken en betekende zaak. 
Alsof Gods genade een zaak, een res is' Geen wonder, dat bij Rome onder invloed van deze denkvorm Gods 
genade verzakelijkt werd om als een geschapen genade in de ziel ingestort te worden. "Wat weet Aristoteles 
van een Woord Gods, wat weet hij van belofte Gods, wat van den weg des geloofs''"; Homüetica IV, p 135 
Wanneer vraag 9 H C spreekt over het met-kunnen van de mens ('Doet God de mens dan geen onrecht, dat 
HIJ in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan'''), acht Woelderink deze uitdrukking voor nusverstand 
vatbaar De onmacht van de mens wordt zo gauw uitgelegd ah fysieke onmacht "Maar in vr 9 is het met-
kunnen niet van physieken aard, het spreekt van de ontluistering van de menschelijke natuur door de zonde, 
van zijn slaaf-zijn van de zonde (. ) Men vergeet maar al te vaak, dat onmacht hier onwil is, vijandschap 
tegen God", Homiletica VI, p 127 Woelderink vreest dus het inlezen van een scholastieke zijns-categorie 
In die lijn ligt ook zijn moeite met de term 'erfsmet' een roomse term, bijzonder erfelijk belast met roomse 
smetstof (p 124). "Het leven des geloofs geeft hier een zekerheid, ook aangaande de schuld der zondige na
tuur, die onwankelbaar is en geen rationeele gronden ter steun noodig heeft" (p 128) Voor wat betreft 
vraag/antwoord 7 en 9 H C speelt bij Woelderink op de achtergrond de vrees mee voor een lijdelijk-
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2.2 De wet 
In de Catechismus wordt het evangelie aan weerszijden door de wet begeleid in het 
stuk van de ellende en in dat van de dankbaarheid Wet en evangelie mogen niet 
tegenover elkaar verzelfstandigd worden. Het zijn twee zijden van hetzelfde Woord 
van God " 

De kennis van de ellende uit de wet van God is niet te beschouwen als een 
voorstadium van de verlossingskenms Het is geen zaak van 'voorbereidende genade' 
Vraag/antwoord 1 gaat m de Catechismus voorop In de kennis van de drie stukken 
(vraag/antwoord 2 H C) gaat het opstellers van de Catechismus om een nadere 
ontleding van het leven des geloofs, "zodat dus ook het eerste stuk, de kennis van 
zonde en ellende, niet buiten het leven des geloofs wordt geplaatst, maar een onaf
scheidbaar deel ervan uitmaakt ( ) De kennis van zonde en ellende gaat dus niet aan 
het geloof in Christus vooraf, maar behoort er toe, is in dit geloof besloten "'" Geen 
wetsprediking zonder evangeheprediking' 

Geen herhaling van de heilsgeschiedenis 
Zondekennis uit de wet beschouwen als voorbereiding op het geloof in Christus is 
volgens Woeldennk de geschiedenis der Godsopenbaring zich laten herhalen in het 
geestelijke leven, vergelijkbaar met de roomse mis, waarin het offer van Christus 
onbloedig herhaald wordt "Wie tot bekering wordt gebracht, komt eerst in de oude 
bedeling terecht en wordt door al de duisternis, die daaraan verbonden is, voortgeleid 
naar de nieuwe bedeling, waar Gods genade in de duisternis oplicht en Christus gekend 
wordt als de Verlosser van zondaren "" 
Woeldennk acht een dergelijke herhaling een gevaarlijk bedrijf Met zoveel woorden 

spreekt hij dat uit, wanneer hij het boek De Heilsfeiten Van Advent tot Pinksteren van 
G Wisse bespreekt '* Wisse ziet de grote heilsfeiten op enigszins andere wijze zich 
herhalen in de beleving van de ziel Er is overeenkomst tussen de geschiedenis des 
heils en de bevinding van de ziel Ook hier ziet Woeldennk een parallel met de roomse 
mis Het grote gevaar is, dat de herhaling uiteindelijk grotere betekenis krijgt dan het 
heilsgebeuren zelf "Natuurlijk bedoelt Wisse dat niet, maar hij heeft m i dit gevaar 
niet onderkend en wel een weinig vergeten, dat de toepassing des Geestes vooral hienn 
bestaat, dat de H Geest ons door het geloof m dat 'eenmalige' gebeuren in Bethlehem 

heidsredenering, waarin de menselijke onmacht tot het goede allesbeheersend is geworden een nieuw 
evangelie' Daartegenover wijst hij erop, hoe sober en terughoudend de Schrift over de erfzonde is, 
Homiletica V\, p 127 

" Deze gedachte, die Woeldennk breed uiteenzet in de serie over 'Wet en Evangelie in Eenigheid des 
Geloofs (oktober 1947 tot maart 1948), treffen we - beknopt - ook aan m Homiletica IV, p 20 

''' EdG II, p 69 (tweede en derde kolom) 

" EdG II, p 69 (tweede kolom) 

" Boekbespreking in EdG II, p 16, het boek van Wisse verscheen bij Uitgever Van den Tol te Dordrecht 
Gerard Wisse (1873-1957) was tot 1920 gereformeerd predikant (het laatste in Driebergen), in 1921 werd hij 
christelijk-gereformeerd predikant In 1928 werd hij tot professor aan de Theologische School te Apeldoorn 
benoemd, in 1936 legde hij dit ambt neer en werd hij weer predikant, zie over Wisse Voorgangers V, p 321-
324, BZJV/'4, p 453-435 
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en op Golgotha, op Pasen en Pinksteren inleidt en ons de kracht en de vrucht daarvan 
deelachtig doet zijn " 

Woelderink bespreekt enkele argumenten, die aangevoerd worden voor een ellende-
kennis als voorstadium van de verlossingskennis: 

de wet moet eerst gepredikt worden, om de mensen aan hun zonden te ontdekken. 
Nee, zegt Woelderink. Daartoe is de wet op zichzelf niet in staat. Steeds spreekt de 
apostel over de onmacht van de wet om de mens te behouden en levend te maken. 
Hoe zou de wet aan zonde kunnen ontdekken en tot verootmoediging kunnen 
brengen? Dan zou er toch weer rechtvaardigheid uit de wet zijn; 
wet doet zonde kennen. Woelderink ontkent dit geen moment. Alleen, dat de 
kennis der zonde uit de wet is, wil nog niet zeggen, dat deze ook door de wet is. 
De wet maakt Gods eisen bekend en oordeelt daarmee tevens onze zonden. 
Daarmee is nog niet gezegd, dat de wet ons van onze geestelijke blindheid geneest. 
Anders hadden toch ook de farizeeén en wetgeleerden allemaal verslagen zondaars 
moeten zijn. Afgescheiden van het evangelie slaat de wet eigen vroomheid niet 
neer, maar versterkt ze die eerder. Ontdekking aan de zonde is een genadegave van 
God. Genadegaven hebben alleen een plaats in de bediening van het genadever
bond. Gods wet staat niet op zichzelf, is geen zelfstandige macht. Het is de Heilige 
Geest, die met gebruikmaking van de wet overtuigt van zonde en tot verootmoedi
ging brengt. De Geest doet het als de Geest van Christus, tot verheerlijking van 
Hem; 
de wet is tuchtmeester tot Christus. Woelderink wijst erop, dat Paulus in Galaten 
3:24 onder de 'wet' de wetsbedeling van het oude verbond verstaat, waartoe ook de 
ceremoniële wet behoort. De wet als opvoeder tot Christus betekent niet, dat de 
wet de mensen van hun zonden sprak, maar dat zij van Christus sprak en van de 
verzoening in Hem. Bovendien is in dit opzicht het tijdperk van de wet voorbij.'^ 

De wetsprediking is ingekaderd in die van het evangelie. Alleen al het feit, dat God 
zowel Zijn wet als onze verantwoordelijkheid handhaaft (vraag/antwoord 9 H.C.) is te 
beschouwen als een blijk van Gods gunst. Zou God Zijn eis laten vallen, dan zou dat 
betekenen, dat de mens geen taak en toekomst meer bij God zou hebben. "In dat licht 
beteekent de handhaving van Gods wet voor ons, dat Hij zijn bemoeienissen niet van 
ons heeft afgetrokken. Deze handhaving zijner eischen staat ten nauwste in verband 
met de verlossing."'* 

De wet mag niet los van Christus gelezen worden. Christus heeft de wet vervuld. 
De wet kan alleen ten volle gekend worden uit Zijn leven en werk. "De zin der wet 
blijft ons verborgen, tenzij wij Gods wet horen lezen, zoals zij tot ons spreekt en 

" Zie voor dit gedeelte EdG II, p. 69 en 70 

'* Homiletica VI, p. 128. Zie ook Homiletica IV, p. 21: "En God komt tot ons met zijn opdrachten; want ons 
verlossende van de zonde stelt Hij ons in zijn dienst. Maar waarom zouden we klagen over Gods opdrachten, 
als ZIJ uit Zijn genade voortkomen'' als zij een onderscheiding zijn, die ons te beurt valt, omdat God in zijn 
vergevende liefde ons daartoe verkoren heeft?" 
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geschreven staat in het leven van Hem, die vervuld heeft wat wij nagelaten hebben te 
doen. (...) Daarom kunnen we de wet nooit prediken in al haar scherpte zonder van 
Christus te spreken en van de vervulling der wet in Hem. Maar dan spreken we tevens 
van het evangelie en van de verlossing, die in Hem is."" 

Dit geldt zowel van de eis van de wet als van haar vloek. De zwaarte en de ernst 
van de vloek wordt pas ten volle beseft, als wij in het evangelie beluisteren, dat geen 
verlossing daarvan mogelijk was dan door het lijden en de dood van Gods Zoon. "De 
waarachtigheid en de werkelijkheid van de vloek Gods wordt eerst gezien, waar de 
Zone Gods zich onder die vloek buigt en de verlatenheid van God Hem verteert. Hier 
zijn wet en evangelie één. Hier verhardt de sprake der wet het hart niet, maar door de 
kracht van het evangelie wordt het onder de veroordeling der wet vernederd om zijn 
schuld ootmoedig te belijden."^" 

De Zondagen 3 en 4 H.C. spreken ook over de verbondenheid in de zonde met 
Adam: de erfzonde. Maar Romeinen 5 leert, dat wij er nooit goed over kunnen spreken, 
dan wanneer de erfzonde in het licht wordt gesteld van de plaatsvervangende betekenis 
van de Borg en van de toerekening van Zijn gerechtigheid aan ons.^' 

Kortom, wat de Catechismus onderwijst over de vraag, hoe groot mijn zonden en 
ellende zijn, is de schaduw van het kruis. Neem het kruis weg en ook de schaduw 
verdwijnt. Woelderink heeft het geconstateerd in 'onze gemeenten'. Een wetsprediking, 
die aan het evangelie voorafgaat, wordt zelf tot een evangelie. Door veel over eigen 
verdorvenheid te spreken, meent men enigszins aan Gods recht te voldoen. Net als de 
Joden meent men dan eigenlijk toch in de wet het leven te vinden. Zondag 2 tot 4 H.C. 
behoren echter wezenlijk bij het evangelie. Alleen aan de voet van het kruis worden de 
daar behandelde waarheden verstaan en verdragen. Wie de wet predikt, is niet bezig de 
weg voor het evangelie te banen, maar ontsluit de zin van het evangelie. Wetsprediking 
zonder evangelieprediking roept als reactie een evangelieprediking zonder wet op. 
"Beide zijn even fataal. Beide laten den mens in zijn gevallen staat liggen en bedriegen 
hem met een valse verwachting."^^ 

" EdG II, p. 77 (tweede kolom). 

'" EdG II, p. 77 (derde kolom) 

" Deze gedachte uit EdG II, p. 77 komt uitgewerkt terug in Homilelica VI, p. 124 e.v. In het Oude 
Testament wordt we! veel gesproken over de verdorvenheid van de mens; alleen m Genesis 3 wordt een 
verband gelegd met Adams zonde Pas in het Nieuwe Testament komt de leer van de erfzonde aan de orde en 
wel in Romeinen 5 De apostel spreekt erover als hij het evangelie wil verklaren. "Adams positie dient hier 
enkel om de heerlijkheid van den Middelaar van het Nieuwe Testament voor ons te laten schitteren. Het 
mysterie van Gods genade dringt dus den apostel om een oogenblik over het mysterie der zonde te spreken", 
Homiletica VI, p. 126 Woelderink acht het terecht, dat vraag/antwoord 9 H.C. spreken over 'de mens'. In 
Genesis gaat het over de zonde van ons allen. Hoe wij in de eerste Adam besloten zijn, wordt in de Schrift 
niet doorzichtig gemaakt. In het leven des geloofs leert een christen de zonde van 'de mens' in het paradijs 
voor zijn rekening te nemen "De diepte der zonde in dit alles wordt echter achterhaald door de grootheid van 
Gods genade in Christus, die in den tweeden Adam eveneens op verborgen wijze ons deel geeft aan zijn 
gerechtigheid en zijn leven"; Homiletica VI, p. 127. 

'̂  EdG II, p. 78. 
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In het hoofdstuk van de Catechismus over de dankbaarheid komt opnieuw Gods wet ter 
sprake. Levend geloof uit zich in goede werken. Daarbij is Gods wet de norm. De 
Catechismus volstaat hier niet met de samenvatting van de wet door Jezus, maar 
behandelt de tien geboden om daarmee aandacht te geven aan de breedte van het 
mensenleven. Niet dat heel die breedte onder de tien geboden gevangen kan worden. 
Daarom kunnen we niet zonder Jezus' woord, dat God met alles wat in ons is, geliefd 
moet worden.^' 

Zowel in Homiletica^ als in Eenigheid des Geloofs^^ geeft Woelderink ruime 
aandacht aan vraag/antwoord 115 H.C. In deze vraag/antwoord wordt een tweeledig 
doel van de strenge wetsprediking aangewezen: de rechtvaardiging en de heiliging. Een 
christen moet telkens weer door de wet aan zijn verdorvenheid en onvolmaaktheid 
herinnerd worden om te blijven dorsten naar de genade van God in Christus. Het 
onderstreept wat Woelderink eerder had opgemerkt: de zondekennis gaat niet aan het 
geloof vooraf, maar gaat ermee gepaard. Zondekennis is ge/oo/ikennis. "We hebben in 
de kennis der zonde niet te doen met een weg, die tot Christus leidt en bij Hem eindigt, 
maar veeleer met de keerzijde van de Christuskennis, zodat een verdieping van de een 
ook een verdieping van de ander ten gevolge heeft."^* 

De wet heeft ook een functie in de vernieuwing naar het beeld van God. De wet is 
meer dan alleen maar een norm. Hier is de bediening van het genadeverbond. De wet is 
een instrument in de hand van de Heilige Geest. In de heiligmaking vernieuwt Hij het 
hart door droefheid over de zonde en maakt Hij het verlangen los om naar Gods 
geboden te leven. "Deze wetsprediking is niet ijdel, maar houdt de vervulling der wet 
in zich. Dat is daaraan te danken, dat èn in het eerste èn in het derde stuk de wetspredi
king een genademiddel is en dus ingesloten in de evangelieprediking, wilt ge in de 
bediening van het genadeverbond."^^ Hierbij verwijst Woelderink naar D.L. III/IV,6. 
Wat het licht van de natuur en de wet niet kunnen, doet God door de kracht van de 
Heilige Geest. 

Om de hulp van de Heilige Geest mag gebeden worden op grond van Gods 
beloftewoord. "Hoe meer wij door de voortgaande ontdekking aan zonde in ons zelf 
teleurgesteld worden, des te vuriger zullen wij verlangen naar de genade des Geestes 
ter vernieuwing van ons leven en des te naarstiger God bidden om de vervulling zijner 
beloften."^* Onze verwachting steunt niet op het werk van de Geest in ons hart, maar 
op de belofte van de Geest. Daarmee wil Woelderink het werk van de Geest in het hart 
niet ontkennen. Het is er bij Gods kinderen. Vandaar dat de Catechismus kan spreken 

" Zie voor deze alinea EdG II, p. 85 (eerste en tweede kolom). 

^*HomileUcalV,p 20-24 

" EdG, II, p 85 en 86. 

'"• EdG II, p. 85. 

" EdG II, p 86 

*̂ Homüetica IV, p. 23. 
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over hoe langer hoe meer. Maar de Geest is niet gelijk te stellen met de vrucht, die Hij 
werkt en die wij bovendien ook nog eens bezoedelen door onze zonden. "Wee den 
christen, die, omdat hij de vergeving der zonden heeft ontvangen, niet meer bidt om de 
vergeving der zonden; wee den christen, die, omdat hem de Geest werd gegeven, niet 
meer bidt om de genade des H. Geestes; die, omdat hij een nieuwe mensch geworden 
is, niet meer bidt om vernieuwing naar het evenbeeld Gods. De verwachting, dat wij 
hier door Gods genade verwaardigd zullen worden Hem te dienen, steunt niet op onze 
wedergeboorte maar op de belofte des H. Geestes, op grond van welke belofte wij ook 
verzekerd zijn, dat de H. Geest bij ons zal blijven (Joh. 14:16)."^' 

2.3 Geloof-belofte-sacrament 
Wanneer de Catechismus over het geloof spreekt, valt alle nadruk op het voorwerp van 
het geloof, stelt Woelderink.'" Slechts één vraag wordt aan het geloof als zodanig 
besteed (vraag/antwoord 21 H.C.), terwijl de Zondagen 8 tot 22 H.C. gewijd zijn aan 
het voorwerp van het geloof. Bovendien blijkt ook in antwoord 21 H.C. het voorwerp 
van het geloof - het Woord van Gods genade - van overwegende betekenis te zijn. 
"Over de wijze, waarop het geloof ontstaat, welke zielswerkzaamheden er mede 
gepaard gaan, wordt geheel en al gezwegen. En wel wordt de persoonlijke toeëigening 
gezien als een inhaerent bestanddeel van het ware geloof, maar deze toeëigening wordt 
enkel aangeduid als een werk en vrucht des Geestes - hetwelk de H. Geest door het 
Evangelie in mijn hart werkt - maar niet nader beschreven als een geestelijke werk
zaamheid van den geloovenden mensch. De toeëigening des geloofs rust op de 
toeëigening des Geestes - ons" toeëigenende hetgeen wij in Christus hebben. Doops-
formulier - en op deze laatste valt de nadruk. "̂ ^ 

In zijn 'Enkele notities over Zondag 7 vr. 20 en 21 ' " gaat Woelderink eerst in op de 
noodzakelijkheid van het geloof. Om bij de tweede Adam te behoren, is geloof nodig. 
Op grond van het genadeverbond zijn wij al in onze jeugd door de doop bij Christus en 
Zijn gemeente ingelijfd; "daardoor wordt de eisch des geloofs niet opgeheven, maar 
nader aangedrongen. (...) Al gaat de doop vooraf, geloof en doop blijven veibonden en 
als zoodanig in hun verbondenheid noodig ter zaligheid."^ De Catechismus spreekt 

^HomileticalV,p 24. 

" Daarom acht Woelderink in vraag 1 H.C. de term 'troost' bijkomstig Er had ook gevraagd kunnen worden 
'Wat IS uw kracht en sterkte''', of 'Wat is de enige grond voor uw behoud?'. Het antwoord zou gehjk gebleven 
zijn. De vraag is slechts de brug om tot de geloofsbelijdenis te komen, die we m het antwoord beluisteren. 
En bij die geloofsbelijdenis draait alles om het voorwerp van het geloof; Homiletica I, p. 57. 

" Per abuis schreef Woeldennk hier 'om'. 

" Homiletica I, p. 58. 

"Homiletica lp. 129-133. 

^ Homiletica l, p. 129. 
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hier over het gelovig aannemen van Chnstus en van Zijn weldaden Christus en Zijn 
werk zijn niet te scheiden Wie een streep haalt door Jezus' werk als Middelaar, kan 
Hem nog wel Heer noemen, maar het is een andere Kurios dan God aan Zijn Kerk 
gegeven heeft 

Na de noodzakelijkheid van het geloof brengt Woeldennk het wezen van het 
geloof ter sprake Geloof is aanvaarden wat God geopenbaard heeft Zijn Woord en 
beloften geloven Hierbij spreekt de Catechismus over een zekere kennis Dit doet de 
Catechismus niet in overeenstemming met, maar juist in tegenstelling tot de belijdenis 
van de roomse kerk Bij Rome is é&firmus assensus een op de natuurlijke Godskennis 
rustende deugd, die wel uit de genade opkomt, maar eerst door de liefde als bovenna
tuurlijke deugd wordt vervolmaakt In dat spoor zijn ook sommige protestantse 
theologen gegaan, waarbij de firmus assensus het historisch geloof werd, waar het 
vertrouwen nog bij moest komen Het leidde tot de valse tegenstelling tussen fides en 
fiducia 

BIJ de reformatoren was fides niet een dood, ongevormd, historisch geloof, dat pas 
dooT fiducia gecompleteerd werd tot een levend en zaligmakend geloof Fides is een 
zaak van het hart, vrucht van Gods genade en van de werking van de Geest' ' De 
nevenschikking in antwoord 21 H C 'niet alleen maar ook' slaat dan ook met op de 
zekere kennis en het hartelijke vertrouwen De assensus is een firmus cordis assensus, 
hiervan is het 'hartelijk vertrouwen' niet meer dan een andere omschrijving De 
nevenschikking heeft betrekking op het voorwerp van het geloof het ware geloof is 
niet alleen een aanvaarden van alle Woord Gods, maar ook een geloven van de 
beloften van Gods barmhartigheid en genade in Christus Deze nevenschikking is 
volgens Woeldennk ontleend aan Calvijn,'* evenals de nevenschikking 'met alleen 
anderen, maar ook imj' '̂  

Het ware geloof gelooft God op Zijn Woord, zowel wanneer Hij ons schuldig 
verklaart als wanneer Hij ons vrijspreekt in Christus Onderscheidingen als tussen 
wezen en welwezen van het geloof, toevluchtnemend en verzekerd geloof, de uitgaan
de en wederkerende daad van het geloof,'* berusten op een verkeerde interpretatie van 
het geloof, "waarbij meer rekening wordt gehouden met de werkingen en de vruchten 
des geloofs in het psychische leven dan met het voorwerp des geloofs " Groot en klein 
putten met hetzelfde geloof uit dezelfde bron, "maar de een heeft iets meer mogen 
scheppen dan de ander Laat ons bevreesd zijn voor een spoedige verzadiging "' ' 

" Woeldennk verwijst hier naar de Zur Cal, vraag 109 en naar Calvijn, Inst 111,2,8 

" En wel aan Insi 111,2,7 

" Woeldennk citeert uit Inst 111,2,16 

" Onder de 'uitgaande daad des geloofs (actus directus) wordt verstaan de tot Christus de toevlucht 
nemende daad van het geloof, in deze gedachtengang brengt de wederkerende daad des geloofs' (actus re 
flexus) tot zekerheid over de vergeving van de zonden, A G Honig, Handboek van de Gereformeerde 
Dogmatiek, Kampen 1938, p 560 

^'Beide citaten uit Womj/edca I, p 132 
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De geloofsuitspraak 'niet alleen anderen, maar ook imj' berust per se met op een 
bijzondere openbaring Dit vertrouwen werkt de Heilige Geest door het evangelie in 
mijn hart, zegt de Catechismus Het evangelie komt met zijn beloften niet alleen tot de 
mensen in het algemeen, maar daarmee ook tot mij persoonlijk Op die grond kan ik ze 
aanvaarden als ook voor mij geldend Vooral in Gods gemeente mag daaraan niet 
getwijfeld worden In de doop werden de beloften persoonlijk op naam verzegeld 
"Daarom liggen de zekerheid des geloofs en de verzekerdheid des heils op één lijn, en 
deze zekerheid gaat ten allen tijde terug op de zekerheid van Gods beloften'""' De 
zekerheid uit het geloof bannen is de zekerheid uit het evangelie bannen' Al is er groei 
in het geloof mogelijk, vanaf het begin kent het geloof zekerheid 

Woelderink sluit zijn 'Notities' af met de opmerking, dat m antwoord 21 H C de 
echtheid van het geloof met aangewezen wordt vanuit de kenmerken of de vruchten, 
maar dat de Catechismus volstaat met het wijzen op het oprecht geloven van Gods 
belofte 

In het verlengde van Woelderinks opmerkingen over vraag/antwoord 21 H C liggen 
de 'Enkele notities over vr 73 en 77 van den Heid Cathechismus'"' Woelderink be
spreekt hienn de zogenaamde 'sacramentele spreekwijze'*^ Tegenover de roomse leer 
inzake de sacramentele genade, beklemtoonde Zwingli, dat de sacramenten geen 
genade meedelen Met zijn spiritualistische inslag gaf hij aan het werk van de Geest 
geen plaats in de sacramenten, maar er naast Naar Woelderinks mening is het gerefor
meerd protestantisme Zwingli's dualisme maar ten dele te boven gekomen Artikel 34 
Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt bijvoorbeeld, dat de dienaars ons het sacrament 
geven, maar de Here geeft wat in het sacrament wordt aangeduid Woelderink acht dit 
een onjuiste tegenstelling Ook het sacrament wordt door de Here gegeven Hier werkt 
de oude tegenstelling stof-geest na Luther heeft het sacrament en het heil nauw op 
elkaar betrokken Helaas bracht een reactiehouding tegen de Zwitserse theologie hem 
weer in de buurt van een sacramentele genade 

Voor wat betreft de verbinding tussen het teken en de betekende zaak vindt 
Woelderink in de Heidelbergse Catechismus de gedachten van Calvijn terug Niet 
alleen worden de sacramenten in de Catechismus omschreven als een zegel ter bevesti
ging van de belofte van het evangelie Ook wordt bij elk der sacramenten gezegd, dat 
Christus het heeft ingesteld en daaraan een belofte verbonden heeft "Door deze met het 
teeken verbonden belofte is het niet genoeg het sacrament te ontvangen maar is het 
noodig om het in geloof te ontvangen '"'̂  Het sacrament is onderpand van het beloofde 

*Idem 

'' HomilelicaW p 129-137 

" Onder de phraseologia sacramenlalis wordt verstaan het spreken over het teken, als was het de betekende 
zaak zelf Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen (Handelingen 22 16) Vandaar vraag 72 H C Is dat 
waterbad dan de afwassing van de zonden zelf, en vraag 73 H C Waarom noemt de Heilige Geest de doop 
dan het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonden'' 

"HomileticaW p 132 

338 



heil Daarom kan in de sacramentele spreekwijze het teken met het betekende heil 
vereenzelvigd worden Daarmee wordt het heil niet uit de belofte gepeld "Alleen Gods 
belofte maakt het teeken tot een sacrament ( ) In de sacramenteele spreekwijze wordt 
altijd de belofte verondersteld, waarom het heil, dat ons in het sacrament wordt 
gegeven, niet kan worden aangenomen dan door het geloof'"" De doop verwijst dan 
ook niet naar het feit van de wedergeboorte, maar naar de belofte van God 
(vraag/antwoord 74 H C) Aan die belofte heeft het geloof ook meer houvast dan aan 
het feit van een innerlijke vernieuwing De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt, dat de 
doop ons dient tot een getuigenis, dat God onze Vader wil zijn Dit getuigenis is met 
anders dan de belofte, die in het sacrament zichtbaar naar ons toe komt 

Wie de sacramentele spreekwijze heeft leren verstaan, zal niet meer onderscheiden 
tussen 'aanbieden' en 'geven' Schnft noch belijdenis kennen dit verschil God geeft in 
de belofte De sacramentele spreekwijze staat haaks op de sacramentele genade"" "Zoo 
zullen WIJ goed doen veel van de sacramenteele spreekwijze gebruik te maken en deze 
aan de Gemeente verstaanbaar te maken, opdat het sola fide gehandhaafd blijve ""* 

2.4 De heilsfeiten 

2.4.1 Zondag 14 H.C. 
In zijn opmerkingen over Zondag 14 H C speelt bij Woelderink het begrip toerekening 
een grote rol Gods Zoon werd ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria Niet opdat Hij zonder erfzonde zou zijn Erfzonde is niet een innerlijke besmet
ting, IS geen in de mens inwonende verdorven kiem " maar omdat Hij vrij van de 
erfzonde was, werd Hij zonder aardschen vader verwekt Christus was niet in den 
eersten Adam begrepen, want hoe zou Hij, die vóór Adam was, gerekend kunnen 
worden in hem te zijn''"'" Wie niet tot Adam en zijn geslacht behoort, kan ook niet 
door Adam en zijn geslacht worden verwekt 

Wel werd Christus een echt mens, onze broeder, ons in alles gelijk, met uitzonde
ring van de zonde Alleen door één van ons te zijn, kon onze schuld en ellende Hem 
toegerekend worden De tweede Adam, de nieuwe mens, is tegelijk de waarachtige 
God, die door Zijn almacht Zijn kerk draagt en de vervulling van Zijn beloften 
waarborgt 

In de weg van de menswording is Gods Zoon verschenen als onze Middelaar "Het 
middelaarschap, dat Hij reeds in den eeuwigen raad des vredes op zich genomen had. 

"HomiteticaW,p 133 

" Naar Woeldennks oordeel verruilde A Kuyper de sacramentele spreekwijze voor de sacramentele genade, 
toen hij terugkeerde tot de leer van de gratia infiisa en naar aristotelische denkvorm Gods genade van Gods 
belofte had losgemaakt en ging spreken over een geloofsvermogen of een ingeplante geloofskiem in de ziel, 
HomileucalV.p 137 

"" Idem 

" Homiletwa III, p 24 
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aanvaardt Hij met zijn menschwording daadwerkelijk.'"*^ Wat Zondag 14 H.C. zegt 
over de vrucht van dit middelaarschap is opnieuw alleen te verstaan vanuit de 
toerekenings-gedachte. Het is de kern van de reformatorische leer van de rechtvaardi
ging uit het geloof alleen. De gerechtigheid van Christus wordt ons uit genade toegere
kend; niet ingestort! Ook Christus' vrij-zijn van de zonde in de eerste Adam wordt ons 
toegerekend, zodat God ons in Christus als zonder erfzonde rekent: volmaakt in Hem. 
Het is de troost van de christelijke doop. Wordt deze toerekening echt als toerekening 
genomen, dan mag gezegd worden, dat de doop de erfzonde helemaal wegneemt. 
Denken wij bij de erfzonde aan de macht van de zonde in de mens, dan moet - met 
artikel 34 Nederlandse Geloofsbelijdenis - gezegd worden, dat de doop de erfzonde 
niet helemaal wegneemt. "Wat door de toerekening gansch bedekt is, blijkt in de 
werkelijkheid niet weggenomen. Het geldt niet alleen van de erfzonde; het geldt van 
alle zonde; daarom zijn wij in hope zalig en leven uit het geloof in Christus.'"" 

2.4.2 Zondag 15 H.C., vraag/antwoord 37 
Woelderink geeft bij deze vraag/antwoord aandacht aan vier punten: 

de aard van Christus' lijden. Christus droeg de toom van God. Dat betekent niet, 
dat God vertoornd op Jezus was. De toom van God tegen de zonde is het oordeel, 
waaronder de wereld ligt. Die toom heeft een 'objectief bestand'. In Zijn toom 
heeft God ons verlaten met Zijn heilige tegenwoordigheid. Door Zijn inkomen in 
deze wereld ging Jezus in tot de scheiding.waarmee de wereld van God gescheiden 
is. "Zóó draagt Hij de straf onzer zonden en woont uit van God den Vader en is 
nochtans de beminde des Vaders."'" Nu wordt volgens Woelderink ook duidelijk, 
waarom de Catechismus spreekt over de zonde van het 'gansche menschelijke 
geslacht'. In de zonde is de mensheid één, één in dezelfde Adam. Jezus draagt dan 
ook de zonde van de wereld, omdat Hij één met ons werd; 
de omvang van Christus' lijden. Christus droeg Gods toom heel de tijd van Zijn 
leven op aarde. Hier is niet alleen te denken aan incidentele gebeurtenissen. Het 
mwonen in deze boze wereld was voor Jezus vanaf het begin een groot lijden." 
Dat lijden neemt wel toe door de voltrekking van de vloek tot in de dood en door 
het opstuwen van de helse machten tegen Hem. Christus lijdt dit alles naar lichaam 

'" Homüetica III, p 26 

"' Homiletica III, p. 27 

™ Homüetica II, p. 115, de fout 'wont uit' is gecorrigeerd. 

" In een preekschets over Mattheus 27 46 werkt Woelderink deze gedachte verder uit Aan het kruis klaagt 
Jezus over verlating door God Dat is geen gevoelskwestie, beperkt tot dat moment. Het ingaan van Gods 
Zoon tot de zondige wereld was een ingaan in de verlating door God Dat heeft Zijn leven vanaf het begin 
zwaar gemaakt. "Ongetwijfeld heeft zijn kruisiging en het uitgeworpen-zijn door zijn eigen volk het besef 
dezer verlating temeer aangedrongen; evenals ook de verduistering van het zonlicht, maar het lijden, waarin 
Jezus geworpen ligt, is het lijden, dat van af zijn vleeswording zijn deel is, maar thans op bizonderc wijze 
zich doet gelden. In onze verlating is Hij ingegaan De vrucht onzer zonde, waarvan wij ons zo weinig 
bewust zijn, is zijn deel en Hij is er zich ter dege van bewust en zijn ziel krimpt ineen", Homiletica IX, p 62 
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en ziel. Niet maar de menselijke natuur lijdt; het is de Zoon van God, die mens 
geworden is; 
de zin van Christus' lijden. Het is een zoenoffer voor de schuld. De waarde van 
Jezus' lijden wordt bepaald door Zijn Zelfverloochening. "Zonder de 
zelfverloochenende gehoorzaamheid zou de zin van Jezus' lijden verloren gaan, 
zou het ook niet de kracht van een zoenoffer hebben. In het ware zoenoffer wordt 
het oordeel niet alleen voltrokken; daar wordt het gedragen in liefde en gehoor
zaamheid";" 
het doel van Christus' lijden. Christus draagt in Zijn lijden het oordeel weg. "In het 
lijden der gehoorzaamheid en der liefde neemt Hij het oordeel weg; in de 
gehoorzaamheid van zijn lijden brengt Hij een eeuwige gerechtigheid aan."" De 
genade en gerechtigheid, die ons in Christus gegeven is, moet in geloof worden 
aangenomen. De geloofsvereniging met Christus Zelf is onmisbaar om zich in Zijn 
weldaden te kunnen verheugen.'" 

2.4,3 Zondag 17 H.C. 
Na een aantal inleidende opmerkingen over Christus' opstanding geeft Woelderink een 
preekschets over Zondag 17 H.C. in drie punten. In het eerste punt legt hij er nadruk 
op, dat Christus in de opstanding uit de dood aan Zijn leerlingen verschijnt als degene, 
die niet ondergegaan is en wiens werk niet ondergegaan is, maar die over de dood 
getriomfeerd heeft om de Zijnen de vrucht van Zijn werk te schenken. "Doordat wij 
een levenden Christus hebben, is het door Hem verworven heil niet dood, niet afhank
elijk van ons werken daarmede, maar is dit heil krachtdadig tot onze verlossing; Hij 
zelf is het ook, die het ons toepast, die zich met al dit heil aan ons geeft."'' 

In het tweede punt zet Woelderink uiteen, dat in de verbondenheid met Christus 
Zijn leven in ons tot openbaring komt. Christus wekt ons tot een nieuw leven. Wij 
moeten dat niet in onszelf, maar in Christus zoeken. Hier moet niet gedacht worden aan 
een aparte levendmaking van de ziel en van het lichaam. Dan wordt de ondeelbare 
mens in twee stukken verdeeld. Bovendien leidt het tot allerlei speculaties over een 

" Homiletica II, p. 116; zie ook Homiletica IX, p. 63: "Hij verlaten in onze plaats en om onzentwil. Maar otn 
het verzoenend karakter van dit lijden vast te houden mogen we nooit uit het oog verliezen, dat noch het 
lijden noch de dood van Jezus op zichzelf genomen de zonde kan verzoenen. Het is de gehoorzaamheid tot 
het hjden en in het lijden, die daaraan zijn betekenis geeft. (. ) Dat Hij in onze plaats zich stelt, onder de 
wet, ons gegeven, onder de vloek en de dood, waaraan wij onderworpen zijn, krijgt zijn waarde van uit de 
vrijwillige liefde, met welke Hij deze plaatsvervanging op zich neemt." 

" Idem. 

'" In de preekschets over Mattheüs 27:46 wijst Woelderink erop, dat nu Christus door God verlaten is. God 
ons nooit meer zal verlaten "Laten alle godvruchtigen in de verlating des Geestes, waarin zij vaak komen en 
van waaruit hun klachten met David opstijgen naar boven, hieraan gedenken, opdat zij in al hun benauwd
heden nochtans vertroost worden en juist in de smart der verlating uit deze bron van Christus' verlating het 
levende water putten, waardoor zij het hoofd omhoog mogen heffen en roemen in de genade van onzen 
Heere Jezus Christus. Zie vr. 44 H. Cat."; Homiletica IX, p. 63-64. 

" Homiletica III, p. 100. 
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levendmaking van de ziel in metafysische zin Het nieuwe leven des geloofs omvat heel 
de mens Hoe kan anders het lichaam een tempel van de Heilige Geest genoemd 
worden'^ Jezus' leven openbaart zich in ons sterfelijk lichaam (2 Corinthiers 4 11) 

Maar - en dat is Woeldennks derde aandachtspunt - Christus' opstandingskracht 
openbaart zich niet zodanig in ons, dat wij niet meer hoeven te sterven Het is een grote 
beproeving voor het geloof Tegelijk boekt het geloof hier zijn grootste triomf 
Onderworpen aan het geweld van de dood, belijdt de gelovige, dat de dood door 
Christus overwonnen is, waarom ook onze opstanding vast staat "Maar wij mogen 
nimmer vergeten, dat al deze heerlijkheid ons hier slechts in de belofte gegeven is, zij 
IS en blijft hier zaak des geloofs, wij verwachten het heil "'* 

Zondag 22 H C 
Gezien de inhoudelijke verwantschap voegen we hier - bij wijze van excurs - Woelde
nnks opmerkingen over Zondag 22 H C m'' Ziel en lichaam kunnen wel onderschei
den worden, zoals ook de Heiland doet Maar hierop kunnen geen theorien gebouwd 
worden, alsof ziel en lichaam een eigen bestand hebben, afgescheiden van onszelf 
Misschien had de Catechismus beter kunnen formuleren ik word na dit leven van 
stonde aan tot Christus opgenomen 

De levensband met Chnstus kan ook door de dood niet teniet gedaan worden Terecht 
laat de Catechismus deze troost vooropgaan Wel is te betreuren, dat in de achttiende 
eeuw de gelovigen hierbij halt hielden en zich van het aardse leven gingen afkeren 
Ook de stoffelijke wereld deelt in Gods verlossingswerk In de opstanding van Christus 
18 zij mede aan het verderf ontrukt In de opstanding uit de dood wordt onze band met 
de zichtbare wereld hersteld "De verlossing is algeheel en onze schepping uit het stof 
der aarde wordt niet te niet gedaan, maar wij en de aarde tesamen zullen verheerlijkt 
worden door de kracht van Chnstus' opstanding "'* 
Van de vreugde van het eeuwige leven voelt de gelovige vandaag het begin in zijn 

hart Woeldennk waarschuwt, dat hier met te grote nadruk gelegd moet worden op het 
voelen' "Het gaat hier met om het gevoelsleven als tegenstelling van het leven des 
geloofs Het gaat om de geloofskennis, waardoor de vreugde in God door Christus hier 
bij aanvang gekend wordt ( ) Het is geen innerlijke verheuging zonder meer, het is 
vreugde in God door Christus, de psalmen gewagen er overvloedig van, niet in ons 
maar buiten ons ligt de oorsprong van onze hemelse blijdschap, maar het is een waar
achtige verheuging, die door het woord 'geestelijke ervaring' slechts ten halve wordt 
weergegeven en toch met buiten de geestelijke ervanng valt"" 

2.4.4 Zondag 18 H.C., vraag/antwoord48 
Woeldennks opmerkingen over vraag/antwoord 48 H C worden gekenmerkt door een 

" Homi/e/ica III, p 102 

" Homiletica VlU, p 133 136 

'" Homilelica Wm,p 135 

'"Homilelica Will p 136 



protest tegen abstraherend spreken over de naturen van Christus.^ Een dergelijk 
abstraherend spreken ontmoet hij zowel aan Lutherse als aan gereformeerde kant. 
Alsof men nauwkeurig wist, wat er verstaan moet worden onder de goddelijke en de 
menselijke natuur. Hier is de 'school' de kerk te sterk geworden! 

Woelderink waardeert in Luther diens opkomen voor de belijdenis, dat het de Zoon 
van God is, die mens werd en geleden heeft. Helaas heeft men zich aan Lutherse zijde 
begeven op het pad van de theologische onderscheidingen, om het hoe van Christus' 
belofte 'Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld' te verklaren. 
Deze belofte is men gaan verstaan vanuit Christus' naturen, niet vanuit Zijn persoon. 
"De Luthersen vonden de vereniging in de enigheid des Persoons niet voldoende. Hun 
vrees, dat de twee onderscheiden naturen tot twee middelaars zou leiden, heeft hen 
gebracht tot de theol. stelling van een nadere vereniging of gemeenschap der naturen 
zonder dat door samensmelting één nieuwe natuur ontstaat."*' De communicatio 
idiomatum werd opgevat als een perichooresis van beide naturen, waarbij de twee 
naturen elkaar doordringen, zoals vuur ijzer gloeiend maakt. Deze communicatio werd 
pas volledig werkelijkheid bij Christus' hemelvaart. 

Met deze constructie leek de eigenheid van beide naturen gered. Terecht echter 
zijn de gereformeerden hiertegenover opgekomen voor de echte menselijkheid van 
Christus. Ook de verheerlijking heeft de menselijke natuur niet aangetast. Toch zijn 
vervolgens ook de gereformeerden het scholastieke pad op gegaan. Christus' nabijheid 
verklaren zij niet simpelweg - overeenkomstig de Schrift - vanuit het werk van de 
Heilige Geest, maar er komt een speculatie over de plaatselijke aanwezigheid van de 
goddelijke natuur.*^ Evenals de Luthersen maken de gereformeerden de overgang van 
Christus' persoon naar Zijn natuur, waarbij de eenheid van Christus' persoon onder 
spanning komt te staan. "Bij de Gereformeerden staat het onderscheid tussen schepsel 
en Schepper op de voorgrond. Dit onderscheid mag in geen enkel opzicht door de 
vleeswording des Woords worden teniet gedaan. De wijsgerige stelling, dat het eindige 
het oneindige niet omvatten kan, beslist over de verklaring van het kerkelijk dogma 
aangaande de twee naturen, die verenigd zijn in de enigheid des Persoons. Ook na de 
vleeswording houdt men goddelijke en menselijke natuur zover uiteen, dat de enigheid 
des Persoons toch eigenlijk niet meer dan een spinragdraad is, en iets, dat vergeleken 

"' Woelderink schreef in Homüetica tweemaal een artikel over vraag/antwoord 48 H C; 'Enkele notities bij 
vraag 48 van den Heidelb Catechismus' (Homiletica VII, p. 65-69) en 'Enkele opmerkingen over vraag 48 
van de Heid Catechismus' (Homiletica IX, p 142-150). Al is de opzet van beide artikelen anders, de tendens 
IS gelijk Wel is in het tweede artikel Woelderinks moeite met vraag/antwoord 48 H C toegenomen In het 
eerste artikel is hij van mening, dat er in de prediking in ieder geval iets over vraag/antwoord 48 H C. 
gezegd moet worden (p 65), in het tweede artikel schrijft hy "Het lijkt mij toe, dat men bij een preek over 
Zondag 18 het beste doet om vr 48 te laten rusten en dat toe te schrijven aan de vrees, dat men anders 
gevaar loopt met het ontleedmes van de menselijke rede het wezen Gods in verschillende delen te willen 
uiteenleggen" (p 150) 

" Homiletica IX, p 149. 

" Volgens Woelderink hebben zowel Bastingius als A Kuyper in hun verklaringen van de Catechismus 
hiermee al enige moeite gehad; Homiletica VII, p. 68-69 en IX, p. 145. Zie voor Jeremias Bastingius 
(Bastinck) BWP 2, p 46-48. 
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met het onderscheid der naturen in belang daarbij ver ten achter staat."*' Gereformeer
den zeiden dan ook, dat Christus Zijn wonderen deed uit kracht van Zijn goddelijke 
natuur^ en geleden heeft naar Zijn menselijke natuur.*' Woelderink ontmoet deze 
scholastieke onderscheiding ook bij H. Bavinck, wanneer deze zegt, dat de grond voor 
de adoratie van Christus Zijn goddelijke natuur is en niet de menselijke natuur. "Maar 
het is duidelijk, dat, als we Christus aanbidden, niemand de menselijke natuur aanbidt 
en ook niemand de goddelijke natuur aanbidt, maar God zelf. (...) Hier is geen schei
ding of onderscheiding; die mens is waarlijk God zelf; de zoon des mensen is de Zoon 
van God. Wie de zoon des mensen aanbidt, aanbidt in hem de Zoon van God; bij deze 
aanbidding een onderscheid maken tussen goddelijke en menselijke natuur, kan enkel 
daartoe leiden, dat de Enigheid des Persoons op non-activiteit wordt gezet."'* 

Kortom, de gereformeerden vreesden bij de Luthersen een vermenging van de 
naturen, de Luthersen bij de gereformeerden een scheiding tussen de naturen. Beiden 
opereerden vanuit Christus' naturen en niet vanuit Zijn persoon. Deze fout moest of de 
ene of de andere eenzijdigheid tot gevolg hebben. De redenering van antwoord 48 H.C. 
is meer wijsgerig dan bijbels "en raakt aan een alomtegenwoordigheidsbegrip, waarin 
de goddelijke natuur een zekere uitgebreidheid ontvangt, terwijl de natuur eigenschap
pen krijgt, waarvan het verband met de Persoon niet duidelijk is."*' Beide artikelen 
lopen uit op de waarschuwing van Woelderink, zich niet te verliezen in beschouwin
gen, die het wezen van God aangaan.** 

" Homiletica IX, p. 149. 

" Christus' wonderen aan Zijn goddelijke natuur toeschrijven acht Woelderink een tekort doen aan wat de 
Bijbel zegt over de kenosis van Gods Zoon; Homiletica Vil, p. 67 en IX, p. 147-149. 

" Woelderink kan met de Luthersen meevoelen, dat zij bij de gereformeerden de eenheid van Christus' 
persoon bedreigd zien, wanneer dezen zeggen, dat Gods Zoon geleden heeft naar Zijn menselijke natuur. 
"Mag men zulk een scheiding maken tussen de goddelijke natuur en de goddelijke Persoon, dat men de 
goddehjke Persoon in het lijden onderdompelt, maar de goddelijke natuur er geheel vrij van stelt?'; 
Homiletica IX, p. 146. Toch is het ook voor Woelderink zelf - vanuit de tenoiu-gedachte - Gods 
mens geworden Zoon, die strijdt en Iijdt in onze plaats; Homiletica VII, p. 67. Waar dit vergeten wordt rijst 
de vraag: "Is dit niet een van de redenen, waardoor Jezus weer een vreemdeling voor ons is geworden, de 
ongenaakbare in goddelijke heerlijkheid en waardoor bekering en wedergeboorte zijn plaats hebben 
ingenomen, omdat daarin althans het leven Gods een menselijke gestalte aannam?"; Homiletica IX, p. 148. 

'* Homiletica IX, p. 146. 

" Homiletica IX, p 150 

'* Het verband tussen de kwestie in vraag/antwoord 48 H.C. en de Avondmaalsstrijd tussen Luthersen en 
gereformeerden, raakt Woelderink in het eerste artikel even aan (Homiletica VII, p. 66-67) en blijft in het 
tweede artikel met opzet onbesproken (Homiletica IX, p. 150). 
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2.5 De kerk 

2.5.1 Eenheid en verdeeldheid 
In zijn 'Enkele notities over Zondag 21 vr 54 en 55'*' wijst Woeldennk erop, hoe de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus elkaar aanvullen De 
Nederlandse Geloofsbelijdenis benadert de kerk van haar menselijke kant, als vergade
ring van mensen In de geloofsvisie van de Heidelbergse Catechismus rijst Chnstus ver 
boven het vergaderingswerk van de mensen uit "Al zien wij in de kerk niet anders dan 
mensen, het geloof ziet en hoort Christus bezig zich een gemeente te vergaderen "'" 
Alleen zo leren wij de rechte eerbied voor de kerk Het zicht op Chnstus moet ook 
ervoor bewaren, dat de ene kerkformatie de andere als niets dan mensenwerk veroor
deelt Is het een gemeente van Christus, al is het vol afdwalingen, dan wil Christus er 
toch wonen en werken "Wat zou de scheur tussen de kerken gemakkelijker geheeld 
worden, althans met minder verwijdering gepaard gaan, als Christus in zijn werk ons 
ver ging boven ons werk", verzucht Woeldennk " 

Chnstus vergadert een gemeente rondom Zich Hij doet dit door Zijn Geest en 
Woord Het Woord is het getuigenis van de Geest, het evangelie, waann de Heilige 
Geest Chnstus verkondigt en aanprijst De eenheid van de kerk berust op de eenheid 
van het ware geloof De openbaring van de eenheid der kerk "ligt niet in de samen
smelting van alle kerken tot één kerkformatie, maar in de eenparige belijdenis, met 
welke men Christus belijdt en in de verbondenheid der liefde De gebrokenheid der 
kerk is eigen aan deze bedeling, maar de jubel des geloofs en de taal der liefde dienen 
boven deze gebrokenheid zich te verenigen "'̂  

'De gemeenschap der heiligen' spreekt over de kerk als levensgemeenschap met 
Christus Als deze levensgemeenschap versterft, gaat het lichaam van Christus tot 
ontbinding over, dan maakt ook de eenheid van het geloof en van de liefde plaats voor 
twisten en vijandschappen 

2.5.2 Verkiezing 
Gods Zoon vergadert Zich een gemeente, die door de Vader tot het eeuwige leven is 
uitverkoren Deze uitspraak van de Heidelbergse Catechismus is volgens Woeldennk 
niet bedoeld om nu breed uit te gaan weiden over de verkiezing Wel wordt het 
christocentnsch karakter van de Catechismus hierdoor van een mogelijke eenzijdigheid 
bevrijd Chnstus vergadert Zijn kerk met een goddelijke opdracht en met een goddelijk 
doel "Zijn werk komt voort uit het eeuwig welbehagen Gods Er is dus geen willekeur 
in dit werk Christus verzamelt tot zich, die Hem van den Vader gegeven zijn Maar 
daardoor verandert het Evangelie niet Uit het ganse menselijke geslacht vergadert Hij 

"Homi/e/icaVIII.p 69-74 

™//omiZe/icaVin, p 69 

" Homüetica VIII, p 70 

"//omi/erica VIII p 71 
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de zijnen, daarom doet Hij zijn evangelie uitgaan tot alle creaturen Zij worden allen 
geroepen, zijne schapen zullen zijn stem horen en tot Hem komen "^' 

Dit eeuwig welbehagen is de kerk tot troost Christus' vergaderingswerk zal niet 
mislukken "Zoals het geloof door Chnstus tot de Vader komt, zo klimt het ook op 
langs de ladder van de beloften van het Evangelie tot het eeuwig welbehagen der 
verkiezing"''' Dat op de vergadering van de kerk de bescherming en onderhouding 
volgt, wordt door het geloof in Gods welbehagen vast en zeker De roeping van 
Christus is de roeping van Hem, die trouw is Hij neemt met aan om weer te verwer
pen HIJ belooft de blijvende nabijheid van de Geest Daarop rust de overtuiging, dat 
men een levend lidmaat van de gemeente is en eeuwig blijven zal Over deze zekerheid 
van het geloof mag met schuchtere eerbied maar ook met blijdschap gesproken worden 

2.5.3 Gemeenschap der heiligen 
De kerk is de gemeenschap der heiligen Oudere verklaarders spraken hier wel over de 
qualitas ecclesiae De kerk is de levensgemeenschap met Chnstus Ieder is door 
persoonlijk geloof aan Christus verbonden Omdat dezelfde Geest aan dezelfde 
Christus verbindt, zijn ze allen tot één lichaam samengevoegd Doop en Avondmaal 
spreken van de verbondenheid met Chnstus Verliest de gemeente haar band met 
Christus, dan wordt haar verdere (ambtelijke) inrichting een vorm zonder leven 

De Heidelbergse Catechismus geeft geen thetische beschrijving - zoals Paulus het 
doet - van de vruchten van het geloof en van de liefde tegenover elkaar De nadruk valt 
uitsluitend op de roeping tegenover elkaar Het inzetten van de gaven voor elkaar moet 
zo breed mogelijk genomen worden geld en goed evenzeer als een vermanend en 
vertroostend woord 

Woelderinks praktisch kerkelijke opstelling 
In Woelderinks praktisch kerkelijke opstelling vinden wij zijn ecclesiologische 
inzichten terug Te wijzen is hier op de gedachtenwisseling met de (toen nog) vrijge
maakt gereformeerde ds K Meima'' in Eenigheid des Geloofs over Het probleem der 
Hervormde Kerk ™ Opnieuw spreekt Woeldennk uit, dat in andere kerken het werk van 
de Here niet ontkend mag worden Gods werk steekt torenhoog boven ons werk uit 
Ons werk mag ook niet met dat van de Here vereenzelvigd worden Niet voor niets 
steunde Woeldennk dan ook de inzet van Eenigheid des Geloofs binnen de 
gereformeerde gezmdte met elkaar in contact komen om nader tot elkaar te komen'' 

" Homi/efica VIII, p 71 

"•//omi/edca VIII p 71 72 

" K Meima (1908 1987) onttrok zich in 1954 aan de vrijgemaakt gereformeerde kerken om zich te voegen 
bij de synodaal gereformeerde kerken, zie voor zijn gegevens H Hiddink W Ruizendaal Kerkvolk in 
beweging Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten Spakenburg 1887 1967 uitgave 
onder auspiciën van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten Spakenburg 1994, p 193 

"•EdGllp 30, 50 51 en 73-74 

"Zie£(/GI, nr 1 
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Wel waarschuwde hij ervoor, om kerkelijke eenheid niet als eerste doel te stellen. Op 
zichzelf achtte hij het verlangen naar kerkelijke eenheid legitiem. Alleen kon een stap 
daartoe in één keer wel eens te groot zijn.'* 
Tegelijk bleef Woelderink voluit hervormd predikant. Vandaar dat hij tegenover het 

onbegrip van niet-hervormden de houding verduidelijkte van hen, 'die in de Herv. Kerk 
wachtende zijn op den HEERE'.™ Wel wilde hij staan in de breedte van deze kerk. 
Daarom had hij ook bedankt voor het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond; naar 
zijn oordeel wakkerde De Waarheidsvriend de partij- en richtingenstrijd in de Her
vormde Kerk aan.*" Ook betreurde hij het beroep van buitenaf op de gereformeerde 
gezindheid in de Hervormde Kerk, en niet op die kerk zelf Woelderink vreesde, "dat 
misschien onbewust een bepaald kerkbegrip hier achter schuilt, waarbij men met 
volkomen negatie van de Herv. Kerk die geref. gezindheid als een ware kerk uit de 
Herv. Kerk tracht uit te pellen. Men zal daarbij wel aansluiting vinden bij enkele leden 
van de Geref. Bond, maar de geref gezindheid in haar geheel zal zich dan afzijdig 
houden; men zal dan voor dezelfde teleurstelling komen waarvoor men tijdens de 
doleantie kwam te staan."" 

XII.3 Analyse 

3.1 Wetenschappelijk-pastoraal 
Woelderinks opmerkingen over de Heidelbergse Catechismus in het blad Homiletica 
vanaf 1941 tot 1949 hebben een eigensoortig belang. Met deze opmerkingen overzien 
we vrijwel heel Woelderinks tweede periode. Een voornaam deel van zijn inzichten 
krijgen we ermee in beeld. En dat vanuit een bijzondere invalshoek. Woelderinks 
bijdragen in Homiletica dragen een wetenschappelijk-pastoraal karakter.*^ Hier wordt 
een stuk wetenschappelijke legitimatie van zijn inzichten geboden. Op dat niveau mag 
dan ook dóór gevraagd worden. 

Wat Woelderink in Eenigheid des Geloofs schrijft over de Catechismus, laat zich 
gemakkelijk invoegen in zijn bijdragen aan Homiletica. Wel treedt in Eenigheid des 

™£(/GIII, p. 139. 

" EdG II, p. 30. Vanaf mei 1949 tot juni 1950 volgde in EdG (UI, nr 18 tot IV, nr. 19) een artikelenserie van 
Woelderinks hand onder de titel 'Gesprek over de kerkelijke vragen met mijn Hervormde en Gereformeerde 
vriend(en)'. 

'" EdG. 11,4, p. 30. 

" EdG III, p. 140. 

*' Wetenschappelijk-pastoraal: in deze volgorde! Het blad Homiletica - hoezeer ook gericht op de homile-
tische praktijk - was duidelijk academisch van karakter. Het ging om het vormen van een studiegemeen
schap ('Woord vooraf in het eerste nummer). In het derde nummer van jaargang VIII werd er aan herinnerd, 
dat Homiletica alleen beschikbaar was voor predikanten, hulppredikers en theologische hoogleraren. Daarbij 
werd aan redacteuren vjm weekbladen het verzoek gedaan geen stukken uit het blad over te nemen; be
spreking in theologische tijdschriften werd wel op prijs gesteld. 
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Geloofs het pastorale aspect op de voorgrond, al ontbreekt het wetenschappelijk aspect 
niet. 

3.2 Vergelijking met andere publicaties in deze periode 
Het beeld, dat de bijdragen in Homiletica bieden, bevestigt dat van de andere publica
ties in deze periode, zoals in de voorgaande hoofdstukken besproken. Wat Woelderink 
opmerkt over 'belofte', 'verbond', 'geloof en 'sacrament' loopt er volledig parallel mee. 
Trouwens, ook met wat hij over deze thema's schreef in zijn eerste periode. Tot in de 
gekozen bewoordingen en de gebruikte voorbeelden (Doedes!) is hier een sterke 
consistentie te constateren. 

Voor wat betreft Gods verkiezing springt de bijdrage over Zondag 21 H.C. er 
opmerkelijk positief uit.*^ Zonder terughoudendheid spreekt Woelderink over het 
vergaderen door Christus van de uitverkorenen. Hem door de Vader gegeven; Christus' 
werk komt voort uit Gods eeuwig welbehagen. Dit welbehagen is tot troost van de 
kerk. Nergens in deze periode spreekt Woelderink zo positief over Gods verkiezing! 

Het geloof klimt via de ladder van de beloften op tot Gods verkiezing. Het is de 
bekende kenweg van het geloof, waarover we Woelderink ook in eerdere publicaties 
hoorden. Deze uitspraak wordt niet verder uitgewerkt. Of deze kenweg ook de 
persoonlijke verkiezingszekerheid betreft, blijft buiten bespreking. Wel is de volhar
ding der heiligen voluit 'voorwerp des geloofs'. 

Steeds eerder merkt Woelderink sporen van scholastiek denken op bij de gerefor
meerde patres. De Heidelbergse Catechismus is er niet vrij van. Calvijn blijkt evenmin 
losgekomen te zijn van de aristotelische denkvormen. Ook in dit opzicht bevestigen de 
bijdragen in Homiletica het beeld van deze periode. 

De in het vorige hoofdstuk geconstateerde verschuiving in de aandacht naar het 
werk van de Heilige Geest is in de bijdragen in Homiletica niet te traceren. Het zal 
samenhangen met de door Woelderink besproken Catechismuszondagen en/of 
vragen/antwoorden. Deze gaven hem blijkbaar geen aanleiding tot speciale aandacht 
voor het werk van de Heilige Geest. 

3.3. Kanttekeningen hij de opmerkingen/notities over de Heidel
bergse Catechismus 

3.3.1 De hermeneutische regel 
Woelderinks hermeneutische regel, dat de Heidelbergse Catechismus tegen de achter
grond van de reformatorische theologie gelezen moet worden, is in zijn algemeenheid 
juist te noemen. Te betreuren is, dat Woelderink hier niet nader specificeert, aan welke 
reformatorische theologische inbreng in het bijzonder gedacht moet worden. Hier is te 
denken aan Calvijn, maar ook - via Ursinus - aan invloed van Melanchthon en - via 

In Homiletica VIII, p. 71-72 (1948). 
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Olevianus  van Bullinger.^ Past Woelderink echter zijn hermeneutische regel toe, dan 
komt vrijwel uitsluitend Calvijn in het vizier. Dit moet een versmalling geacht worden. 
Onder andere bij de uitleg van vraag/antwoord 21 H.C. zal dit blijken.*' 

3.3.2 Scholastiek 
Woeldennk bespeurt in de Heidelbergse Catechismus vormen van scholastiek denken. 
Hiervoor wijst hij onder andere naar de redeneermethode van Zondag 5 en 6 H.C. 

Voor Woelderink is de term 'scholastiek' materieel bepaald. Scholastiek betekent 
voor hem een redenering, waarvan de inhoud niet (voornamelijk) aan de Schrift, maar 
aan de ratio ontleend is. Zonder twijfel dreigt dit gevaar bij het gebruik maken van 
scholastieke methodieken.*' Dan dient dit echter inhoudelijk aangetoond te worden. 

Onmiskenbaar grijpt de vraagstelling in Zondag 5 en 6 H.C. terug op de betoog

trant van Anselmus van Canterbury in diens Cur deus homo?^^ Toch staat de vraagstel

ling in een heel ander kader dan bij Anselmus. Bij Anselmus wordt remoto Christo 
verstandelijk een Middelaar Mifgedacht.** In de Catechismus wordt tegen de achter

grond van Zondag 1 H.C. over de Middelaar nagedacht.*' Dit ontneemt aan het 
'moeten' in de vragen 15, 16 en 17 H.C. het rationeelscholastiek karakter. Het gaat in 
dit 'moeten' om wat naar de Schrift voor onze verlossing noodzakelijk was. Daarmee 
wil niet gezegd zijn, dat het integreren van de Anselmiaanse betoogtrant in de Ca

*■* Zie voor achtergronden van/invloeden op de Heidelbergse Catechismus Wilhelm Neuser, m Handbuch 
der Dogmen und Theologiegeschichte Band 2, Gottingen 1989, Kapitel V11I,2 'Heidelberger Katechismus 
(p 288290), W Vsthoom, De theologie van de Heidelbergse Catechismus Twaalf thema's de context en 
de latere uitwerking, Zoetermeer 1996, p 1517. 

*' Bredere aandacht voor de reformatorische context van de Catechismus had Woelderink ook kunnen leren, 
dat de term 'troost' in vraag 1 H C minder willekeurig is, dan hij het doet voorkomen Al bij Luther en 
Melanchthon speelt deze term een rol Bovendien komt de vraag naar de 'troost' m de Catechismus 
regelmatig terug Dat wijst eens te meer op een bewuste keus, zie W Verboom, De theologie van de 
Heidelbergse Catechismus, p 1921. 

*' 'Scholastiek' is met L M de Rijk primair te beschouwen als 'een methode die hierdoor wordt gekenmerkt 
dat, zowel voor het onderzoek als voor het onderwijs, gebruik wordt gemaakt van een steeds weerkerend 
systeem van begrippen, onderscheidingen, propositieanalyses, redeneertechnieken en disputeermethoden', 
geciteerd via W J van Asselt, P L Rouwendal e a , Inleiding in de gereformeerde scholastiek, Zoetermeer 
1998, p 15 Scholastiek is primair een methodische aanduiding zonder direct inhoudelijke implicaties Wel 
moet toegestemd worden, dat het gebruik van deze methode inhoudelijke consequenties kan hebben en tot 
materiele rationalisering kan leiden, zie W van 't Spijker, Geest, Woord en kerk. Opstellen over de 
geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, Kampen 1991, p 143144 

" Paul Jacobs, Theologie reformierter Bekenntnisschnften in Grundzugen, Neukirchen 1959, p 65 

'* Zie voor Anselmus E P Meijering, Klassieke gestalten van geloven en denken, Amsterdam 1995, p 102

119 In de zogenaamde 'Utrechtse School' (G van den Brink, LJ van den Brom, E Dekker) bestaat 
(kritische) waardering voor Anselmus' wijsgerigtheologische methode Zie G van den Brink en M Sarot 
(red ), Hoe is uw naam Opstellen over de eigenschappen van God, Kampen 1995 

'■̂  J van Genderen, Naar de norm van het Woord, Kampen 1993, p 175 Zie ook Paul Jacobs, Theologie 
reformierter Bekenntnisschnften, p 65 "Es handelt sich um keine induktive Methode zur Begrundung des 
Wunders der Weihnacht, sondem um die deduktive Methode in induktiven Gewand " 
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techismus nu zo'n gelukkige greep is geweest.'" Maar met het signaleren van deze 
betoogtrant is het bewijs voor materieel scholastiek denken en redeneren in de Ca
techismus nog niet geleverd." Woelderink zelf lijkt daarvan iets aangevoeld te hebben, 
gezien de voorzichtigheid en het begrip, waarmee hij zijn kritiek op de Zondagen 5 en 
6 H.C. verwoordt. Aanzienlijk scherper is zijn verwijt van scholastiek denken en 
redeneren aan het adres van vraag/antwoord 48 H.C.; aan deze kritiek geven we in een 
aparte paragraaf aandacht. 

Scholastiek denken verwijt Woelderink niet alleen de leerlingen van Calvijn, maar 
- zij het in gematigde vorm - ook Calvijn zelf. Hier wreekt zich bij Woelderink 
opnieuw het ontbreken van een scherpe begripsbepaling van wat onder 'scholastiek' 
verstaan moet worden. Ook ontbreekt het historisch reliëf. Aan Woelderink kan 
worden toegestemd, dat bij Calvijn sporen van de (middeleeuwse) scholastiek zijn aan 
te treffen.'^ In dat opzicht is er continuïteit tussen Calvijn en de na hem komende 
orthodoxie. Toch is hier ook onderscheid en discontinuïteit: "de gereformeerde 
scholastiek was geen duplicaat van de middeleeuwse systemen en geen herhaling van 
de theologie van de reformatoren. Een identificatie van de reformatorische opvattingen 
en de posities van de gereformeerde orthodoxie, waarbij elke historische, literaire en 
methodische ontwikkeling wordt ontkend en waarbij de uitspraken van de gereformeer
de scholastici op een tijdloos-normatief niveau worden geplaatst, wordt daarom 
afgewezen."" Wat verstaan wordt onder 'gereformeerde scholastiek'''' is na Calvijn 
opgekomen. De vroege gereformeerde orthodoxie, waarin academische theologen zich 
systematisch gingen bedienen van de scholastieke methode, is te dateren vanaf 
1560/1565 tot 1630/40." 

Woelderinks notities over de Heidelbergse Catechismus overziende, kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken, dat zijn angst voor (inhoudelijk) scholastiek denken zich 
geleidelijk aan ontwikkelt tot overgevoeligheid ervoor. 

* Waren de vragen van Zondag 5 en 6 H.C. gesteld in het verlengde van wat in het Apostolicum beleden 
wordt, als verduidelijkingsvragen, dan was minder de schijn van een abstracte redenering opgeroepen dan nu 
het geval is. Zie opnieuw J. van Genderen, die opmerkt dat het de voorkeur verdiend zou hebben, wanneer de 
opstellers zich in dit opzicht hadden aangesloten bij het voorbeeld van Ursinus' Kleine Catechismus; Naar 
de norm van het Woord, p. 175. 

" Wel kan gezegd worden, dat de betoogtrant - onbedoeld - aanknopingspunten biedt voor scholastiek 
redeneren. 

'^ Zie hiervoor nader hoofdstuk XVc. 

" W.J. van Asselt, P.L. Rouwendal e.a., Inleiding in de gereformeerde scholastiek, p. 27-28; citaat op p. 28. 

** Zie voor een begripsbepaling W.J. van Asselt, P.L. Rouwendal, Inleiding in de gereformeerde scholastiek, 
p. 15-16. 

" Richard A. Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics. Volume 1. Prolegomena to Theology, Grand 
Rapids 1987, p. 14, zie ook p. 28 e.v. 
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3.3.3 De wet 
In Woelderinks opmerkingen over de plaats van Gods wet in de Heidelbergse Ca
techismus staat de eenheid van wet en evangelie centraal. Vandaar ook zijn stelling, dat 
in Zondag 2 tot 4 H.C. de ellendekennis uit de wet van God niet mag worden uitgelegd 
als een voorstadium van de verlossingskennis. De ellendekennis gaat niet aan het 
geloof vooraf, maar is er een onderdeel van. Woelderinks interesse met deze stellingna-
me is duidelijk. God geeft Zijn beloften onvoorwaardelijk. Ze mogen zonder voorwaar
den vooraf geloofd worden. Ook het eerst bevindelijk kennen van de eigen ellende uit 
de wet van God is geen voorwaarde om de beloften te mogen aanvaarden. 

Het is de vraag, of Woelderink met zijn visie een historisch juiste interpretatie 
gegeven heeft. Over het auteurschap van de Catechismus is het laatste woord nog niet 
gezegd. Wel is duidelijk, dat Ursinus er een aanzienlijk aandeel in gehad heeft.'* Diens 
verklaring van de Catechismus begunstigt die van Woelderink niet. In zijn uitleg van 
vraag/antwoord 2 H.C. schrijft Ursinus, dat de ellendekennis voor onze troost nodig is; 
"niet omdat zij op zichzelve ons troost of een deel van onzen troost uitmaakt (op 
zichzelve verschrikt zij ons immers eerder dan dat zij ons troost), maar: Ten eerste: 
omdat zij in ons het verlangen naar verlossing opwekt evenals de kennis van de ziekte 
bij den kranke de begeerte naar medicijn doet ontstaan; zoolang men immers niet 
gevoelt dat men ziek is haalt men geen geneesmeester. (...) Ten derde: omdat wij, zoo 
wij de zonde en de ellende niet kennen, ongeschikt zijn om het evangelie te hooren. 
Want zoo door de prediking der wet, die handelt over de zonde en Gods toom, geen 
voorbereiding plaats hebbe tot de prediking over de genade, volgt er een vleeschlijke 
gerustheid en ontstaat er een onvaste troost, daar een zekere troost met vleeschlijke 
gerustheid niet bestaanbaar is."'^ 

Het lijkt moeilijk weerlegbaar, dat Ursinus de wet als kenbron van de ellende aan 
het evangelie doet voorafgaan en daarvan los ziet.'* Een andere kwestie is echter, of de 
uitleg van Ursinus de oorspronkelijke betekenis van de Catechismus weergeeft. C. 
Graafland erkent, dat we over de bedoeling van de opstellers goeddeels in het onzekere 

" Zie over het auteurschap van de Catechismus W Verboom, De theologie van de Heidelbergse Catechis
mus, p 15-17, Verboom somt de diverse theorieën over het auteurschap op 

" Zacharias Ursinus, Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus, Uit het Latijn door C van Proosdij, 
Kampen 1886, deel I, p 25 Van Proosdij geeft een vertaling van Ursinus' Explicationes Catecheticae 
Palatmae, waarvan in 1598 een tweede uitgave verscheen, verzorgd door Ursinus' leerling David Paraeus, in 
1612 werd deze uitgave opgenomen in de Opera theologica Ursinus' Catechismusverklarmg vormt de basis 
voor het zogenaamde Schat-boeck der Verclaringhen over den Nederlandsche Catechismus Uyt de 
Latijnsce Lessen van Dr Zacharias Ursinus, opgemaeckt van Dr David Paraeus Vertaelt en met tafelen 
verlicht door Dr Festus Hommius En nu van nieus na de publijcke oversetting des Bybels overzien en met 
toeeygeningen verrijckt door D loannes Spiljardus, Amsterdam 1657 De vertaling van C van Proosdij 
beperkt zich tot de weergave van Ursinus' uitleg van de Catechismus Terecht is er op gewezen, dat we hier 
te maken hebben met college-aantekeningen, niet met een eigenhandig geschrift van Ursinus (zo K Schilder, 
Heidelbergsche Catechismus I, Goes 1947, p 52) Hiervan was echter ook Paraeus zelf zich bewust. Diens 
verantwoording bij de tweede druk van de Explicationes maakt aannemelijk, dat we hier met een betrouwba
re weergave van Ursinus' uitleg te maken hebben (zie bij Van Proosdij, p. XV-XVII). 

" Dit tegenover K. Schilder, die meent dat ook voor Ursinus de ellendekennis uit de wet een zaak van 
geloofstroost is, van geloofsratiocinatie, Heidelbergsche Catechismus I, p 52-54. 
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blijven tasten, omdat de ontstaansgeschiedenis van de Catechismus nog steeds veel 
vragen open laat Toch schnjft hij vervolgens "Juist daarom is er veel voor te zeggen, 
dat WIJ vooral luisteren naar hen, die het dichtst bij het vuur hebben gezeten en zich 
uitdrukkelijk over de betekenis van de H Catechismus hebben uitgesproken Het ligt 
voor de hand, dat wij dan toch weer m eerste instantie bij Ursinus terechtkomen"'' 
Terecht echter stelt K Schilder, dat met Ursinus' persoonlijke parafrase authentiek is, 
dat is alleen van de Catechismus zelf te zeggen "* De tekst van de Catechismus zal de 
doorslag moeten geven 

Spreekt de Catechismus over de wet als kenbron van de ellende, dan wordt de wet 
geciteerd naar de samenvatting, die Christus ervan gegeven heeft m Mattheus 22 37-
40 Dat is een sterke indicatie voor de gedachte, dat in de Catechismus 'wet' en 
'evangelie' geen gescheiden circuits zijn Anders gezegd voor de Catechismus gaat de 
wet niet aan het evangelie vooraf, maar is de wet met het evangelie vervlochten Gods 
wet is de regel van de dankbaarheid voor Gods verloste volk Als zodanig blijft die wet 
ook kenbron van ellende (antwoord 115 H C )^'^^ Niet voor mets spreekt antwoord 2 
H C in de tegenwoordige tijd Het is niet hoe groot mijn zonden en ellende waren, 
maar zijn '"̂  

C Graafland erkent, dat er voor Ursinus spanning moet hebben gezeten tussen zijn 
uitleg en de tekst van de Catechismus '°' Voor Ursinus' scheiding tussen wet en 
evangelie wijst hij op de invloed van Melanchthon '"* W Verboom voert het verschil 
tussen de Catechismus en de latere Explicatwnes terug op een nadere ontwikkeling in 
Ursinus' eigen denken "Ursinus zelf is hierin naar mijn mening opgeschoven naar een 
meer scholastieke wijze van theologiseren""" Hoe dit ook zij, de tekst van de Ca
techismus wijst meer op aansluiting bij Calvijn - bij wie wet en evangelie nauw op 

" Ursinus, Woelderink en Miskotte over Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus, in Theol Ref XXIII 
p 16-17 In het artikel van Graafland komt Woelderinks mening ter sprake aan de hand van diens postuum 
verschenen geschrift De inzet van de Catechismus Verklaring van de Zondagen I-VU van de Heidelberger, 
Franeker z j 

"" K Schilder, Heidelbergsche Catechismus I, p 52 

"" Zie W Verboom, De theologie van de Heidelbergse Catechismus p 278-279, zie ook Paul Jacobs, 
Theologie reformierter Bekenntnisschriften, p 61 62 

'"̂  J van Genderen, Naar de norm van het Woord, p 171 Op deze zelfde pagina wijst Van Genderen op het 
analytisch karakter van de Catechismus Voorop gaat vraag/antwoord 1 H C, wat hienn samengevat is, 
wordt daarna geanalyseerd en geëxpliceerd 

"" Theol Ref XXIII, p 17-23 Toch blijft het Ursinus dwars zitten, dat hij in Zond 2 ook met het evangelie 
te maken krijgt (p 18) 

'°* Theol Ref XXIII, p 8-9 

"" De theologie van de Heidelbergse Catechismus, p 28 
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elkaar betrokken zijn en vanuit Cliristus gezien een eenheid met elkaar vormen'"* - dan 
bij Melanchthon. Dat pleit voor het historisch gelijk van Woelderinks stelling, dat het 
in Zondag 2 tot 4 H.C. niet gaat om een chronologisch en conditioneel voorstadium 
van de verlossingskennis, maar om een onderdeel van de geloofskennis van het 
evangelie van de enige troost. Dat Woelderink daarvan een eigen uitwerking en 
toepassing biedt, is een andere zaak. Ten aanzien van de verhouding wet en evangelie 
mag gezegd worden, dat hij hier de oorspronkelijke zin van de Heidelbergse Catechis
mus onderkend heeft. 

3.3.4 Geloof-belofte-sacrament 
In zijn notities in Homiletica geeft Woelderink een uitleg van vraag/antwoord 21 H.C., 
zoals hij die vanaf het begin van zijn publicaties verdedigd heeft. Kort samengevat 
luidt deze uitleg: in antwoord 21 H.C. liggen kennis en vertrouwen in één perspectief. 
Het 'niet alleen ..., maar ook' onderscheidt tussen algemeen en bijzonder. Het geloof 
houdt alle Woord van God voor betrouwbaar, in het bijzonder het Woord van Gods 
genade, dat persoonlijk toegeëigend wordt. Deze onderscheiding heeft de Catechismus 
aan Calvijn ontleend."" 

Al eerder in deze studie werd als vraagpunt genoteerd, of Woelderink terecht de 
omschrijving van het geloof in vraag/antwoord 21 H.C. exclusief vanuit Calvijn 
mterpreteert.'"* Tegen de achtergrond van Woelderinks eigen hermeneutische regel is 
het hier de plaats om naar deze vraag nader onderzoek doen. 

Op het punt van de kennis is er onmiskenbaar verband tussen Calvijn's definitie 
van het geloof en de omschrijving daarvan in antwoord 21 H.C. Calvijn omschrijft het 
geloof als een "vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, die 
gegrond is op de waarheid van Zijn genadige belofte in Christus en door de Heilige 
Geest zowel aan ons verstand wordt geopenbaard als in ons hart wordt verzegeld."'"' 
Voor Calvijn is de 'kennis' niet alleen een zaak van het verstand, geen 'kille kennis'; in 
deze kennis zijn ook de affecten betrokken."" 

"* C Graafland, Van Calvijn tot Comne. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het 
Gereformeerd Protestantisme deel 3 &4, Zoetermeer 1994, p 20 

'°' Deze interpretatie van antwoord 21 H.C. is al te vinden in Woelderinks referaat 'Het wezen des geloofs' 
uit 1923, ook weer in zijn lezing 'Geloof en bevinding' uit 1927 (zie hoofdstuk I) In de artikelenserie over de 
rechtvaardigmaking uit 1935 keert dezelfde uitleg terug (zie hoofdstuk IV) Bij zijn beroep op Calvijn 
verwijst Woelderink steeds naar Inst 111,2,7,8 en 16 

'™ Zie hoofdstuk IV, Analyse 3 6 2 

"" " benevolentiae firmam certamque cognitionem, quae gratuitae in Christo promissionis veritate fundata, 
per spintum sanctum et revelatur mentibus nostris et cordibus obsignatur", Inst 111,2,7 (CO 11,403), gevolgd 
werd de vertaling in Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn Gekozen, vertaald en ingeleid door dr 
W van 't Spijker, Delft 1987, p 110 

"° Zie W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Góttingen 1957, p 261, C Graafland, De 
zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van 
reformatie en nadere reformatie (diss. Utrecht 1961), Amsterdam 1977 (tweede druk), p. 18-19 
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In Calvijn's visie is aan het geloof het vertrouwen eigen. Weliswaar blijft het vertrou

wen in zijn definitie ongenoemd, impliciet is het er wel in opgenomen. Geloven is een 
zaak van persoonlijke geloofskennis, die vast en zeker is.^^^ 

Er is in de omschrijving van het geloof in antwoord 21 H.C. inderdaad aansluiting 
bij Calvijn op te merken. Toch is er een verschil in accent. In Calvijn's definitie is de 
kennis zozeer met het vertrouwen verweven, dat deze laatste niet eens meer apart 
genoemd hoeft te worden."^ De Catechismus onderscheidt: 'niet alleen ..., maar ook'. 
Dit sluit meer aan bij de manier, waarop Calvijn in de Institutie van 1536 het ware 
geloof omschrijft: "En dit betekent, dat wij niet alleen alles wat over God en Christus 
geschreven is en gezegd wordt voor waar houden, maar ook dat wij al onze hoop en 
ons vertrouwen vestigen op God alleen en op Christus, en door deze gedachte zo 
gesterkt zijn, dat wij aan de goede wil van God jegens ons in geen enkel opzicht 
twijfelen, zodat wij vast overtuigd zijn, dat hetgeen wij nodig hebben naar ziel of naar 
lichaam, ons door Hem gegeven zal worden."'" 

W. Verboom wijst erop, dat deze laatste definitie van Calvijn elementen bevat, 
ontleend aan Luther en Melanchthon. Hij wijst op de Kurze Farm van Luther uit 1520: 
"Ten tweede wordt in God geloofd, dat is wanneer ik niet alleen geloof dat het waar is 
wat door God gezegd wordt, maar ook mijn vertrouwen op Hem stel." Het element van 
'voor waar houden' is endeend aan Melanchthon {Loei 1521). Ook het 'niet alleen ..., 
maar ook' is eveneens bij Luther en Melanchthon te vinden."" Deze elementen heeft 
Calvijn in zijn latere definitie niet gehandhaafd. De Heidelbergse Catechismus deed dit 
wel, waarbij diverse gegevens uit lutherse en gereformeerde bronnen werden samenge

voegd. Daarbij dient genoteerd te worden, dat het 'voor waar houden'  bij Melanchthon 
een zelfstandig gegeven  in de Heidelbergse Catechismus tot een onderdeel van de 
kennis werd.'" Antwoord 21 H.C. is  historisch gezien  dus wel voor een deel,"' maar 
niet exclusief op Calvijn terug te voeren. In dit opzicht tekent Woelderink een te smalle 
achtergrond voor dit Catechismusantwoord. Dit pleit te meer voor de  al eerder 
geciteerde  voorzichtige uitspraak van J. van Genderen: antwoord 21 H.C. kan vanuit 
Calvijn geïnterpreteerd worden. Dat sluit niet uit, dat er onder de opstellers aan diverse 

' " Zie W Krusche, Idem, p 263, zie ook C Graafland, Idem, p 2122 (noot 10) voor een overzicht van de 
verschillende opvattingen over de plaats van het 'vertrouwen' in Calvijns visie op het geloof 

'" Om deze reden geeft S P. Dee in zijn Hei geloofsbegrip van Calvijn (diss VU Amsterdam), Kampen 
1918 de voorkeur aan Calvijns definitie van het geloof uit 1559 boven die van antwoord 21 H C 

"■' Institutie 1536 Onderwijs m de christelijke religie, vertaling W van 't Spijker, GoudnaanKampen 1992, 
p 6869 (CO 1,56) 

"" W Verboom, De theologie van de Heidelbergse Catechismus, p 61 en p. 63 

' " W Verboom, Idem, p 63 

'"■ Zie W Verboom, Idem, p 63 "In de nadruk op kennis toont Ursinus zich een leerling van Calvijn " Zie 
voor de verschuiving in Ursinus' visie op het geloof p 65 
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termen een verschillende invulling gegeven kan zijn.'" 
In Woelderinks bespreking van de sacramenten treft de kritiek op de uitspraak in 

artikel 34 Nederlandse Geloofsbelijdenis: 'Alzo geven de dienaars van hun zijde het 
sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacra
ment wordt aangeduid'. Volgens Woelderink werkt hier de oude tegenstelling stof-
geest na. Dit zou teruggaan op Zwingli met zijn spiritualistische inslag. 

Hier heeft Woelderink de bedoeling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis misver
staan. Uiteraard is het de Here, die het sacrament geeft, zoals Woelderink stelt. Maar 
Hij doet het met gebruikmaking van mensen. Bij het sacrament moet men zich niet 
verkijken op die mensen, maar naar de Here zien. Daar is het de bedoelde zinsnede in 
artikel 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis om begonnen. C. Vonk heeft in een 
gedocumenteerd betoog aannemelijk gemaakt, dat hier protest wordt aangetekend tegen 
de doperse - in de grond van de zaak donatistische"* - opvatting, dat de geldigheid van 
de doop afhangt van de waardigheid van de bedienaar. Daartegenover wil Guido de 
Brés - in het spoor van Calvijn - er de nadruk op leggen, dat de bedienaars slechts 
instrumenten van God zijn. God geeft datgene, waarvan het sacrament teken en zegel 
is. Hier is geen sprake van spiritualistisch getint dualisme."' 

3.3.5 Heilsfeiten 
Woelderinks bespreking van de heilsfeiten (Zondag 14, 15, 17 en 18 H.C.) wordt 
gestempeld door zijn protest tegen de scholastieke denkwijze, waarin zonde en genade 
substantieel gedacht worden. Merkwaardig en inconsequent is in dit kader Woelderinks 
terminologie, wanneer hij spreekt over de toom van God tegen de zonde van heel het 
menselijk geslacht. Die toorn heeft een objectief bestand. Ongetwijfeld onbedoeld 
wordt hier de toorn van God tot een kwantificeerbare zelfstandigheid. Woelderink had 
deze klip kunnen omzeilen door erop te wijzen, dat Gods toom tegen de zondaar ten 
diepste toom tegen de zonde is en als zodanig overdraagbaar op de Borg, zonder dat de 
Vader op de persoon van de Borg vertoornd is. 

' " J vun Gendeien, Naar de norm van het Woord, p. 177; citaat in hoofdstuk IV, Analyse 3.6.2. 

' " Zie over de donatistische opvattingen: R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band II, Darmstadt 
1965 (zesde druk), p. 437 e.v. 

' " Zie C Vonk, De voorzeide leer deel Illb. De Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37, 
Barendrecht 1956, p. 354-359. Ten aanzien van het verwijt van 'spiritualisme' is ook rekening te houden met 
de opmerking van G.C. Berkouwer, dat het altijd noodzakelijk is "zeer voorzichtig te zijn met het verwijt van 
spiritualisme, omdat in de verhouding tusschen teeken en beteekende zaak altijd de mogelijkheid ligt om 
tegen het roemen in het teeken te waarschuwen Zoo heeft Paulus' woord. 'Besneden zijn of met besneden 
zijn beteekent mets, maar of men een nieuw schepsel is' (Gal. 6:15) of zijn woord: 'Want niet hij is een jood, 
die het uiterlijk is en niet dat is de besnijdenis, wat uiterlijk aan het vleesch geschiedt, maar hij is een jood, 
die het in het verborgene is en de (ware) besnijdenis is die van het hart' (Rom 2:28,29) mets met spintuahs-
me te maken. Ook wanneer men het uitwendig teeken verbonden ziet met het woordje 'slechts', is het onge
oorloofd direct van spiritualisme te spreken b.v. S. Greijdanus Johannes geeft slechts het uitwendig teeken 
(Commentaar Lukas I, 169); ( . ) In zulke zinswendingen is het met de bedoeling het 'teeken' te devalueeren, 
maar te verwijzen naar de diepte van het sacrament en naar het 'sigmficatum'"; Karl Barth en de kinderdoop, 
Kampen 1947, p. 82, noot 17. 
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Calvijn over Gods toom en Christus 
Ook Calvijn wil er niet van weten, dat de Vader vertoornd is geweest op de persoon 
van de Middelaar. "Want hoe zou Hij toornig worden op zijn geliefde Zoon, in dewelke 
HIJ zijn welbehagen had?"'™ Voor Calvijn is Christus' neerdalen in de hel het voelen 
van de gestrengheid van Gods wraak over de zonde.'̂ ' Christus was niet door God 
verlaten, maar voelde Zich door God verlaten: "Omdat Hij Zich voor het gericht Gods 
stelde om voor de zondaren te voldoen, moest Zijn bewustzijn door deze benauwdheid 
gekweld worden, alsof Hij van God verlaten was. Ja, alsof Hij God tot een tegenstander 
had."'" Op de vraag "Was de Vader dus niet boos op Hem?", formuleert Calvijn het 
volgende antwoord: "Allerminst. Maar Hij heeft deze gestrengheid tegen Hem geoe
fend, opdat vervuld zou worden wat voorzegd was door Jesaja: Dat Hij geslagen is 
door de hand van de Vader om onze zonden, verwond om onze ongerechtigheden."'̂ ' 

De latere gereformeerde belijdenisgeschriften hebben bij de verklaring van het 
'neergedaald in de hel' dit alsof (ac si) van Calvijn niet overgenomen.'̂ '' 

Groot bezwaar heeft Woelderink tegen de redeneertrant in vraag/antwoord 48 H.C. 
Hier wordt naar zijn mening  scholastisch  geredeneerd vanuit de naturen van 
Christus en niet vanuit Zijn persoon.'" 

Deze kritiek van Woelderink is niet houdbaar. In antwoord 47 H.C. horen we de 
echo van Calvijn's onderwijs in Inst. 11,16,14: lichamelijk is Christus niet meer bij ons, 
wel is Hij aanwezig in Zijn Geest en kracht. Daaruit vloeit de kwestie van vraag 48 
voort: Worden de naturen zo niet in Christus gescheiden? Het is het verwijt van de 
Luthersen aan het adres van de gereformeerden. Antwoord 48 H.C. wijst dit verwijt af. 
Gereformeerden staan voor de orthodoxe belijdenis van Chalcedon. De twee naturen in 
Christus zijn niet met elkaar vermengd. Maar ook niet van elkaar gescheiden. Om dit 
laatste is het antwoord 48 H.C. met name begonnen. Het zogenaamde 'extracalvinisti

""Inst 11,16,11. 

"' Inst. 11,16,10;"... ut divinae ultionis severitatem senüret..." (CO 11,376). 

' " Catechismus van Geneve, antwoord 66; vertaling H.J. van der Munnik, in: Stemmen uit Geneve. Preken, 
artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn deel 1, Meeuwen (N.Br.) 1969 (derde druk), p. 386; "... ac si 
derelictus a Deo esset, imo ac si Deum haberet infestum" {CO VI,30); cursivering HW. 

"■' Catechismus van Geneve, vraag en antwoord 67 {CO VI,30/32). Ook in Inst. 11,16,10 verwijst Calvijn 
naar Jesaja 53. 

' " Zie hierover Paul Jacobs, Theologie reformierter Bekenntnisschriften, p. 31 32. 

'^' Woelderinks bezwaar doet denken aan dat van O. Noordmans in Het Koninkrijk der hemelen Toelichting 
op de Heidelbergse catechismus zondag 722, Nijkerk 1949; opgenomen in Verzamelde werken 2, Kampen 
1997: 'Vr 47 en vooral vr. 48 komen dan met een bedenking in de trant van zondag 5 en 6, vragen die ons 
ietwat scholastich aandoen en waardoor de historische samenhang der Twaalf artikelen hier enigszins 
gestoord wordt (...) Deze vragen verwarren ook enigszins de prediking van de trappen der vernedering en 
der verhoging en grijpen terug op de onderscheiding der naturen Zij volgen niet zuiver de belijdenis van het 
middelaarswerk en de voortgang die daarin is. Bij de behandeling van dat werk kan moeilijk telkens worden 
stilgestaan bij de onderscheiding der naturen. Dat werk vordert een zekere eenheid des persoons"; Verzamel

de werken 2, p 524. 
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cum' is tevens een 'intra-calvinisticum'P^ Al moet aangenomen worden, dat de 
godheid buiten de aangenomen mensheid is, toch bhjft deze persoonlijk (personaliter!) 
met haar verenigd.'^^ 

Antwoord 48 H.C. zet dus geen abstracte redenering op over de naturen van 
Christus. De interesse is vooral om de eenheid van Christus' persoon te beklemtonen. 
Daarmee gaat de Catechismus in het spoor van Calvijn. Ook bij hem vinden we geen 
abstracte redenering over de twee naturen van Christus. Het gaat hem om de ene Here 
Jezus, die zowel God als mens is.'^* Zo is ook het werk van de verzoening volgens 
Calvijn niet het werk van de ene of de andere natuur, maar van de gehele persoon.'^' 
G.C. Berkouwer concludeert dan ook: "Voor Calvijn gaat het nimmer (...) om de 
abstracte Goddelijke of menselijke natuur, (...) maar om de éne persoon des Zoons, die 
in al zijn middelaarswerken aanwezig is èn werkt.^^° 

Dat termen als 'wezen', 'persoon' en 'natuur' van huisuit filosofisch-abstraherend 
van aard zijn, is hiermee niet ontkend. Van belang is echter de lading van deze termen. 
Om het te zeggen met de woorden van C. Graafland: "De kerk heeft altijd het zwaarte
punt laten vallen op de persoon van Christus, in wie God zelf in eigen persoon reddend 
tot ons is gekomen. Zij heeft deze belijdenis uitgewerkt met historisch beperkte 
denkmiddelen. Maar dat is secundair vergeleken bij de essentie van dit belijden."'" 
Terecht wijst K. Runia erop, dat wanneer nieuwe problemen zich voordoen, er niet 
altijd direct ook nieuwe termen beschikbaar zijn, zodat het nieuwe vaak uitgedrukt 

" ' Zie Paul Jacobs, Theologie reformierter Bekenntnisschnften, p 66 

"^ Het extra is met een gereformeerd 'plus' bij de Apostolische Geloofsbelijdenis Extra = buiten " 
divinitas esse earn quidem extra naturam humanam ", J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse 
belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen, Amsterdam 1976 (tweede 
druk),p 176 

'»Zie//i.st 11,14,4 

' ' ' Zie J Koopmans, Het oudkerkelijke dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn (diss Utrecht 
1938) Amsterdam 1983 (tweede druk), p 87, op deze zelfde pagina concludeert Koopmans, dat Calvijns 
christologie van klassieke stijl is, waarbij Calvijn zich - met nog meer bewustheid dan Luther - heeft 
losgemaakt van de scholastieke probleemstellingen Zie ook K Schilder, Heidelbergsche Catechismus II, 
Goes 1949, p 204-208 (Calvijn versus Stancarus) 

' "G C Berkouwer, De persoon van Christus, Kampen 1952, p 248 

'" C Graafland, 'Berkhofs theologie in het licht van de gereformeerde traditie' (p 44-54), m Weerwoord 
Reacties op Dr H Berkhofs Christelijk geloof Nijkerk 1974, p 48 Zie voor een evaluatie van de stelling 
van A von Harnack, dat de hellenistische denkvormen het oorspronkelijk evangelie vervormd en verminkt 
hebben (het dogma zou in aanvang en ontwikkeling een werk van de Griekse geest zijn op de bodem van het 
evangelie) K S\t\&m&, Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus {dus VU Amsterdam), Delft 
1933, p 244-253 Sietsma stelt De kerk heeft wel gebruik gemaakt van de in Gods algemene goedheid 
gegeven schatten van denkkracht, maar zij heeft gewaakt voor vermenging van de christelijke leer met de 
Griekse filosofie. 
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moet worden in voorhanden zijnde terminologie "^ Bestaande terminologie werd 
gebruikt om Schriftuurlijke inhouden te verwoorden Daarbij was men zich bijvoor
beeld in Chalcedon de beperktheid van de termen goed b e w u s t ' " Wat al voor de 
Grieks-talige theologie geldt, gaat in nog sterkere mate op voor de Latijns-talige 
theologie "Het is een neiging van de latijnsche theologie de termen van hun wijsgerige 
lading te ontdoen en hen alleen als een noodzakelijk begripsapparaat aan te wenden " ' ^ 

BIJ dit oud-kerkelijke spraakgebruik sloot de Reformatie zich aan " ' Op grond 
daarvan tot abstraherend redeneren concluderen, moet een te vlotte conclusie geacht 
worden In confrontatie met Luther geeft Zondag 18 H C een eigen verwerking van het 
Chalcedonense. Met zijn kritiek doet Woeldennk vraag/antwoord 48 H.C met werke
lijk recht 

H Bavinck/K Schilder 
In zijn kritiek op het spreken van H Bavinck (en andere gereformeerden, zoals 
bijvoorbeeld Voetius) over de goddelijke natuur als de grond voor de aanbidding van 
de Middelaar, staat Woeldennk niet alleen Ook K Schilder is van mening, dat de 
gereformeerden zich in dit opzicht wel eens in al te subtiele onderscheidingen begeven 
hebben "Maar wij houden ook in dezen de eenheid en ondeelbaarheid van den uit twee 
naturen geconstitueerden Persoon-des-Middelaars voor oogen ""'' 
Voor een eerlijk beeld moet gezegd worden, dat ook in de opvatting van H Bavinck 

(en andere gereformeerden) niet een natuur, maar een persoon aangebeden wordt De 
Middelaar wordt aangeroepen Alleen, de grond daarvoor (het objectum formale) is 
Zijn goddelijke natuur Anders treedt (heidense') creatuur-vergoding op ' " Men kan de 
vraag stellen, of persoon en natuur hier toch met te zeer van elkaar geabstraheerd 
worden, zodat de aanbidding van de concrete Middelaar onder spanning komt te staan 
Het IS in ieder geval niet de bedoeling Tegenover vergoding van het creatuurlijke 
stelde men niet de aanbidding van de goddelijke natuur, "maar men benaderde het 
vraagstuk in verband met de onbreekbare eenheid des persoons In de eenheid des 

' " K Runia, Het geheim van Jezus Christus Het huidige debat over de christologie (sene Bij-tijds 
geloven), Kampen 1992, p 90 

" ' J Veenhof, 'De dubbele Jezus een theologische verantwoording', in De dubbele Jezus Meditaties over 
de teksten uit de evangeliën, Baarn 1985, p 112-114 Zie ook J van Genderen, Oriëntatie in de dogmage-
schiedems (serie Theologie in reformatorisch perspectieO, Zoetermeer 1996, p 76 

"^ J Koopmans, Het oudkerkebjk dogma in de Reformatie, p 40 

' " Al wilde Calvijn zich met op de oud-kerkelijke termen laten vastpinnen Zie Koopmans, Idem, p 45-48, 
zie ook W de Greef, Johannes Calvijn Zijn werk en geschriften, Goudriaan-Kampen 1989, p 158-160 
(Calvijn versus Caroli) 

' " Heidelbergse Catechismus II, p 211 Zie ook J Douma in Ref 53, p 231, die zich bij Schilder aansluit 
Het komt ons voor dat Schilder hier met een stukje (ook) gereformeerde scholastiek gebroken heeft ( ) 

Naar zijn menselijke natuur zit Christus aan Gods rechterhand, en daar wil Hij door ons aangebeden worden 
Hl] - niet een natuur, goddelijk of menselijk, maar de Persoon, zoals wij Hem als Jezus Christus, de 
Middelaar, mogen kennen ' 

' " GD III, p 303-305 
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persoons is de aanbidding der kerk op de ene persoon gericht. "''* Dat Woelderink dit 
element niet in rekening brengt, maakt zijn kritiek op Bavinck eenzijdig. 

3.5 De kerk 
In zijn notities over Zondag 21 H.C., vraag/antwoord 54 en 55 onderbouwt Woelde
rink zijn visie op de diversiteit van de kerkformaties. Waar Christus vergadert, is de 
kerk aanwezig. De eenheid van de kerk is niet formeel, maar materieel te denken. Deze 
eenheid berust op de eenheid van het geloof. 

Woelderink zelf schrijft, dat de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis ten aanzien van de kerk elkaar aanvullen. Verdiscontering van wat 
met name artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis schrijft over de kenmerken van de 
ware en de valse kerk, ontbreekt echter bij Woelderink. Waar liggen de grenzen van de 
kerk? Tot hoe lang is een kerk, waar dwaling getolereerd wordt, als kerk aan te 
merken? Woelderink zelf roept deze vragen op, door te zeggen dat ook een gemeente 
vol (!) afdwalingen nog wel degelijk een gemeente van Christus kan zijn. Het niet 
verwerken van artikel (27 tot) 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis versmalt een deel van 
Woelderinks conclusies tot zijn persoonlijke toepassing van Zondag 21 H.C. Confron
tatie met wat de reformatoren - in het bijzonder Calvijn - over de kerk geleerd hebben, 
blijft achterwege. 

3.6 Binding aan de belijdenis 
In Woelderinks omgang met de tekst van de Heidelbergse Catechismus treft de 
vrijmoedigheid, waarmee hij kritiek uitoefent. Deze kritiek gaat verder dan alleen 
aanmerkingen op de wijze van formuleren, al komt ook deze vorm van kritiek voor. In 
het bijzonder ten aanzien van vraag/antwoord 48 H. C. is sprake van materiële kritiek, 
die niet alleen meer voorstellingswijze en formulering raakt. Het roept de vraag op, in 
hoeverre Woelderink zich gebonden achtte aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

Op deze vraag geeft het materiaal in Homiletica geen direct antwoord. Woelde-
rmks bijdragen in Eenigheid des Geloofs in deze periode geven op dit punt wel een 
enkele indicatie. Voor Woelderink heeft de kerkelijke belijdenis wel degelijk norme
rende betekenis. Vandaar dat hij zich kan afvragen, of prof. J. Severijn in zijn brochure 
Vragen van tijd en eeuwigheid^^^ in zijn uitgangspunt nog wel op de bodem van de 
belijdenis staat.'"" Toch is de belijdenis niet normatief in zichzelf. De belijdenis moet 
in het licht van de Schrift worden gelezen en niet omgekeerd. Afwijking van een 
bepaald leerstuk is vooral afwijking van de Schrift."" In dat kader stelt Woelderink ook 
de vraag naar de grenzen van het kerkelijk leergezag aan de orde. Als het niet onfeil-

'"GC Berkouwer, De persoon van C/in\sfMj, Kampen 1952, p 250-251; citaat op p 251. 

'" Ondertitel: Bezwaren tegen het nieuw-modernisme De brochure was een uitgave van De Waarheids
vriend te Maassluis (1948). 

"^EdGllp. 132. 

"'EdG m,p 180. 
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baar is, kan het dan wel dwingend of bindend ziju?'"*-
Wie de notities in Homiletica combineert met de opmerkingen in Eenigheid des 

Geloofs, komt tot de voorlopige conclusie, dat voor Woelderink de kerkelijke belijde
nis gezag heeft, maar daarbij onderworpen is en blijft aan het gezag van de Schrift. Dit 
respect voor de belijdenis verhindert hem echter niet er materiële kritiek op uit te 
oefenen. Blijkbaar moet niet aan een strikt letterlijke binding aan de belijdenisge
schriften gedacht worden. 

XII.4 Conclusie 
Woelderinks opmerkingen over de Heidelbergse Catechismus bevestigen inhoudelijk 
het beeld van zijn andere publicaties in deze tweede periode. De eerder geconstateerde 
toename in aandacht voor de Heilige Geest en Zijn werk wordt hier niet merkbaar. 
Opmerkelijk positief laat Woelderink zich uit over Gods verkiezing. 

De wetenschappelijk-historische onderbouwing van Woelderinks opmerkingen 
over de Heidelbergse Catechismus is niet altijd even solide. Steeds vaker meent hij 
sporen van scholastiek-abstraherend denken te ontdekken. Ook Calvijn blijkt er naar 
zijn oordeel niet vrij van te zijn. 

Woelderinks angst voor scholastiek-abstraherend denken en redeneren krijgt 
trekken van een zekere overgevoeligheid ervoor. Deze overgevoeligheid geeft aan de 
kritiek soms het karakter van hyperkritiek. 

'«£dGIII,p. 172. 
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Hoofdstuk XIII Woelderinks houding ten opzichte van 
Barth 

XIII.l Opzet van het hoofdstuk 
In dit hoofdstuk geven we aandacht aan de beide keren in Woelderinks tweede periode, 
waarin hij expliciete uitspraken doet over denkbeelden van Karl Barth. Beide keren 
raakt het de kernpunten van deze studie, verbond en verkiezing. 

In de eerste plaats betreft het een bespreking in Eenigheid des Geloofs van het 
boek van G.C. Berkouwer, Karl Barth en de kinderdoop} Barths verwerping van de 
kinderdoop, Berkouwers analyse daarvan en Woelderinks recensie van Berkouwers 
boek vormen de te inventariseren en analyseren stof voor XIII.2. 

Opnieuw brengt Woelderink Barth ter sprake in zijn artikel 'De waarheid der 
verkiezing en haar ontwikkeling'.'^ Dit artikel heeft een schakelfunctie in Woelderinks 
publicaties over de verkiezing. Daarom is het een aparte paragraaf met een eigen 
analyse waard (XIII.3). Met een samenvattende conclusie uit XIII.l en XIII.2 beëin

digen we dit laatste hoofdstuk van Woelderinks tweede periode (XIII.4). 

XIII.2 Karl Barth en de kinderdoop 

2.1 Barths afwijzing van de kinderdoop 
Het was in de zomer van 1938, dat Karl Barth in een werkcollege over de doop voor de 
eerste keer in ieder geval met betrekking tot de calvinistische motivering van de kinder

doop tot volkomen negatieve bevindingen kwam.' Kerkelijk Nederland werd dat in 
1939 gewaar. Het blad De Standaard van 21 maart 1939 publiceerde een verslag van 
Barths antwoorden op allerlei vragen, hem gesteld tijdens zijn verblijf te Utrecht.'' In 
ronde woorden wees Barth de kinderdoop af. Voor hem was het een terugval in 
'theologisch judaïsme'. 

' Kampen 1947 (code: BarihAinderdoop); Woelderink besprak het boek van Berkouwer in EdG II, p 4950 
(19 december 1947) en p. 5960 (9 januari 1948). 

^ EdG nip. 194195. 

' Eberhard Busch, Kart Barths Lebenstauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, Mtinchen 
1976 (tweede druk), p 299 

■* Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf, p 305. Barth sprak ook voor de studenten van de Theologische 
Hogeschool te Kampen (over 'Die Souveranitat des Wortes Gottes'). Hiervoor mocht geen gebruik gemaakt 
worden van het gebouw van de Hogeschool. Zie voor een persoonlijke herinnering aan Barths optreden te 
Kampen: R.H. Bremmer, 'Enkele knelpunten in de leer aangaande de verkiezing', in: Almanak FQI 1979, p. 
160 K Schilder verbleef tijdens het optreden van Barth te Kampen m Amerika. Pal voor zijn vertrek schreef 
hij in De Reformatie van 23 december 1938 een artikel contra Barth, dat veel weg heeft van een waarschu

wing aan het adres van de Kamper studenten. Zie over dit artikel en de nasleep ervan. G Harinck, De 
Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 19201940 (diss. VU Amsterdam), 
Baam 1993, p, 363364. 
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Op 7 mei 1943 hield Barth in Gwatt (Thun) een voordracht voor Zwitserse 
theologiestudenten onder de titel 'Die kirchliche Lehre von der Taufe'' Deze lezing 
verscheen in 1943 in druk* Na de Tweede Wereldoorlog werd dit geschnft in Neder
land bekend Het leverde veel stof voor discussie ^ 

Barths betoog uit 1943 tegen de kinderdoop kent de volgende hoofdmomenten 

a De doop is het antwoord op de vraag naar goddelijke zekerheid en naar de godde
lijke autoriteit van het Woord, dat de mens tevoren gehoord en in geloof aanvaard 
heeft De doop antwoordt op het verlangen naar de gemeenschap met Jezus Christus In 
het Nieuwe Testament komt men tot de doop, en wordt men er niet toe gebracht In dit 
schema is geen plaats voor infantes, kinderen, die nog niets kunnen vragen of laten 
antwoorden 

b Wie de kinderdoop wil funderen, moet dat volgens Barth niet doen op grond van 
een dogmatisch apriori (bijvoorbeeld dat van de gratia praeveniens) Hier moet 
allereerst de exegetische vraag gesteld worden, hoe het staat met de nieuw-testamenti-
sche fundering van de kinderdoop De doorgaans daarvoor aangevoerde Schnftbewij-
zen acht Barth met overtuigend Volgens hem zeggen deze bewijzen niet wat men ze 
wil laten zeggen Teksten als Mattheus 19 13-15 (Jezus zegent de kinderen) en 1 
Cormthiers 7 14 (de kinderen zijn heilig) bewijzen wel, dat Gods Koninkrijk groter is 
dan de kerk, maar impliceren nog met het dopen van de kinderen Wanneer Petrus in 
Handelingen 2 39 zegt, dat de belofte voor u en uw kinderen is, getuigt dit van de 
universaliteit van de belofte in de tijd, zoals de opdracht in Mattheus 28 19 om de 
volkeren te dopen de universaliteit van de belofte in de ruimte betuigt Deze teksten 
zeggen niet, dat de kinderen automatisch en zonder het doen van een geloofskeus 
opgenomen kunnen worden in de sacramentele genade van de doop 

Barth stemt in met de uitleg van Colossenzen 2 11 e v , dat de doop in de plaats 
van de besnijdenis gekomen is Alleen vloeit daaruit voor hem de kinderdoop niet 
voort De besnijdenis heeft betrekking op de natuurlijke geboorte Met de komst van de 
Messias heeft de besnijdenis haar betekenis verloren In de nieuw-testamentische 
bedeling is de opvolging van degenen, die tot de kerk geroepen worden, juist niet aan 
de opeenvolging van de geslachten verbonden Hiervoor verwijst Barth naar Johannes 
1 12 e v , ZIJ, die geloven ontvangen macht om kinderen van God te worden, met 
degenen die uit de wil van het vlees of van de man geboren zijn 

Eigenlijk ziet Barth maar één dunne draad, waaraan men zich voor de fundering 
van de kinderdoop in het Nieuwe Testament misschien zou kunnen vastklemmen de 
zogenaamde 'huis-teksten in Handelingen 16 15, 16 33, 18 8 en 1 Cormthiers 1 16 

' Eberhard Busch Kart Barths Lebenslauf p 333 

" Theologische Studiën Heft 14 Zurich 1943 

' RH Bremmer Karl Barth en de kinderdoop (p 497 512) in W van t Spijker, W Balke K Exalto, L 
van Driel Rondom de doopvont Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de 
geschiedenis van de westerse kerk Goudriaan 1983 p 497 
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Maar ook in deze teksten wordt vastgehouden aan de volgorde verkondiging-geloof-
doop. Men zie toe, of men zich aan deze dunne draad werkelijk houden kan en wil! 

c. De kerk van de Reformatie staat of valt met de correlatie van Woord en geloof en 
dus van sacrament en geloof. Men heeft gezegd, dat de kinderen gedoopt worden op 
het geloof van de kerk of van hun ouders of van de doopgetuigen. Maar bestaat er een 
plaatsbekleding in het geloof, buiten de plaatsbekleding van Jezus Christus om? 

Luther heeft gesproken over een reëel, zij het primitief geloof bij de kinderen. 
Calvijn spreekt over een zaad van toekomstig geloof bij de kinderen, gewerkt door de 
Heilige Geest. Calvijn was verstandig genoeg om maar een beperkt gebruik te maken 
van de kindergeloof-hypothese. Hij sprak over dit geloof vooral als over een geloof, 
dat later beleden moest worden. Het maakte de confirmatie, het belijdenis-doen op later 
leeftijd, noodzakelijk. Het is niet te ontkennen: de kinderdoop roept om een dergelijke 
completering. Maakt het ontbreken van een beslissing en een belijdenis van de 
kinderdoop geen halve doop?, vraagt Barth zich af. Barth vindt Calvijn dan ook 
inconsistent, wanneer deze de naam confirmatie al een belediging voor de doop noemt 
(Inst. IV, 19,13) en de doop als acte van belijden omschrijft {Inst. IV, 15,13) en toch in 
hoofdstuk 16 de kinderdoop verdedigt. Barth raadt dan ook aan, om de hoofdstukken 
15 en 16 uit het vierde boek van Calvijns Institutie eens achter elkaar te lezen, om zelf 
te constateren waar de grote Calvijn zeker van zijn zaak was en waar hij - gezien de 
onoverzichtelijke gedachtengang en de vele berispingen in plaats van argumenten -
heel zenuwachtig was. 

d. Barth ziet de eigenlijke gronden voor de kinderdoop buiten de bijbelse doopteksten 
en de zaak zelf liggen. Hij noemt vijf redenen, waarom men de kinderdoop wil handha
ven: 

de behoefte aan troost voor vrome ouders; 
de verplichting voor de ouders om de kinderen christelijk op te voeden; 
afschaffing van de kinderdoop zou leiden tot valse heiligheidsillusies en tot het 
ontstaan van farizeese 'kerngemeenten'; 
de kinderdoop maakt heel treffend de reformatorische leer van de vrije, vóórko
mende genade (gratia praeveniens) aanschouwelijk; 
het willen vasthouden aan het Constantijnse corpus christianum^ en de daarmee 
samenhangende positie van de kerk als volkskevk. 

Dit laatste motief acht Barth de doorslaggevende grond voor de kinderdoop. Het 
loslaten van de kinderdoop betekent ook het loslaten van de volkskerk. Waar staat 
echter geschreven, dat de christenen niet een minderheid in de samenleving zouden 
zijn? Zou een gezonde kerk, een kerk voor het volk niet van meer betekenis zijn dan 

' Onder het corpus christianum wordt de samenleving bedoeld, zoals die ontstond sinds het Edict van 
Milaan (313 na Christus). De christelijke kerk krijgt officieel vrijheid van godsdienst. Kerk en staat gaan 
steeds meer een eenheid vormen het corpus christianum, met een verchristelijkte wereld en een verwereld
lijkte kerk. Zie voor het Edict van Milaan en de gevolgen daarvan: O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk, Nij-
kerk 1992 (twaalfde druk), p. 52 e.v. 
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een kerk van het volk? Kortom, Barth pleit ervoor om de kinderdoop in te wisselen 
voor een doop, waarvoor de dopeling mede verantwoordelijk is en niet langer passief 
object. 

2.2 Berkouwer over Karl Barth en de kinderdoop 

2.2.1 Barths motieven 
Berkouwer reageert in zijn boek Karl Barth en de kinderdoop niet alleen op Barths 
publicatie uit 1943. Ook verwerkt hij uitspraken van Barth, door deze gedaan in een 
interview.' Deze uitspraken liggen in het verlengde van Barths brochure uit 1943. 

Berkouwer ziet twee centrale motieven, die Barth gebracht hebben tot zijn afwij
zing van de kinderdoop. In de eerste plaats het structurele verschil tussen Israël en de 
kerk. De besnijdenis is gebonden aan de gemeenschap van het natuurlijke, terwijl de 
doop verbonden is aan de geboorte uit God. Barth verwerpt de analogie van besnijde
nis en kinderdoop. Van daaruit wijst hij ook de volkskerk af. Berkouwer noemt dit het 
corpus christianum-motief. 

In de tweede plaats acht Berkouwer voor Barths afwijzing van de kinderdoop het 
correlatie-motief \2LÏ\ doorslaggevend belang. In Barths optiek ontbreekt aan de kinder
doop de noodzakelijke subjectieve pool der correlatie, namelijk het geloof.'" 

Aan deze beide motieven van Barth geeft Berkouwer de meeste aandacht. Barths 
exegese is naar Berkouwers oordeel vrij vluchtig. Allerlei vragen blijven dan ook 
open." De vraag, of niet uit de Schrift blijkt, dat het geestelijk verbond met Israël ook 
een natuurlijk element bevat, namelijk de voortplanting der geslachten, blijft onbeant
woord. Barth verwaarloost dan ook wat voor verdedigers van de kinderdoop in 
Handelingen 2:39 het essentiële punt is: u en uw zaad. En voor wat betreft de 'huis-
teksten', welke betekenis heeft de herinnering aan de volgorde verkondiging-geloof-
doop in verband met de waarde van het getuigenis omtrent het dopen van gezinnen? 
"Men kan moeilijk den indruk van zich afzetten, dat de contra-argumentatie van Barth 
iets krampachtigs heeft en een apriorisch-schematischen trek heeft."'^ 

Wat Barth als zogenaamd 'dogmatische' gronden voor de kinderdoop aanvoert, is 
volgens Berkouwer helemaal niet als 'gronden' bedoeld. Inderdaad spreekt Calvijn over 
de troostbehoefte van vrome ouders. Hier gaat het niet om een grond voor de doop, 
maar om een vrucht van de doop. Ook het aspect van de opvoeding is dat niet. 

Berkouwer valt Barth bij, wanneer deze weigert de kinderdoop te funderen op de 
idee der prioriteit van de genade. Hier moet inderdaad de Schrift beslissen. 

"^ BarthAmderdoop, p 18-19. 

'" Barth/kinderdoop, p. 21-22. Berkouwer hecht weinig gewicht aan wat Barth aan historische argumentatie 
aanvoert Ten eerste heeft Barth nauwelijks serieus historisch onderzoek gedaan, ten tweede weegt ook voor 
Barth zelf het historisch motief minder zwaar (p. 22) Berkouwer weegt Barths historische opmerkingen in 
hoofdstuk V: 'Barth over de geschiedenis van den kinderdoop' (p. 31-38). 

'' Barth/kinderdoop, p 25 

'̂  Barth/kinderdoop, p 26. 
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Ten aanzien van het corpus christianummotief^ is Berkouwer van mening, dat het 
door Barth gelegde automatische en haast vanzelfsprekende verband tussen corpus 
christianum en kinderdoop de discussie verwart en de gemeenschappelijke bezinning 
op dooppraktijk tegenhoudt. Het volkskerkprobleem en een oppervlakkige doopprak

tijk moeten wel degelijk in bespreking blijven. Maar dan zonder Barths corpus 
christianummotief. "Want zijn gedachtengang spruit voort uit een individualistische, 
abstractieve beschouwing van den 'geloovige', die door al z'n beschouwingen over den 
kinderdoop heenloopt. Vanuit deze individualistische, geïsoleerd personalistische visie 
op de verhouding tusschen God en mensch, losgemaakt uit den concreten samenhang 
van het 'schepselmatige' leven, komt Barth tot zijn kijk op de 'Unordnung' in de kerk, 
op de 'speculatie': heel het volk zonder persoonlijk geloof.'"'' 

Het sacrament veronderstelt geloof. Deze stelling domineert Barths correlatiemotiefP 
Luthers opvatting over dQ fides infantilis acht Barth speculatie. Calvijns verschuiving 
van geloof en boete naar het latere leven noemt Barth een halvering van de doop. 

Berkouwer erkent, dat Luther belang hechtte aan de relatie beloftegeloof. Bij 
Luther is het geloof echter geen conditio, die aanwezig moet zijn, wil het sacrament 
ontvangen kunnen worden. God beveelt de doop en omdat bij de doop het geloof hoort, 
kan en zal God de kinderen het geloof schenken. 

Ook Calvijn heeft zich beziggehouden met de problematiek van het correlatie

motief. Evenmin als voor Luther is voor Calvijn de fides infantilis of potentialis een 
conditio sine qua non voor het ontvangen van de doop. Gods bevel om te dopen is 
beslissend. Regeneratio en illuminatio zijn geen grond voor de doop. God wederbaart 
sommigen op jeugdige leeftijd, anderen bij het volwassen worden of in hun ouderdom. 
Bovendien strekt het nut van de doop zich uit tot heel het leven van de gelovigen. 

Het is ook niet zo, dat Calvijn kritiek uitoefent op de confirmatie als een onrecht, 
dat de doop aangedaan wordt. Calvijn bestrijdt het roomse vormselsacrament. Hij wil 
niet van een sacramentele aanvulling op de doop weten, juist omdat hij de correlatie 
tussen (kinder)doop en geloof zuiver wil houden. Gods belofte in de doop rust ook toe 
voor de strijd van het leven. In de Schrift hoorde Calvijn de stem van God, die Zijn 
verbond opricht met de gelovigen en hun zaad. In de gelovige aanvaarding van het 
verbond wordt het eens gedooptzijn verstaan als een teken en zegel van genade, die 
met recht praeveniens genoemd mag worden. Kortom, in Calvijns beschouwingen over 
de kinderdoop ontbreekt de correlatie belofte/sacramentgeloof niet. Alleen beveiligde 
hij het reformatorische sola fide tegen de anabaptistische overschatting van het geloof. 

2.2.2 Barth en de anabaptisten 
Al keert Barth zich tegen de kinderdoop, toch acht hij dit geen ongeldige doop, die 
herhaald zou moeten worden. In dit opzicht constateert Berkouwer een verschil tussen 

" BarthAinderdoop, p 3951. 

'■• Barth/kinderdoop. p. 4748. 

" Barth/kmderdoop, p. 5276. 
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Barth en de wederdopers uit de tijd van de grote Reformatie '* Toch ziet hij ook 
verwantschap tussen beide " Kenmerkend voor de anabaptisten is hun duahsme tussen 
natuur en genade Deze tegenstelhng beheerst ook de sacramentsleer De kerk is de 
heihge kerk Er is geen verbinding tussen de kerk en de natuurhjke levensverbanden 
De gemeente is de gemeenschap der wedergeborenen, de gemeente der gelovigen 
Zonder wedergeboorte-realiteit heeft de doop geen zm Alleen de volwassen gelovige 
kan naar de doop verlangen als teken van boetvaardig geloof Wie met inwendig door 
de Heilige Geest gedoopt is, heeft aan de uitwendige doop niets 

Tegenover dit spiritualistisch dualisme en individualisme wees de Reformatie op 
het verbond met Abraham en zijn zaad In de optiek van de wederdopers vormen de 
kinderen der gelovigen een tertium genus, tussen wedergeborenen en heidenen in 
Omdat Christus de erfzonde van heel het menselijk geslacht heeft weggenomen, zijn de 
kinderen van erfzonde vrij Vroegstervende kinderen worden dan ook zalig alleen 
daadwerkelijke zonden sluiten uit van het heil 

Berkouwer wijst erop, hoe in de confessionele uitspraken over de kinderdoop de 
eenheid tussen ouders en kinderen geaccentueerd wordt Deze visie wordt bepaald door 
de overtuiging, dat er een diepe eenheid bestaat tussen het oude en het nieuwe verbond 
Ook voor Calvijn is dit het grote argument tegen de anabaptisten en iemand als 
Michael Servet Toch kan niemand zich op zijn vleselijke afkomst beroemen Het 
verbondswoord moet in geloof worden aanvaard 

In dit verband speelt Colossenzen 2 11-12 een voorname rol Ook volgens Barth 
zegt deze tekst, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is Maar daaruit 
volgt voor hem nog niet de kinderdoop In dit opzicht zou er een beslissend verschil 
zijn tussen Israel en de kerk In het Nieuwe Testament gaat het met om bindingen aan 
familie en volk, maar om het aannemen van Jezus 'im Leben von einzelnen 
Menschen' '* Barth verzuimt echter aan te tonen, dat de verbondsstructuur van het 'U 
en uw zaad' voor het nieuwe verbond is weggevallen Ook in het oude verbond vormen 
natuurlijk' en 'geestelijk' geen tegenstellingen tot elkaar Nergens in het Nieuwe 
Testament is dan ook sprake van een caesuur tussen volwassenen en kinderen Steeds 
wordt de gemeente in haar totale verband als gemeente gezien en behandeld 

2.2.3 Achtergrond 
Als achtergrond van Barths verwerping van de kinderdoop" noemt Berkouwer diens 

'^ BarlhAinderdoop p 76 105 ( Reformatie en Anabaptisme) 

" Berkouwer noteert de volgende punten van overeenkomst tussen Barth en de wederdopers {Banh/kinder 
doop p 83) 

er IS geen Schriftbewijs voor de kmderdoop, 
belijdenis van het geloof is vooronderstelling en voorvereiste van de doop 
in de kmderdoop wordt de correlatie geloof sacrament verbroken 
de verhouding ouders kinderen heeft als gegeven van de natuur geen constitutieve betekenis voor het 
verbond 

^^ BarthAmderdoop p 95 

" Barth/kinderdoop p 105 135 
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verzet tegen elke vermenging van natuur en genade. Dit verzet werd gestimuleerd door 
de gebeurtenissen tussen 1930 en 1940: het optreden van de 'Deutsche Christen'^" en 
het nationaal-socialistisch beroep op bloed, ras, bodem en volk. ledere vorm van 
natuurlijke theologie wijst Barth af. Schepping en verlossing zijn bij Barth niet alleen 
noétisch, maar ook ontisch verbonden: de schepping heeft haar grond in Jezus Chris
tus. Hierbij valt de historische visie van de Reformatie op schepping, status integrita-
tis, val en verlossing weg. Daartegenover herinnert Berkouwer aan het gereformeerd 
belijden inzake de raad van God. Daarin vormt Gods handelen in schepping en 
herschepping een eenheid. Maar dat heft de historische opeenvolging (geschapen) 
wereld-val-verlossing niet op. Helaas is Barth steeds meer het 'natuurlijk' gegeven als 
bedreiging voor de soevereine genade gaan beschouwen. Zo keerde hij terug tot de 
anabaptistische kritiek op de kinderdoop. Die kinderdoop zou het verbond van God 
naturaliseren. 

Overigens betekent deze achtergrond voor Berkouwer niet, dat Barth vanuit zijn 
visie op natuur-genade en schepping-verlossing wel tot afwijzing van de kinderdoop 
moest komen. In dit opzicht verschilt Berkouwer van mening met L. Nieuwpoort, een 
duidelijk medestander van Barth. Naar het oordeel van Nieuwpoort hangt alles met 
alles samen in Earths theologie. Deze redenering vindt Berkouwer te absoluut. "Ze gaat 
apriori uit van het volstrekt harmonische en consequente in heel het bouwwerk van 
Barth's theologie. Van een dergelijke suppositie mogen we nimmer uitgaan. (...) Ook 
bij sterk systematische denkers mag men niet apriori uitgaan van de volstrekte geslo
tenheid van het systeem."^' 

2.2.4 Invloed 
In het slothoofdstuk bespreekt Berkouwer de invloed van Barths kritiek op de kinder
doop.̂ ^ In dat kader worden ook verdedigers van de kinderdoop besproken uit de tijd 
vóór Barths kritiek daarop, onder wie Woelderink. Berkouwer noemt met name 
Woelderinks geschriften De gevaren der doopersche geestesstrooming en Het 
Doopsformulier. Berkouwer vermeldt Woelderinks protest tegen de dopers-individua
listische beweging binnen de gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Al wordt in de praktijk de kinderdoop gehandhaafd, deze doop is prijs gegeven 
aan de vemitwendiging en daarmee het gedoopte volk losgemaakt van de dienst des 
Heren. 

Gods openbaring over het verbond met Abraham en zijn zaad is naar Berkouwers 

" Ger van Roon heeft de beweging van de 'Deutsche Christen' getypeerd als een bijprodukt van het 
nationaal-sociahsme m zijn latere fase De beweging werd 1932 opgericht en hield in 1933 haar eerste 
rijksconferentie. Het Duits-zijn werd beleden als een geschenk van God. Tevens werd verklaard: "De staat 
van Adolf Hitler roept om de kerk, de kerk moet naar deze roep luisteren"; Protestants Nederland en 
Duitsland 1933-1941, Utrecht/Antwerpen 1973, p. 220. 

" Barth/kinderdoop, p 152, noot 66. Berkouwer reageert op artikelen van L. Nieuwpoort over Barth en de 
kinderdoop in de tweede jaargang van het blad In de Waagschaal. Een soortgelijke opmerking - Barths 
dogmatische weg is er niet een van logische deductie - zou Berkouwer later maken in De triomf der genade 
in de theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p. 9. 

^^ Barth/kmderdoop, p. 135-163. 

367 



oordeel van essentiële betekenis in Woeldennks verzet tegen het doperse denken Ook 
noemt Berkouwer Woeldennks nadruk op Handelingen 2 39 - 'U en uw kinderen' - en 
op Calvijns scherpe taal over de anabaptisten, die Handelingen 2 39 allegoriserend 
verklaren, als zou het gaan om geestelijk geboren kinderen 

Op één punt van Woeldennks beschouwingen vestigt Berkouwer speciaal de aan
dacht "Uit heel den gedachtengang van zijn werken blijkt telkens weer, dat hij in 
scherpe reactie is tegen elke abstracte praedestinatie-beschouwing, die op de een of 
andere manier te kort doet aan de concrete, vertroostende en vermanende beteekenis 
van het histonsch verbondswoord tot 'ons en ons zaad' In dit verband ziet hij telkens 
weer in de practijk van het kerkelijk leven de gevaren opdoemen van mysticisme en 
lijdelijkheid en wil hij waken tegen elk zoeken van troost en zekerheid buiten de 
belofte om ' Berkouwer stelt, dat het genoegzaam bekend is, dat er 'in den jongsten 
tijd' discussie geweest is over de manier, waarop Woeldennk een en ander uitwerkte 
'Maar we willen erop wijzen, dat juist hier het gesprek mogelijk was en zal blijven, 
omdat er een uiterst belangrijke gespreksbasis was, nl de aansluiting aan de reformato-
nsche belijdenis over het verbond Gods, over de fundeering van den kinderdoop, over 
de verhouding van besnijdenis en doop en daarin over de primaire beteekenis van het 
'U en uw zaad' We denken er niet aan de beteekenis van de divergenties, die ook zoo 
nog mogelijk blijken, te onderschatten, maar in het thans aan de orde gestelde geding 
over den kinderdoop mag met nadruk op deze principieele aansluiting aan de reforma
torische confessies worden gewezen " '̂ Berkouwer neemt aan, dat bij Woeldennk de 
weerstand tegen Barths kritiek op de kinderdoop - als hernieuwing van de anabaptisti-
sche kritiek - vrij sterk zal zijn, "omdat het geding hier gaat om dat fundamenteele 
gezichtspunt, vanwaaruit de concreetheid en betrouwbaarheid van de belofte alleen 
zichtbaar werd "̂ ^ 

2.3 'Een bij uitstek actueel geschrift' 

2.3.1 Actueel 
Een bij uitstek actueel geschrift' Onder die titel besprak Woeldennk in Eenigheid des 
Geloofs in een tweetal artikelen het boek van Berkouwer over Barth en de kinderdoop 
Woeldennk is gelukkig met Berkouwers boek, al plaatst hij er op onderdelen 
kanttekeningen bij Berkouwers boek is een actueel boek Lange tyd was het rustig 
rond de kinderdoop Karl Barth heeft daarin verandenng gebracht Zijn gezag is zo 
groot, dat velen beginnen te twijfelen aan het goed recht van de kinderdoop In 
Frankrijk beginnen predikanten onder invloed van Barth bezwaar aan te tekenen tegen 
de kinderdoop Woeldennk acht het waarschijnlijk, dat daarom de Franse kerken aan 
de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk de vraag stelden, hoe hier in Neder-

" Barth/kinderdoop p 143 (beide citaten), bij de discussie in den jongsten tijd denkt Berkouwer aan 
Woeldennks publicaties Belofte en werkelijkheid en Leven uu Gods beloften en aan zijn eigen artikelenreeks 
Een nieuw boek over het doopsformulier in het Calvinistisch Weekblad 1940, p 143 (noot 21) 

^* Barth/kinderdoop p 143 144 
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land over de kinderdoop gedacht wordt.^' Ook refereert Woelderink aan de discussie 
over de kinderdoop in het blad In de Waagschaal}^ Via de voorgangers bereiken de 
bezwaren tegen de kinderdoop ook de gemeente. In die situatie kon Berkouwers boek 
goede diensten bewijzen om tot een zelfstandig oordeel te komen.^' 

2.3.2 Geen 'bloed', maar verkiezing 
Barth is bevreesd om aan het 'bloed' een plaats van betekenis toe te kennen in de 
opbouw van de kerk. Een dergelijke vrees koesterden ook de wederdopers. Ten 
onrechte echter zeggen de wederdopers en Barth, dat door de kinderdoop het natuurlijk 
gegeven een schakel wordt in de keten van het behoud. Ook ons Doopsformulier 
erkent, dat de vleselijke band met de ouders - ook al zijn zij echte christenen - niet 
voldoende is om Gods koninkrijk te beërven. Daarvoor is wedergeboorte uit de Heilige 
Geest nodig. 

Woelderink is Berkouwer er dankbaar voor, dat hij hierop gewezen heeft. Alleen is 
hij van mening, dat dit nog sterker en nadrukkelijker had kunnen gebeuren. "Wanneer 
wij spreken van de belofte aan Abraham: 'u en uw zaad', dan spreken wij niet van de 
afstamming des bloeds als van betekenis voor God, maar dan getuigen wij enkel van 
het wonder der verkiezing. Bullinger heeft in zijn strijd met de dopers telkens weer 
daarop gewezen"^* De vleselijke afstamming heeft hier niets in te brengen. Abrahams 
roeping uit de heidenen was verkiezing door God. Met diezelfde verkiezende genade 
heeft God zich over Abrahams nageslacht ontfermd. Daarbij is de afstamming van 
Abraham geen oorzaak of grond voor die verkiezing. Het is enkel Gods genade, 
wanneer Hij Zijn hand naar ons en onze kinderen wil uitstrekken.^' Wie durft er met 
God over te twisten, omdat het Hem behaagt niet alleen Abraham, maar ook zijn zaad 
te verkiezen? 

Woelderink vindt het een gemis, dat Berkouwer er niet op gewezen heeft, hoe in 
Genesis 17:12 en 13 Gods verbond niet enkel Abrahams nageslacht omvat, maar ook 

'̂ Woelderink vermeldt, dat het antwoord op deze vraag werd voorbereid door Th.L. Haitjema en G. 
Oorthuys; hun concept werd met slechts een enkele wijziging door de Synode aanvaard; EdG II, p. 49. 

'̂ Berkouwer vermeldt de bijdragen van L. Nieuwpoort, K.H. Kroon en D. Tromp aan deze discussie; 
BarthAinderdoop, p. 151-158. 

" "Van harte hoop ik, dat velen het boek van Berkouwer zullen raadplegen in deze actuele vragen en zullen 
trachten tot een zelfstandig oordeel te komen; bovenal echter hoop ik, dat zij gebracht zullen worden tot een 
hemieuwd dankbaar aanvaarden van wat God ons in de kinderdoop heeft gegeven"; EdG II, p 60 

^ EdG II, p 49. 

'̂ Die genade brengt ook een eigen verantwoordelijkheid tegenover die kinderen mee. Ze moeten tot Jezus 
worden geleid. In dit perspectief ziet Woelderink de christelijke school. Zo Woelderink in zijn - met 
uitgegeven - propagandarede voor de christelijke school 'De eisch des verbonds', vermoedelijk rond 1947 
gehouden; in hetzelfde cahier bevindt zich een feestrede van Woelderink, gehouden t g.v. het 25-jarig 
bestaan van de christelijke school te Asperen op 4 november (kaft) of december (cahier) 1947; pnvé-
collectie Ton Bolland te Amsterdam. 
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de gekochte met geld van allen vreemden, welke niet is van uw zaad.'° Al bij de 
oprichting van het verbond wordt de lijn van het bloed doorgesneden Precies zoals dit 
gebeurt in de nieuwe bedeling, wanneer Petrus van de belofte zegt, dat deze is voor u 
en uw kinderen en zovelen als de Here onze God er toe roepen zal De krmg van het 
verbond is niet gesloten, maar open De lijn van het verbond wordt niet door de 
geslachten, maar door Gods verkiezende genade bepaald God kan mensen, die niet 
'van zuiveren bloede' (een wereldse term, vindt Woelderink) zijn op de lijn van het 
verbond brengen Zoals Hij ook van de lijn van het verbond mensen kan afbrengen, die 
roemen op hun vleselijke afstamming De gemeente van God rust niet op het bloed De 
Damascener Eliezer behoorde er net zo goed toe als Isaak Woelderink betreurt het, dat 
Berkouwer deze notie van de Schrift met heeft ingebracht tegen Barths bezwaar, dat in 
de kinderdoop het bloed gaat spreken op het erf van God 

2.3.3 Geen fides infantilis of potentialis 
Tegelijk onderstreept Woelderink, dat de gemeente in Abrahams huisgezin niet bestaat 
uit een aantal losse individuen, die zelfstandig beslisten tot die gemeente te willen 
behoren Gods verkiezing en wondere leiding hebben de boventoon Daarom is de 
grond voor de kinderdoop ook niet te zoeken in een al in de kinderen aanwezige wortel 
of hebbelijkheid van het geloof Woelderink toont zich blij verrast, dat ook Berkouwer 
hiervan met wil weten en dat hij erkent, dat Calvijn nooit een eventueel aanwezig 
effect van het werk van de Geest tot een grond of voorwaarde heeft gemaakt, zonder 
welke de kinderdoop alle zin zou verliezen "Terecht wijst Berkouwer in dit verband 
naar de functie die het geloof heeft ten opzichte van Gods beloften in het reformato
risch besef, waarvan de betekenis zo spoedig overschat wordt en geheel scheef 
getrokken, zoals bij de Remonstranten gebleken is "'' 

Al IS er nog geen geloof aanwezig, daarmee verliest de kinderdoop zijn betekenis 
nog met Dat zou alleen het geval zijn, wanneer de werking van de doop beperkt bleef 
tot het moment van de bediening Woelderink citeert in dit verband de volgende 
passage uit Berkouwers boek "Wie meent aan het Anabaptistisch verwijt te kunnen 
weerstand bieden vanuit de fides infantilis of potentialis als conditio, zonder welke de 
doop z'n beteekenis zou verhezen (daarop komt alles aan') zou vanuit de essentie van 
het sacrament moeten voortgaan tot de aanvaarding van deze fides in het bedienen van 
het sacrament"" Daarbij verzucht Woelderink Had dit besef maar vanaf het begin in 
de Gereformeerde Kerken geleefd Dan zou de behoefte aan de leer van de veronder
stelde wedergeboorte nooit zijn opgekomen "Want in deze leer is wedergeboorte niet 
anders dan de fides potentialis Dat deze leer zo gemakkelijk ingang vond, hing m i ten 
nauwste samen met de vrees dat anders de doop zinloos en krachteloos werd ( ) Als 
deze visie van Berkouwer algemeen ingang vindt in de Geref Kerken en men op deze 
wijze afstand durft te nemen van de doopleer van Kuyper, mag m i verwacht worden. 

'" Het vet drukken van de woorden uit Genesis 17 12 (Statenvertaling) werd van Woelderink overgenomen 

" EdC II, p 59 

" Barth/kinderdoop p 72 73 

370 



dat de klove, die deze leer m de Geref gezindte gemaakt heeft, nog eens zal worden 
overbrugd of liever weggenomen Men zal er dan echter niet aan kunnen ontkomen om 
de tweeslachtigheid van 1905 te erkennen "'' Tegenover het bezwaar van de wederdo
pers en van Barth, dat de doop (belijdenis van) het geloof veronderstelt, stelt Woelde-
rink de overtuiging, dat God Zelf in Zijn Woord de doop in de plaats van de besnijde
nis verordend heeft Wie de doop wil aanmerken als een antwoord op een vraag van de 
mens, moet beseffen dat Gods antwoord er eerder is dan de vraag Eer zij roepen, zal Ik 
antwoorden (Jesaja 65 24) 

Nogmaals de veronderstelde wedergeboorte 
In de derde jaargang van Eemgheid des Geloofs brengt Woelderink opnieuw de leer van 
de veronderstelde wedergeboorte ter sprake ̂ '' Het leergeschil in de Gereformeerde 
Kerken ontstond niet uit het 'houden voor Als God de kinderen van de gelovigen voor 
Zijn kinderen houdt (vandaar de uitdrukking dit Uw kind' in het dankgebed na de 
doop), waarom zouden wij ze er dan met voor mogen houden'' Het probleem zit echter 
vast op het 'houden voor wedergeboren' 'Het gansche geschil draait om het scholastie
ke wedergeboortebegrip, dat Voetius reeds in finesses heeft uitgewerkt en dat door Dr 
Kuyper weer ten troon is verheven Dit wedergeboortebegrip heeft men in de beschou
wing der kinderen ingedragen en getracht in een bindende leeruitspraak openlijk of 
bedekt in te dragen ' " 
Woelderink spreekt zich er opmerkelijk scherp over uit Als de leiding in de Gere

formeerde Kerken niet met hand en tand aan dit wedergeboortebegrip vastgehouden 
had, zou deze leer over 25 jaar in een antiquiteitenkast zijn bijgeplaatst Men kan er ook 
niets mee in het leven van het geloof Er is een scheur geforceerd, waarvan men over 25 
jaar zal zeggen, dat zij totaal onnodig was Ook voor het zoeken naar een compromis
formule kan Woelderink weinig waardering opbrengen 

2.3.4 Anabaptisme en kerkbegrip 
Naar Woelderinks oordeel vertoont Berkouwers hoofdstuk over 'Reformatie en 
Anabaptisme' een kleine leemte Berkouwer sluit zich zozeer aan bij Calvijn, dat uit het 
oog verloren wordt, dat de kerken van de Reformatie al vóór Calvijn tegen het Anabap
tisme stelling hadden gekozen In de strijd met de wederdopers kwam de kerk-vraag 
centraal te staan De wederdopers wilden een nieuwe kerk opbouwen van belijders De 
reformatoren echter wisten, dat de eenheid van de kerk een verborgene is, die de 
eenparige belijdenis voortbrengt, maar met daarop gebouwd is Vanuit het Schnftuur-
lijk gemeenschapsbesef konden de reformatoren het individualistische standpunt van 
de wederdopers met aanvaarden Van daaruit hebben zij gezocht naar de Schriftuurlij
ke gronden voor de kinderdoop De strijd tegen het individualisme, ook dat van Barth, 
kan naar Woeldennks mening niet scherp genoeg gestreden worden 

" K G I I , p 59 

^ De twee lijnen in het mysterie van het verbond , EdG III, p 119 120 

"£</CIII,p 119 
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2.3.5 Achtergrond 
Met het hoofdstuk over de achtergrond van de kritiek van Barth op de bnderdoop kan 
Woeldennk zich het minst verenigen Enerzijds vindt hij de Kichhche Dogmatik van 
Barth dermate moeihjke lectuur, dat men maar zo tot een verkeerde uitleg ervan komt 
Anderzijds staat het voor Woeldennk met vast, dat uit Earths scheppingsleer en visie 
op natuur-genade zijn verzet tegen de kinderdoop voortvloeit Woeldennk zelf 
veronderstelt, dat Earths bezwaren tegen de kinderdoop samenhangen met zijn stnjd 
tegen het nationaal-socialisme Overigens verklaart Woeldennk zich geheel met 
Eerkouwer accoord, wanneer deze de volstrekte geslotenheid van een theologisch 
systeem afwijst "Ieder systeem wordt niet alleen opgebouwd uit enkele kerngedachten, 
maar de aanraking met de werkelijkheid heeft tevens grote invloed, vandaar de 
historische bepaaldheid en betrekkelijkheid van alle systemen "̂ * 

2.4 Analyse 

2.4.1 Momentopname 
'Karl Earth en de kinderdoop' is het opschrift van dit onderdeel XIII 2 Barth, Berkou-
wer en Woeldennk kwamen enn aan het woord Van alle drie geldt, dat het gaat om 
een momentopname in hun theologische ontwikkelingsgang 

Voor wat Barth betreft zou zijn denken over de kinderdoop zich na 1943 in de 
ingeslagen richting verder ontwikkelen Daarbij speelde het boek uit 1951 Die Taufe 
ein Sakrament'' van zijn oudste zoon Markus Barth een voorname rol Gevolg van dit 
boek was, dat Barth uiteindelijk de doop niet langer - zoals in 1943 nog wal het geval 
was - als sacrament zag Aldus Earths eigen mededeling in het 'Vorwort' op KD IV,4 
uit 1967 " Barth ging scherp onderscheiden tussen Geestesdoop en waterdoop Wel 
keerden in dit nieuwe kader het corpus christianum-motief en het correlatie-motief 
terug '* 

Voor Berkouwer gaat het bij zijn boek uit 1947 Karl Barth en de kinderdoop even
eens om een gedateerde momentopname In deze fase van zijn ontwikkeling stond 
Berkouwer nog tamelijk afwijzend tegenover het theologiseren van Barth Met het 
boek De triomf der genade in de theologie van Karl Barth^^ werd echter een nieuwe 
weg ingeslagen Eerkouwers beoordeling van Barth valt in dit boek aanzienlijk milder 

'' EdG III, p 60 

" Das chnstliche Leben (Fragment) Die Taufe als Begrundung des christlichen Lebens, Zurich 1967, p X-
XI 

" Zie voor de ontwikkeling van Barths doopleer E J Beker en J M Hasselaar, Wegen en kruispunten in de 
dogmatiek deel 4, Kampen 1987, p 146 e v , Beker en Hasselaar maken daarin een dankbaar gebruik van 
de studie van A J van Binsbergen, Van zegel tot antwoord De doopleer als sluitstuk m de ontwikkeling van 
Barths sacrament opvatting (diss Utrecht), Bolsward 1982 

"Kampen 1954 
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uit dan bijvoorbeeld in zijn boek Karl Barth uit IQSó."*" Vanaf 1954 groeit bij Berkou

wer het begrip voor Barth.'" 
Ook het theologisch denken van Woelderink is in 19471948 nog steeds in bewe

ging. Wel moet daar direct bij gezegd worden, dat deze beweging meer zijn denken 
over de verkiezing raakt dan zijn denken over belofte en sacrament. Voor wat dit 
laatste onderwerp betreft is de momentopname uit 194748 zelfs representatief te 
achten. 

2.4.2 Woelderink contra Barth 
De recensie van Karl Barth en de kinderdoop bewijst de juistheid van Berkouwers 
veronderstelling, dat Woelderinks weerstand tegen Earths kritiek op de kinderdoop 

als hernieuwing van anabaptistische gedachtengoed  vrij sterk zou zijn. Berkouwer 
zag goed, dat Woelderinks hoofdbezwaren tegen de 'doperse stroming' ook van 
toepassing waren op de redeneringen van Barth. Barth ontkent, dat het verbond is 
opgericht met de gelovigen en met hun kinderen. Er zijn dus geen beloften van God 
voor het natuurlijk nageslacht van de gelovigen. Eerst moet er wedergeboorte en geloof 
aanwezig zijn. Een dergelijke gedachtengang had Woelderink gesignaleerd bij de over

bevmdelijke stroming en van het etiket 'dopers' voorzien. Ook in de door Woelderink 
bestreden kring aanvaardt men niet, dat God de kinderen van de gelovigen in het ver

bond opneemt. Dat voorrecht komt uitsluitend de uitverkoren kinderen toe. Zekerheid 
over het deelhebben aan Gods beloften wordt alleen verkregen door bij zichzelf 
kenmerken van verkiezing en wedergeboorte op te merken. Dit individualisme en 
subjectivisme zag Woelderink levensgroot terugkomen bij Barth. Ook bij Barth werd 
het onvoorwaardelijk karakter van de belofte van het evangelie aangetast. Het is dan 
ook geen wonder, dat Woelderink zich aansluit bij Berkouwers kritiek op Barth en die 
op onderdelen zelfs nog aanscherpt. Earths aansluiting bij het anabaptistisch denken 
moest wel botsen op Woelderinks verzet tegen wat hij was gaan beschouwen als 
'dopers denken'. 

2.4.3 Aanscherping van Berkouwers kritiek 
Op onderdelen scherpt Woelderink Berkouwers kritiek op Barth aan: 

Woelderink mist in Berkouwers beschouwingen de notie van Gods verkiezing. Niet 
het bloed als zodanig brengt in het verbond. Beslissend is Gods vrije genade om 
niet alleen Abraham, maar ook zijn nageslacht te verkiezen. Daarom kan de lijn 

* Kampen 1936 Al in 1932 oefende Berkouwer in zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
{Geloof en openbaring in de nieuwere Duitse theologie, Utrecht 1932, hoofdstuk V en X) kritiek uit op het 
denken van Barth (en Brunner) In 1934 gaf Berkouwer een kritische bespreking van Barths theologie in N. 
Buffinga e a , Beproeft de geesten Hedendaagse stroomingen op religieus gebied, Culemborg 1934, p 75

124 ('De dialectische theologie') 

■" Berkouwer zelf spreekt over groeiende duidelijkheid  althans voor hem  van de intenties van Barth "juist 
op die punten, waarop hij  evenmin als Schilder  niet uit was op een 'Entsicherung', maar op de enig 
mogelijke weg van de zekerheid des geloofs in het uitzicht op het 'sola fide, sola gratia'", Een halve eeuw 
theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden. Kampen 1974, p 6667. 
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van het verbond ook open zijn; die lijn wordt niet door de geslachten, maar door 
Gods verkiezing bepaald. Het gaat hier niet alleen om een aanscherping van 
Berkouwers argumenten. Het is ook een milde vorm van kritiek. Niet voor niets 
valt de term 'jammer'.'*^ Deze kritiek is opmerkelijk. Het was Berkouwer geweest, 
die destijds in zijn bespreking van Het Doopsformulier in het Calvinistisch Week

blad Woelderink onduidelijkheid over de verkiezingsleer had verweten. Kwam 
Woelderink niet in de buurt van de dialectische verbonds en verkiezingsbeschou

wing 7''̂  Nu mist Woelderink op zijn beurt de inbreng van de verkiezingsleer bij 
Berkouwer. Wel hebben Berkouwer en Woelderink het over verschillende aspecten 
van de verkiezingsleer. Berkouwer dacht aan de verkiezingtoteeuwigezaligheid; 
Woelderink heeft de verkiezingtothetverbond op het oog, zoals die tot uiting 
komt in de roeping door God;"*̂  
Woelderink merkt op  ter aanvulling op Berkouwers hoofdstuk 'Reformatie en 
Anabaptisme' , dat de kerken van de Reformatie al vóór Calvijn positie hadden 
gekozen tegen de wederdopers vanuit het schriftuurlijk gemeenschapsbesef. Vanuit 
historisch perspectief mag dit een terechte aanvulling genoemd worden. Zwingli, 
Oecolampadius en Bucer hadden al vóór Calvijn zich tegenover de wederdopers 
opgesteld, met als centraal punt de visie op de kerk. Overigens speelde daarbij aan 
reformatorische zijde niet alleen het schriftuurlijk gemeenschapsbesef een rol. Al 
maakte het heiligheidsstreven van de wederdopers indruk, aan reformatorische 
zijde was tegelijk meer inzicht in de blijvende menselijke onvolkomenheid èn voor 
het beloftekarakter van het heil.''̂  

2.4.4 Veronderstelde wedergeboorte 
Aanzienlijk scherper van toon dan de het in 2.4.3 genoemde aanvullingen is Woelde

rink, wanneer hij de leer van de veronderstelde wedergeboorte ter sprake brengt. De 
veronderstelde wedergeboorte is in feite de fides infantilis of potentialis. De waarde 
van de kinderdoop komt er van af te hangen. Vindt Berkouwers afwijzing van At fides 
infantilis oi potentialis als conditio sine qua non ingang in de Gereformeerde Kerken, 
dan zou daarmee een kloof binnen de gereformeerde gezindte overbrugd worden. Dan 
zal echter ook de tweeslachtigheid van de Verklaring van 1905 erkend moeten worden. 

"̂  ".. maar hier wilde ik erop wijzen, dat het jammer is dat deze woorden niet door Berkouwer zijn uitgebuit 
om 't bezwaar van Barlh, dat het bloed gaat spreken op Gods erf met de Schriften te met te doen"; EdG II, p 
4950 

■" Zie voor Woelderinks reactie op Berkouwers opmerkingen Gevaren, p 5970 (hoofdstuk VI, 'Speculatie'). 

"" Berkouwer maakt in zijn boek De sacramenten (Kampen 1954) melding van bezwaren bij Woelderink in 
Eenigheid des Geloofs tegen zijn Karl Barth en de kinderdoop (p. 230, noot 47). Wat die bezwaren 
inhouden, vermeldt Berkouwer niet Uit de contekst (p. 228230) is op te maken, dat hij bovengenoemde 
aanvulling met overneemt De natuurlijke geboorte staat met tegenover de geestelijke geboorte. In het 
verbond worden de natuurlijke verhoudingen (zoals die tussen ouders en kinderen) met verbroken, maar 
bevestigd en geheiligd. 

■" Zie W. van 't Spijker, Gereformeerden en dopers. Gesprek onderweg (serie: Reformatiereeks), Kampen 
1986, p. 2330. 
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Niet alleen de toon is scherp. Ook de ondertoon is dat. G.C. Berkouwer was voorzitter 
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te 
Utrecht 1943-1945. Deze Synode wees onder zijn presidium alle bezwaren tegen de 
leeruitspraken van 1942 af."** Dit feit als zodanig blijft bij Woelderink ongenoemd. 
Tegelijk gaat het om een publiek feit. Dat geeft aan deze toch al scherpe passage in 
Woelderinks bespreking nog een extra accent. De onder Berkouwers voorzitterschap 
gehandhaafde besluiten worden hier met diens eigen woorden onder kritiek gesteld. 
De onuitgesproken kritische vraag is: hoe is het één met het ander te verenigen? 

In zijn boek De sacramenten bespreekt Berkouwer eveneens Barths afwijzing van 
de kinderdoop.''^ In het verlengde daarvan wijst hi] fundering van de kinderdoop op de 
veronderstelde wedergeboorte af.'*̂  Een dergelijke fundering zou echter in de Verkla
ring van 1905 en de leeruitspraken van 1942 helemaal niet aan de orde zijn. In de 
verschillende uitspraken over de doop ging het niet om een verkapte leer van de 
onderstelde wedergeboorte als grond van de doop, "maar om de beschouwing van de 
gemeente in verband met de belofte des Verbonds.'"" 

Er is op deze redenering van Berkouwer het nodige af te dingen. De Verklaring 
van 1905 sprak inderdaad uit, dat de grond voor de doop aan de kinderen van de 
gelovigen het bevel en de belofte van God is. Toch werd de uitspraak, dat de grond 
voor deze doop de onderstelde wedergeboorte van de kinderen is niet onjuist, maar 
miWer juist genoemd. 

Bovendien vermeldt Berkouwer niet, dat in de leeruitspraak van 1942 de zinsnede 
uit de Verklaring van 1905 over het bevel en de belofte van God als grond voor de 
doop niet overgenomen is. Officiële synodestukken als de Toelichting uit 1942 en in 
nog sterkere mate het Praeadvies uit 1943 legden er de nadruk op, dat de doop 
inwendige genade verzegelt, een genade, die alleen voor de uitverkoren dopelingen 
bestemd is en waarvan men bij de bediening van de doop heeft uit te gaan. Waar de 
genade van de wedergeboorte ontbreekt, heeft de doop geen werkelijke waarde. Dus 
wordt die wedergeboorte - om Berkouwers terminologie te gebruiken - een conditio, 
zonder welke de doop zijn betekenis verliest. Terecht heeft Woelderink hier discrepan
tie aangevoeld tussen Berkouwers spreken in Karl Barth en de kinderdoop enerzijds en 
de onder zijn presidium gehandhaafde leeruitspraken anderzijds. 

*'' Acta 1943-45, artikel 298-299. Ook in zijn slotrede als voorzitter d d 16 december 1943 noemde Berkou
wer - met instemnung - de handhaving van de besluiten van 1905 en 1942, Acta 1943-1945, artikel 315 In 
later tijd zou Berkouwer openlijk afstand nemen van de gang van zaken in deze jaren en zijn instemming 
betuigen met de 'Schuldbelijdenis' van de Synode van Almere 1988, zie zijn Zoeken en vinden. Herinnering
en en ervaringen, Kampen 1989, p 312-366 (hoofdstuk XII, 'Schisma en wedergeboorte - het conflict van 
1944') 

" De sacramenten, p 210 e v. 

" De sacramenten, p 239 

" De sacramenten, p 243 
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2.4.5 De achtergrond van Barths afwijzing van de kinderdoop 
Woeldennk aarzelt om met Berkouwer de achtergrond van Barths afwijzmg van de 
kmderdoop te zoeken m diens scheppmgsleer en zijn visie op de verhouding natuur
genade Woeldennk erkent openhartig de Kirchliche Dogmatik moeilijke lectuur te 
vinden, met alle gevaren van dien voor mis-interpretatie In deze moeite staat hij niet 
alleen Ook Berkouwer geeft aan, dat we bij Barth meermalen op moeilijkheden 
stuiten, die niet zozeer op zijn schrijf- als wel op zijn denkwijze betrekking hebben en 
over daarmee samenhangende interpretatie-moeilijkheden.'" 

Wanneer Woeldennk Barths afwijzing van de kinderdoop voornamelijk baseert op 
diens protest tegen de nationaal-socialistische ideologie inzake bloed en bodem, 
vergroot hij een aspect uit, dat ook bij Berkouwer zelf al ter sprake kwam Al zal 
ongetwijfeld dit element mede een rol gespeeld hebben, hier veronderstelt Woeldennk 
een wel erg smalle basis voor Barths protest tegen de kinderdoop Barths bezwaren 
lijken bepaald door een meervoud van factoren, die bovendien voornamelijk theolo
gisch van aard te zijn. 

G C van Niftnk en K H Miskotte over Barths afwijzing van de kmderdoop 
G C van Niftnk noemt de volgende motieven voor Barths afwijzing van de 
kinderdoop " 

Barths bezwaren zijn primair exegetisch en dogmatisch bepaald Het gaat niet aan 
Barth ervan te verdenken, dat zijn exegetische bezwaren slechts camouflage zouden zijn 
van zijn eigenlijke bedoeling Dogmatisch is zijn bezwaar vooral, dat de kinderdoop de 
correlatie Woord/sacrament-geloof verbreekt, 

Barth ziet een eind komen aan een verbintenis tussen de machten en de kerk, zoals 
die er is sinds Constantijn De kerk moet het weer aandurven een vrije kerk te zijn, m 
dit kader schrijft ook Van Niftnk, dat de kerkstrijd in Duitsland met vreemd zal zijn aan 
Barths visie op de volkskerk en haar massaal dopen van alles wat in het doophuis wordt 
gebracht, 

Barth ziet de kerk als congregatio fidehum, hierbij vermeldt Van Niftnk met 
instemming de mening van Hans Asmussen, dat de kerk niet alleen als som van 
enkelingen moet worden verstaan Daarbij vraagt Van Niftnk zich af, of Barths nadruk 
op de dopeling als partner' in het doopgebeuren nu uit de Bijbel of uit de Renaissance 
stamt, en of het geloof zo zelfstandig kan komen te staan, dat het als conditie voor het 
sacrament van de doop gesteld mag worden "Het is nu eenmaal een feit, dat Barth via 
Kierkegaard van den beginne sterk individualisüsch beïnvloed is geweest",'^ 

Barths kritiek op de kinderdoop wordt tenslotte bepaald door zijn visie op de 
verhouding natuur-genade en zijn scheppingsleer Van Niftnk is van oordeel, dat bij 
Barth de historiserende visie op schepping en verbond ontbreekt "Barth is wel chnste-

'" De inomfder genade m de theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p 8 

" Een beroerder Israels Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth, Nijkerk 1948, p 201-217 

" Een beroerder Israels, p 213 Van Niftnk zelf kiest vanuit de verbondsgedachte voor de tanderdoop "De 
Doop immers is geen teeken en zegel van ons geloof, onze bekeenng, onze wedergeboorte, maar teeken en 
zegel van de belofte en liefde Gods, die tot ons komt als wij van deze dingen nog mets verstaan, krachtens 
het verbond, dat God met het geheel van Zijn Kerk op aarde gesloten heeft , Kleine Dogmatiek, Nijkerk z j , 
eerste druk, p 216-217 Alleen vanuit de verbondsgedachte kan de kerk werkelijk vo/fcskerk blijven, stelt 
Van Nifü-ik 
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lijk, maar stellig niet christelijk-/jwfon5c/i'"" Voor Van Niftrik ligt Barths verwerping 
van de kinderdoop dan ook in het verlengde van zijn kntiek op artikel 2 Nederlandse 
Geloofsbelijdenis inzake de natuurlijke Godskennis "Eigenlijk hadden wij kunnen 
weten - als wij maar betere theologen waren -, dat deze verwerping van den kinderdoop 
komen zou "''' 
Wanneer K H Miskotte Berkouwers boek Karl Barth en de kinderdoop bespreekt,' ' 

ziet hij bij Barth op het punt van de exegese de beslissing vallen Ovengens verklaarde 
Miskotte - in zijn theologie sterk aan die van Bïirth verwant - "Het is intussen uit alles 
wel duidelijk dat ik helemaal met verrukt ben over Barths Doopleer " ' ' 

XIII.3 Karl Barth en Gods verkiezing 

3.1 Barth over Gods verkiezing 
Karl Barth heeft zich in vier publicaties uitgelaten over de verkiezing'' Allereerst in 
zijn Romerbrief \an 1922'* In 1936 verscheen Gottes Gnadenwahl^'^ In 1942 ver
scheen Die Kirchliche Dogmatik deel 11,2, waarin Barth breedvoeng de verkiezingsleer 
besprak'° Tenslotte is hier te wijzen op het geschrift uit 1947 Die Botschaft derfreien 
Gnaden Gottes *' 

Het meest uitvoerig en theologisch evenwichtig en systematisch'^ heeft Barth zijn 

" Een beroerder Israels, p 215 

" Een beroerder Israels, p 216 

" In het blad In de Waagschaal 3, 1947/48, p 44v (nr 6), opgenomen in Karl Barth Inspiratie en 
vertolking inleidingen, essays, briefwisseling (Verzameld werk 2), Kampen 1987, p 275-282 Zie voor de 
figuur van Komelis Heiko Miskotte (1894-1976) H H Miskotte, Niet te vergeten Miskotte, Kampen 1981 

" Karl Barth, Kampen 1987, p 281 Op het moment, dat GC Berkouwer Karl Barth en de kinderdoop 
schreef, had K H Miskotte zich nog niet over Barths doopopvatting uitgelaten Berkouwer achtte het 
aannemelijk, dat Miskotte Barths argumentatie wei in haar geheel zou hebben overgenomen, Barth/kinder-
doop p 159 Hierin vergiste Berkouwer zich De standpunten van Barth en Miskotte lagen in deze tijd op 
dit punt ver uiteen Pas in later tijd ging Miskotte sterk neigen naar Barths standpunt, zie H H Miskotte, 
Niet te vergeten Miskotte, p 72 

" Afgezien van wat Barth over dit onderwerp schreef in het blad Zwischen den Zetten 

'* In 1984 verscheen van de Romerbrief MW. 1922 nog een dertiende onveranderde herdruk bij de Theologi-
scher Verlag Zurich 

™ Theologische Existenz heute', nr 47, München 1936 

"' Evangelischer Verlag A G ZoUikon-Zurich, code KD In deel II behandelde Barth 'Die Lehre von Gott' 

" Theologische Studiën', Heft 23, ZUnch 1947 

" De typering is van C Graafland, Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der 
verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme, 's-Gravenhage 1987 (tweede druk), p 509 
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verkiezingsleer uiteengezet in KD 11,2. Ruim 560 pagina's*^ besteedde Barth aan de 
verkiezingsleer. Mede met het oog op het vervolg van deze studie volgt hier een 
overzicht van Barths betoog in KD 11,2. Gezien de omvang daarvan moet volstaan 
worden met een globaal overzicht van de hoofdzaken van hoofdstuk 7, paragraaf 32-
35.^ 

3.2 Overzicht 

3.2.1 Die Aufgabe rechter Lehre von Gottes Gnadenwahl (Par. 32f ^ 
Voor Barth is de verkiezingsleer 'die Summe des Evangeliums': "Die Gnadenwahl ist 
das ganze Evangelium, dat Evangelium in nuce. Sie is der Inbegriff aller guten 
Nachricht.'"* Wij kennen God alleen als God in Jezus Christus. Jezus Christus is God 
in Zijn toewending naar de mens. Jezus is niet alleen echt God. Als Jezus van Nazareth 
is Hij ook echt mens en representeert Hij het mensenvolk. 

Aan het begin van alle wegen en werken van God staat Zijn eeuwige, vrije en 
bestendige genade. Gods vrije genadekeus is de keus voor de mens Jezus Christus. In 
en door Hem kiest Hij voor het volk van Zijn mensen. In de dogmatiek staat Gods 
genadekeus bekend als de predestinatie-leer. Die leer is oorspronkelijk niet dialektisch, 
maar ondialektisch. Al is er schaduw, zij zelf is licht en troost. Centraal staat het 'Ja'. 
Het 'Nee' is er terwille van het 'Ja'. "Sie sagt also in ihrer Substanz, in ihrem ersten und 
letzten Wort Ja und nicht Nein."'^ Dus echt: 'Summe des Evangeliums'. Goed nieuws, 
een vrolijke, troostrijke boodschap! 

Gods verkiezing is de genadekeus, die aan iedere beslissing van het schepsel 
voorafgaat. Deze keus is niet een zelf ontworpen begrip. "Wir beschrieben damit die 
Wahl Gottes, die, allem seinem sonstigen Wahlen vorangehend, in seinem ewigen 
Wollen der Existenz des Menschen Jesus und des in ihm reprasentierten Volkes 

" Hoofdstuk 7 'Gottes Gnadenwahl'; op p 564 begint hoofdstuk 8 over 'Gottes Gebot' Beide hoofdstukken 
verhouden zich tot elkaar als (genade)gave en eis m het verbond; "Es gibt keine Gnade ohne Herrschaft und 
Anspruch der Gnade Es gibt keine Dogmatik, die nicht alsbald auch zur Ethik werden musste", KD 11,2, p. 
11. 

'^ Van Barths verkiezingsleer zijn binnen het Nederlandse taalgebied meerdere samenvattingen gegeven. Een 
breed en gedetailleerd overzicht is te vinden bij G C. van Niftnk, Een beroerder Israels, p 128-182, Van 
Niftrik betrok in zijn overzicht ook gegevens van buiten de KD TAZ ook G C Berkouwer, De triomf der 
genade in de theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p 83-115 (hoofdstuk IV, Triomf der verkiezing'); 
E J Beker en J M Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek deel 2, Kampen 1979, p. 162-181 
('Aantekeningen over de praedestinatieleer van Karl Barth, K D iI/2'), C Vermeulen, Cor ecclesiae Een 
onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 
'Kirchliche Dogmatik' (diss Utrecht), zp 1986, de handelseditie draagt als titel Het hart van de kerk, 
Nijkerk 1986. 

" KD n,2,p 1-100 

" A : D 1 [ , 2 , p 13 

"KD 11,2, p 12 

378 



vollzogen ist."*' In deze keus ontmoeten wij de liefde van God voor ons en voor de 
wereld. Dat is een blijde boodschap. Er wordt geen blind noodlot verkondigd, maar het 
'Ja' van God. 

De verkiezingsleer is alleen te funderen op Gods 2^1fopenbaring in Jezus Christus. 
Niet op grond van abstracte overwegingen over Gods wezen en eigenschappen. Over 
God en mens moet vanuit de Schrift gesproken worden. Evenmin wil Barth uitgaan van 
ervaringsfeiten als geloof en ongeloof, waaruit verkiezing en verwerping kunnen 
worden afgelezen. Een leer, waarin Gods verkiezing wordt beschouwd als een indivi
dueel verkoren of verworpen zijn, wijst Barth eveneens af. Al weet de Schrift van een 
'Privatverhaltnis' tussen God en mens, verkozen en verworpen is er maar één mens: 
Jezus Christus. Alle anderen zijn het in Hem en niet in eigen 'Einzelheit'. De 'Privat
verhaltnis' tot God loopt via het behoren tot het mensenvolk in Jezus Christus. Gods 
'Bestimmung' is geen particuliere 'Bestimmtheit'. 

Gods verkiezing is 'Selbstbestimmung': Gods vrije keus om Zich aan mensen te 
verbinden. "Es ist Gottes Wahl, dass er unter den Namen Jesus Christus jene Substanz 
der Geschichte seines Volkes und damit dieses Volk selbst ins Leben ruft und sich 
selbst zu seinem Herm und Hirten macht."*' Op deze verkiezende God worden in de 
Schrift onze ogen gericht. De Schrift spreekt niet in abstracto over de mens, maar 
verwijst naar Jezus Christus. "Wollen wir wissen, was Erwahlung, was ein von Gott 
erwahltes Menschsein ist, dann haben wir von allem Anderen weg ohne Seitenblick 
und Nebengedanken dahin zu sehen: auf den namen Jesus Christus und auf die in ihm 
verwirklichte Existenz und Geschichte des Volkes, dessen Anfang und Ende im 
Geheimniss seines Namens beschlossen ist. (...) Der Name Jesus Christus ist es, der 
laut der göttlichen Selbstoffenbarung den Fokus bildet, in welchem die beiden 
entscheidenden Lichtstrahlen der sich hier aufdrangenden Wahrheit: der erwahlende 
Gott und der erwahlende Mensch zusammentreffen und Eines sind, auf welchem also 
alle christliche Lehre dieser Wahrheit hinzublicken, von dem sie herzukommen en dem 
sie entgegenzustreben hat."^° 

3.2.2 Die Erwahlung Jesu Christi (Par. SSf^ 
In Jezus Christus staat Gods wil en raadsbesluit voor ons. Dat raadsbesluit is niet een 
van Christus geabstraheerd decretum absolutum. Op dit punt heeft Barth grote proble
men met Calvijn. Calvijns verkiezende God is een Deus nudus absconditus, niet de 
Deus revelatus, die als zodanig Deus absconditus, de eeuwige God is. Barth ziet als 
grondfout bij Calvijn, "dass er Gott und Jesus Christus letzlich doch auseinan-

" / fDIU , p 25. 

™ KD 11,2, p 57-58. 

"' KD 11,2, p 62-63; in het citaat op p 63 van KD 11,2 rs een drukfout ingeslopen- in plaats van 'der 
erwahlende Mensch' had er moeten staan 'der envahlle Mensch'; zie G. Gloege, 'Zur Pradestionationslehre 
Karl Barths Fragmentarische Erwagungen über den Ansatz ihrer Neufassung', in Kerygma und Dogma 2 
(1956), p. 207. 

" KDU,2.P- 101-214. 
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derrückte.' In dit spoor is de Synode van Dordrecht verder gegaan. Daartegenover 
stelt Barth: Gods besluit draagt de naam van Jezus Christus, die het eeuwige Woord is. 
Anders gezegd: tegenover het decretum absolutum stelt Barth het decretum concretum. 

De leer van de predestinatie is de leer over de verkiezing van Jezus Christus. Hij is 
zowel de verkiezende God (actief) als de verkozen mens (passief). Als tweede Persoon 
in Gods drie-enig wezen is Hij Subject van de verkiezing. Zijn gekozen worden gaat 
terug op Zijn eigen keus. Gods keus is Zijn keus. "Es gibt keinen vom Willen Jesu 
Christi verschiedenen Willen Gottes. Jesus Christus ist also nicht nur manifestaüo und 
speculum nostrae praedestinaüonis. (...) Sondem er offenbart uns unsere Erwahlung 
als die durch ihn, durch seinen Willen als den Willen Gottes vollzogene."^^ 

Tegelijk is Jezus Christus als de uitverkoren mens object van de verkiezing. Hij is 
van eeuwigheid af de uitverkorene; de bij uitstek uitverkorene. Als gekozen mens is 
Hij de kiezende God Zelf. In en met Hem zijn de andere uitverkorenen uitverkoren: 
fundamentum electionis. Barth legt het 'in Hem' van Efeze 1:4 dan ook zo uit, dat dit 
betekent: "in seiner Person, in seinem Willen, in seinem eigenen göttlichen Erwahlen, 
in der Grundentscheidung Gottes, die er jedem Menschen gegenüber zur VoUstreckung 
bringt. Dies hebt ihn heraus aus der Reihe aller anderen Erwahlten und eben dies - erst 
dies! - verbindet ihn auch wieder mit ihnen: dass er als erwahlter Mensch der in seiner 
eigenen Menschheit sie Alle erwahlende Gott selber ist. Indem er (als Gott) sich selber 
(als Mensch) will, will er auch sie. So sind sie 'in ihm' erwahlt: in und mit seinem 
Erwahltsein."''' 

De uitverkoren mens Jezus moest lijden en sterven. Van eeuwigheid af heeft Gods 
vrije genade deze gestalte. De verkiezing van de mens Jezus impliceerde de verkiezing 
van de naar Gods wil goede schepping en dus van de naar en tot Zijn beeld bestemde 
mens. Daarmee is echter de verwerping van de satan en het tegen God zich verzettende 
schepsel, bestaand uit kracht van Gods niet-willen, gegeven. Jezus neemt de goddelijke 
verwerping op zich. In plaats van de verworpenen draagt Jezus Gods toom. God Zelf 
treedt voor ons in, in Zijn Zoon.^' 

Praedestinatio gemina is voor Barth dan ook, dat God in de verkiezing van Jezus 
Christus aan de mens de verkiezing, de zaligheid en het leven toedacht, maar aan 
Zichzelf de verwerping, de verdoemenis en de dood. Gods 'Nee' treft niet de mens. 
Door in Jezus te geloven mogen zij, die 'in Hem' zijn, er zeker van zijn dat hun 
verkiezing in Hem geschied is; tevens dat zij in Jezus hun verwerping achter zich 
hebben, in Zijn verwerping mee-verworpen. Geloven in Gods predestinatie is de niet-
verwerping van de mens geloven, niet-geloven in zijn verwerping. In het geloof kunnen 

" A : D I I , 2 , p. 119. 

" KD 11,2, p. 124. 

" / f D I U . p . 125. 

" In dit kader stelt Barth de kwestie infra- en supra-lapsarisme aan de orde (KD 11,2, p. 136-157). Barth 
verwerpt de hele probleemstelling over een volgorde in de besluiten van God. Er is maar één genadig besluit 
van verkiezing. Uit Earths betoog blijkt wel, dat hij meer sympathie heeft voor het supra-lapsarisme dan 
voor het infra-lapsarisme. 
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wij onmogelijk onze verwerping geloven. Dankbaar en gehoorzaam kunnen we ons 
alleen maar verheugen over de dubbele predestinatie. 

Gods eeuwige wil - identiek met de verkiezing van Jezus Christus - is een goddelijke 
handeling in de gedaante van een tussen God en de mens plaatsvindende geschiedenis, 
ontmoeting en beslissing. De God van de voorbestemming is de levende God. God 
kiest de mens, en die verkiezing realiseert zich daarin, dat nu de mens ook voor God 
kiest. Vanuit deze stelling protesteert Barth tegen de klassieke predestinatie-leer, 
waarin de predestinatie wordt gezien als een afgesloten beschikking {decretum 
absolutum et perfectum, ook wel decretum absolutum immutabile), waarin God Zich 
voor de tijd heeft vastgelegd. Dit acht Barth een aantasting van de vrijheid van de 
levende God en een herleving van de heidense /afw/n-gedachte. Nadenken over 
verleden, heden en toekomst, kan en moet gebeuren vanuit Hem, die gisteren en heden 
en morgen dezelfde is tot in eeuwigheid. 

3.2.3 Die Erwdhlung der Gemeinde (Par. 34f ^ 
De verkiezing van Jezus Christus is de verkiezing van de gemeente. In dat kader vraagt 
Barth aandacht voor de verhouding tussen Israël en de kerk. Jezus - de uitverkoren 
mens - is de gekruisigde Messias van Israël en de opgestane Heer van de kerk, die 
vergaderd wordt uit Joden en heidenen. In deze dubbele gestalte als Israël en nieuw
testamentische kerk weerspiegelt de gemeente de verkiezing en verwerping van Jezus 
Christus. Israël is het volk der Joden, dat zich tegen zijn verkiezing verzet. In de kerk, 
vergaderd uit Joden en heidenen, bereikt Israël haar bestemming. 

Het is Israels bijzondere dienst spiegel van Gods gericht te zijn, waaraan God de 
mens ontrukt heeft en dat Hij in de persoon van Jezus van Nazareth zelf dragen wil. De 
kerk heeft als dienst, spiegel van Gods erbarmen te zijn. Israels bijzondere dienst is een 
noodzakelijke hulpdienst: van Gods gericht getuigen als ondertoon voor het getuigenis 
van de kerk over Gods erbarmen. In haar gestalte als Israël is de gemeente bestemd tot 
het horen; in haar gedaante als kerk tot het geloven. In het horen ontvangt de ene 
verkozen gemeente haar voorbijgaande gedaante, in het geloven haar komende. Hierbij 
gaat het om de gedaante van de verdwijnende oude mens en de komende nieuwe mens, 
zoals die in het kruis en de opstanding van Jezus Christus al werkelijkheid geworden 
is. 

De kerk zal haar eenheid met Israël erkennen. Israels zonde is ook de zonde van de 
kerk. Plaatsvervangend getuigt Israël van de vloek, die - gedragen door Christus - op de 
zondaar ligt. Omgekeerd mag Israël hopen op het heil, waarvan de kerk getuigt. Gods 
verkiezing overwint de verwerping van Israël, door die verwerping op Jezus Christus te 
leggen. Israël kan er niets aan veranderen, dat het een Verlosser heeft. Ook Israël is 
voor het leven getekend. De kerk zal de hoop voor 'gans Israël' tot de hare maken. 
"Wartet sie auf Israels Umkehr, so kann und wird sie doch nicht zögem, Israel voran-
zugehen mit dem Bekenntnis zur Einheit der Gemeinde Gottes, zur Einheit des nach 
dem Willen des göttlichen Erbarmens vergehenden und kommenden Menschen in der 

/CD 11,2, p. 215-336. 
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Person dessen, der den Tod fur Alle erlitten und das Leben fur Alle ans Licht gebracht 
hat"" 

3.2.4 Die Erwahlung des Einzelnen (Par. 35^^ 
Al neemt Barth afstand van de manier, waarop in de klassieke verkiezingsleer over de 
persoonlijke verkiezing gesproken wordt, ook hij heeft weet van de verkiezing van de 
enkeling De verkiezing van Jezus Chnstus en van de gemeente relativeert en fundeert 
de verkiezing van de enkele mens 

Barth kan het begrip 'enkeling' positief laden 'Enkeling' is echter vooral een 
negatief begrip De enkeling is de mens, die zich als 'Einzelne' tegenover God en zijn 
naaste opstelt 'Vereinzelung' is goddeloosheid' "Der Gott gegenuber vereinzelte 
Mensch ist als solcher von Gott verworfen Aber dieser Mensch zu sein, kann nur des 
gottlosen Menschen eigene Wahl sein"" In de verkiezing van Jezus Christus heeft 
God deze 'Vereinzelung' opgeheven en weggedaan De mens, die er nu toch voor kiest, 
kiest voor een door God weggekozen mogelijkheid Geen mens kan daarachter 
teruggaan Deze 'Un-tat' is een 'Ohnmachtstat'*" "Das Zeugnis der Gemeinde Gottes an 
jeden einzelnen Menschen lautet dahin, dass diese Wahl nichtig ist, dass er von 
Ewigkeit in Jesus Christus angehort und also nicht verworfen, vielmehr in Jesus 
Christus erwahlt, dass die ihm auf Grund seiner verkehrten Wahl gebuhrende Verwer-
fung von Jesus Christus getragen und aufgehoben, dass er auf Grund der rechten, der 
gottlichen Wahl zum ewigen Leben mit Gott ersehen ist"" De goddeloze mag horen en 
geloven, dat hij in Christus uitverkoren is Tussen het verkoren-zjyn en het leven als 
verkorene ligt de aanvaarding van de belofte Het mag verkondigd worden "In Jezus 
Christus ben ook jij niet verworpen - jouw verwerping heeft Hij gedragen' -, maar 
verkozen" Geloven is de situatie aanvaarden, dat er in Christus over een mens beslist 
is*^ 

Tegen deze achtergrond plaatst Barth vraagtekens bij de tegenstelling uitverkore
nen/verworpenen repectievelijk gelovigen/goddelozen De 'uitverkorenen' zijn uit 
dezelfde ellende gered als de 'verworpenen' Waarom wil men Gods genade pnjzen 
juist door een absolute tegenstelling op te roepen tussen 'uitverkorenen' en 'verworpe
nen"^*' Het leven van een verworpene heeft God, omdat Hij dat het leven van Zijn 

" KD 11,2, p 294 Barth verwerkt in het betoog van par 34 brede uiteenzettingen over Romeinen 9-11, KD 
II 2 p 235-256, 264 285, 294-336 

™ KD 11,2, p 336-563 

" KD 11,2, p 336 

»° KD 11,2, p 347 348 

" KD 11,2, p 336 

^^KDWXp 354 

" KDU2,p 36\-'i62, zie o\ei de syllogismuspracticusp 367-375 
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eigen Zoon liet zijn, voor allen tot een objectieve onmogelijkheid gemaakt. Hoe 
levensgevaarlijk de poging ook is, om op de onmogelijke mogelijkheid van de 
goddeloosheid terug te grijpen, het blijft een machteloze poging. Het verandert niets 
aan het feit, dat alleen Jezus Christus de drager van alle schuld en straf is.^'' 

'Uitverkorenen' en 'verworpenen' staan niet alleen tegenover elkaar, maar ook naast 
elkaar. "Wie die Erwahlung Jesu Christi gerade in seiner stellvertretenden Verwerfung 
ihren Skopus hat und zum VoUzuge kommt, und wie umgekehrt gerade seine 
stellvertretende Verwerfung die Bestatigung seiner Erwahlung ist, so stehen die Erwa-
hlten und die Verworfenen nicht nur gegeneinander, sondem auch nebeneinander und 
fiireinander."*' 

Het is de 'Bestimmung' van de uitverkorenen Gods heerlijkheid te representeren en 
af te beelden. Verkiezing is verkiezing tot dienst. Barth noemt het bestaan van iedere 
uitverkorene een grensoverschrijding van het Rijk van God als Rijk van genade. Dat 
het tot zulke grensoverschrijdingen komt, is Gods zaak. Men kan dan ook niet zeggen, 
dat het komt tot een apokatastasis, het algeheel herstel van de alverzoening. Evenmin 
kan men zeggen, dat het daarvan niet komt. Dat zal aan de vrijheid van Gods genade 
overgelaten moeten worden.** Er is bij Gods verkiezing naar Barths oordeel dan ook 
geen sprake van een numerus fixus. Hier zal over een 'open veeltal' gesproken moeten 
worden." 

Barth noemt drie aspecten van de bijzondere 'Bestimmung' van de verworpenen: 

"Der Verworfene hat in der ihm eigentümlichen Realitat seiner Existenz die 
Bestimmung, den Adressaten des Evangeliums sichtbar zu machen, dessen Be-
kanntmachung die Bestimmung des Erwahlten ist";** 
"Der Verworfene bat in dem ihm eigentümlichen Charakter seiner Existenz die 
Bestimmung, das sichtbar zu machen und sichtbar zu erhalten, was durch das 
Evangelium negiert und überwunden wird";*' 
"Der Verworfene hat in der ihm eigentümlichen Begrenztheit seiner Existenz die 
Bestimmung, die Absicht des Evangeliums sichtbar zu machen".'° De verworpene 

• / fDlU.p. 381-382. 

' KD 11,2, p. 389, 

'A:D 11,2, p. 461-462. 

' KD 11,2, p. 466. 

» KD 11,2, p. 504. 

' KD 11,2, p. 506. 

° KD 11,2, p. 507. 
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houdt niets over dan de verkondiging en het geloof." 

3.3 'De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling' 

3.3.1 Vernieuwing verkiezingsleer door Barth mislukt 
Vanaf augustus 1949 verschenen er in het blad Eenigheid des Geloofs artikelen over de 
uitverkiezing. Op verzoek van de redactie schreven medewerkers aan het blad met een 
verschillende kerkelijke achtergrond over dit onderwerp. Aan deze reeks leverde ook 
Woelderink met zijn artikel 'De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling' een 
bijdrage. 

"Het is niet zonder reden, dat we in ons blad handelen van de leer der verkiezing, 
want een toenadering van de uiteengescheurde kerken tot elkander vraagt en roept om 
een schriftuurlijke prediking, vraagt in 't bizonder een schriftuurlijke eensgezindheid 
inzake de plaats, die de waarheid der verkiezing in de prediking heeft in te nemen.'^ 
Met deze woorden opent Woelderink zijn artikel. Een aparte beschrijving van het 
misbruik van de verkiezingsleer ontbreekt. Ieder weet, hoe vaak Gods verkiezingsbe-
sluit als een deterministisch noodlot opgevat wordt, waarmee de roep tot bekering en 
geloof wordt ontkracht. Mede door dit misverstand en misbruik hebben velen een 
afkeer van de verkiezingsleer gekregen. In de negentiende eeuw namen de meeste 
theologen afscheid van deze leer. In de twintigste eeuw wordt een poging gedaan deze 
leer opnieuw te verstaan en te ontwikkelen. 

De voornaamste poging daartoe werd gedaan door Karl Barth. Woelderink signa
leert, dat velen 'ten onzent' Barth daarin gevolgd zijn. De Kleine Dogmatiek van G.C. 
van Niftrik is daarvan een bewijs. Wel erkent Van Niftrik, dat men anders over de 
verkiezing spreekt dan 'onze vaderen' hebben gedaan. 

Voor de poging als zodanig heeft Woelderink waardering. "Het is jammer, dat zij 
mislukt is. Door te zeggen, dat de mens in zichzelf verworpen is doch in Christus 
verkoren, wordt geen recht gedaan aan de betekenis, die het woord verkiezing heeft, 
ook in de gewone menselijke verhoudingen, noch aan de schriftuurlijke gegevens. Alle 
gelovigen zullen bereid zijn te erkennen, dat zij in zichzelf verworpen zijn, maar in 
Christus nochtans aangenomen, doch dat zegt niets over hun verkiezing. De verkiezing 
in schriftuurlijke zin handelt niet over de waarheid, dat God hen in Christus heeft 
aangezien, maar over het onbegrijpelijke wonder, dat God HEN in Christus heeft 
willen aanzien."'^ Hier wordt door Van Niftrik - in aansluiting bij Barth - de ergernis 
uit de verkiezing weggenomen, namelijk aan de vrijmacht van Gods genade. Al wil 
Van Niftrik het niet, zonder twijfel leiden zijn uiteenzettingen in de praktijk tot de 
remonstrantse opvatting, dat de beslissing van de zondaar ten opzichte van het evang
elie het beslissende moment is. 

" Barth sluit deze paragraaf af met een breed betoog over Judas, die model kan staan voor de 'verworpene' in 
het Nieuwe Testament; KD 11,2, p. 508-563. 

" EdG III, p. 194 (eerste kolom). 

' ' Idem. 
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Van Niftrik probeert dit bezwaar te bezweren door te stellen, dat het in de verkiezings
leer gaat over de oorsprong van het geloof en niet over de oorzaak van het eeuwig heil. 
Dit laatste zou speculatie zijn. Hiertegen tekent Woelderink bezwaar aan. "Integendeel, 
de strijd tegen het moralisme en rationalisme van de remonstranten was voor hen een 
zuivere geloofsstrijd; in de Dordtse leerregels hebben zij ernstig gewaarschuwd tegen 
de ijdele speculatie en de schijnbare strijd tussen de leer der verkiezing en de aanbie
ding van het evangelie hebben zij in het geloof aanvaard, zodat de laatste ongerept 
gehandhaafd bleef.'"" 

3.3.2 Verkiezing: allereerst een daad 
Tegelijk is Woelderink van mening, dat 'onze vaderen' enkele schriftuurlijke gegevens 
verwaarloosden bij de uitwerking van de leer der verkiezing. Daardoor hebben zij 
mede oorzaak gegeven tot het misbruik van die leer en tot het opkomen van een 
prediking, die de blijde boodschap van het evangelie teniet doet. 

Calvijn behandelde de verkiezingsleer onder de leer van de Heilige Geest. Later 
ging men de verkiezingsleer een plaats geven in de leer van God, met name bij de 
behandeling van de raad van God. "Vreemd doet het aan, dat ook Barth en Van Niftrik 
aan deze methode vasthouden; daardoor is m.i. hun poging om tot een nieuwe 
ontwikkeling te komen mislukt."" 

Woelderink is van mening, dat ook de Dordtse Leerregels eenzijdig sprake is van 
het besluit of decreet van de verkiezing. "Eenzijdig noem ik dat, omdat de Schrift de 
verkiezing niet alleen kent, zoals ze een plaats heeft in Gods eeuwige Raad, maar haar 
allereerst kent als een daad Gods in het heden."" Kiest een man zich een vrouw, dan is 
dat een daad. Jezus' keus van de apostelen was een daad, waarmee Hij de apostelen 
apart stelde. In Deuteronomium 7 laat Mozes aan Israël hun verkiezing zien door hen 
te spreken over hun verlossing uit het diensthuis. In die verlossing komt de daad van de 
verkiezing tot openbaring. Vermeldt de Schrift de verkiezing van Israël, dan wordt aan 
die verlossende daad van God gedacht; toen koos God Zijn volk uit, zoals Hij Abram 
verkoos, toen Hij hem riep uit Ur der Chaldeeën. In later tijd gingen de Joden prat op 
hun verkiezing. Daarbij dachten zij niet aan Gods verkiezingsbesluit maar aan Zijn 
verkiezingsdaad. Zo wordt er ook in de Psalmen over de verkiezing gesproken, 
bijvoorbeeld in Psalm 147. Het komt Woelderink voor, dat mede om deze reden 
Calvijn Gods verkiezing behandelt bij het werk van de Heilige Geest. Verkiezing als 
daad ligt niet op het terrein van de verborgen dingen, maar dat van de geopenbaarde, 
dat is het terrein van de Heilige Geest. 

3.3.3 Verkiezing en roeping 
"De verkiezing als goddelijke openbaringsdaad en de roeping zijn dan ook te zien als 

EdG III, p. 194 (tweede kolom). 

Idem. 

Idem. 
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twee zijden van de inkomste Gods in ons leven "' ' Hierbij wijst Woeldennk op 
Romeinen 9 Jakob is al vóór zijn geboorte een voorwerp van Gods gunst, "opdat het 
voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, (vast-)bleve, met uit de werken, maar uit 
den Roepende "'* In plaats van 'Roepende' had hier ook 'Verkiezende' kunnen staan 

Zoals roeping en verkiezing twee zijden van eenzelfde daad van God zijn, zijn ook 
rechtvaardiging en heiliging dat In beide gevallen mag men geen scheiding aanbreng
en BIJ verkiezing/rechtvaardiging ligt de nadruk meer op Gods verlossend werk, bij 
roeping/heiliging denken we meteen aan het antwoord van de geroepene en geheiligde 
BIJ verkiezing/rechtvaardiging ontbreekt dit antwoord niet, maar treedt het geheel op 
de achtergrond 

'Wanneer we de verkiezing allereerst zien als openbaringsdaad, treedt daarin de 
vnjmacht van Gods handelen naar voren "" Deze vrijmacht komt in Romeinen 9 wel 
heel sterk naar voren, wanneer daar gezegd wordt, dat God Jakob verkoos boven Ezau, 
nog voordat de kinderen geboren waren en iets kwaads had kunnen doen "Deze zelfde 
beweegreden dringt hem om telkens de verkiezing te zien als gegrond in Gods raad en 
voornemen, opdat Gods verkiezing geheel en al onafhankelijk blijke van iets, dat in de 
mens gevonden wordt"""" Alleen acht Woeldennk het eenzijdig, om alleen de verkie
zing in Gods raad een plaats te geven en met de andere verlossende daden van God In 
heel het verlossingswerk zien we de vervulling van Gods raad 

Woeldennk acht het spreken over een besluit der verkiezing terecht Maar een 
besluit IS wat anders dan datgene waartoe men besluit. De door hem gesignaleerde 
eenzijdigheid is er naar zijn mening debet aan, dat de gemeente dit onderscheid uit het 
oog verloren heeft, men spreekt over verkiezing en bedoelt het besluit van de verkie
zing In de gemeente knjgt het besluit van de verkiezing een eigen goddelijk bestaan, 
waarachter de levende God verdwenen is men is verkoren of men is het niet Zo komt 
men in de ban van determinisme Wordt verkiezing echter allereerst als (openba-
rmgs)daad van God gezien, dan is er geen kennis der verkiezing dan in de ontmoeting 
met de levende God, zoals Hij ons tegen komt in Zijn Woord Deze verkiezing heeft 
als keerzijde de roeping, waarop gereageerd moet worden "Velen zijn geroepen, 
weinigen uitverkoren" '°' 'Uitverkoren' heeft hier volgens Woeldennk de betekenis de 
roeping opvolgend Anders gezegd weinigen zijn geliefde kinderen van God Bij een 
speculatieve opvatting van de verkiezing draait men Jezus' woorden in feite om 
"Weinigen zijn uitverkoren, maar velen geroepen", waarbij met verwijzing naar deze 
weinigen de roeping tot een ijdele zaak wordt Al waarschuwen de Dordtse Leerregels 
voor een dergelijke uitholling van de roeping, zij hebben dit gevaar niet kunnen keren, 
"m 1 omdat zij reeds eenzijdig de verkiezing een plaats hebben gegeven in de raad 

EdG III, p 194 (derde kolom) 

Romeinen 9 11 (Statenvertahng) 

EdG III, p 195 (eerste kolom) 
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Gods en haar als openbaringsdaad verwaarloosd hebben. Als openbaringsdaad is de 
verkiezing het inkomen Gods in ons leven en vertolkt zij ons het wonder van zijn 
opzoekende liefde; hier gaat het niet om een speculatieve beschouwing van wat 
verborgen is, maar om de kennis van God en van Jezus Christus, waarin het eeuwige 
leven is.'""' 

De leer der verkiezing blijft een mysterie, waarop geen systeem gebouwd kan 
worden. Daarom leggen de Dordtse Leerregels steeds de nadruk op de ernst en 
waarachtigheid van Gods roeping als een 'nochtans' tegenover de leer der verkiezing. 
Verstandelijk zijn deze dingen niet te doorzien. In de Schrift dient de waarheid der 
verkiezing om de vrijmacht van Gods genade nog zwaarder te beklemtonen. "Zo leeft 
de verkiezing als daad van God ook in het leven des geloofs als een onbegrijpelijk 
wonder, dat God naar ons wilde omzien. Dat dit alles wortelt in Gods eeuwige raad, 
legt niet alleen een zware nadruk op Gods vrijmacht, maar bovenal op Gods genade.""" 
De ergernis aan de leer der verkiezing bij velen is dan ook ergernis aan Gods genade. 
"Maar men bedenke hierbij wel, dat de ergernis over een verkeerd verstaan en toepas
sen van deze waarheid niet gelijk staat met de ergernis aan de goddelijke waarheid 
zelf""^ 

3.4 Analyse 

3.4.1 Woelderink contra Barth 
Woelderinks artikel in Eenigheid des Geloofs laat er geen twijfel over bestaan: de 
verkiezingsleer van Barth wijst hij vierkant af. Hij heeft er ook niet veel woorden voor 
nodig: de vraag is niet, of God mensen in Christus heeft aangezien, maar dat Hij hen in 
Christus heeft willen aanzien. In dit opzicht voelt Woelderink zich beter thuis bij de 
Dordtse Leerregels dan bij Barth. 

Lezing van het artikel in Eenigheid des Geloofs roept de vraag op, of Woelderink 
op dat moment al persoonlijk van KD 11,2 kennisgenomen had. Hij brengt Barths 
verkiezingsleer ter sprake aan de hand van de Kleine Dogmatiek van G.C. van Niftrik. 
Alleen daaruit wordt ook geciteerd. Een rechtstreekse confrontatie met Barth ontbreekt. 
Onmiskenbaar zet Woelderink een is-gelijk-teken tussen Van Niftrik en Barth: velen 
'ten onzent' zijn Barth in zijn poging tot vernieuwing van de verkiezingsleer gevolgd, 
onder wie Van Niftrik; Van Niftrik neemt in aansluiting bij Barth de ergernis uit de 
verkiezingsleer weg.'°' Woelderink hoort zozeer in Van Niftriks betoog 'his masters 
voice', dat hij met verwijzing naar de Kleine Dogmatiek volstaat. 

In Van Niftriks beschouwingen over de verkiezing in de Kleine Dogmatiek 

EdG III, p. 195 (tweede/derde kolom). 

EdG III, p. 195 (derde kolom). 

Idem 

Zie voor beide uitspraken EdG III, p 194 (eerste kolom) 
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ontmoeten we - tot in de woordkeus toe - een discipel van Barth.'"* Toch moet hierbij 
wel een kanttekening gemaakt worden. Bij het schrijven van het hoofdstuk over 'De 
uitverkiezing' in de Kleine Dogmatiek was voor Van Niftrik - waarschijnlijk - niet KD, 
11,2 het uitgangspunt, maar ging hij uit van eerdere publicaties van Barth, in het 
bijzonder van Gottes Gnadenwahl uit 1936. Hierbij is op het volgende te wijzen: 

Van Niftrik voltooide de eerste versie van zijn Kleine Dogmatiek in 1944.'°' In 
deze periode rustte er in het door de Duitsers gecontroleerde gebied een invoerver
bod op werk van Barth. Een aantal exemplaren van KD 11,2 kon - zonder kaft en 
onder de titel Calvinstudien - in oorlogstijd Duitsland binnen gesmokkeld wor
den.'"* Slechts één exemplaar van KD 11,2 bereikte Nederland, en wel in de 
nazomer van 1942."" Zodoende kon in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
slechts in zeer beperkte kring van Barths verkiezingsleer uit 1942 kennisgenomen 
worden. Pas na de oorlog was grondige bestudering ervan mogelijk;"" 
mhoudelijk vertonen Van Niftriks beschouwingen over de uitverkiezing overeen
komst met die van Barth in Gottes Gnadenwahl uit 1936. Een vergelijkend over
zicht toont dit aan: 
a. Kleine Dogmatiek, p. 67-69 is een bewerking van Gottes Gnadenwahl, p. 4 tot 

10; tot in de geciteerde teksten toe volgt Van Niftrik Barth. Sommige zinnen 
zijn letterlijk citaat, zoals bijvoorbeeld "Es bedeutet Gnade Gnade zu emp-
fangen - das ist der grundsatzliche Sinn der Pradestinationslehre" (p. 6); bij 
Van Niftrik wordt dit: "Kort geformuleerd: de leer der verkiezing wil duidelijk 

106.. QQ y ^ Niftrik, die niet alleen in zijn boek over Barth zich beperkt tot een critiekloos en instemmend 
weergeven van Barths verkiezingsleer, maar ook m zijn eigen Kleine Dogmatiek niet verder komt dan tot een 
met eigen woorden weergeven van wat Barth ons m dit opzicht geleerd heeft"; C Graafland, Van Calvijn lot 
Barlh, p 535 J Kamphuis schrijft dat Van Niftnk in zijn Kleine Dogmaliek de leer van Barth over de 
verkiezing populariseerde, "zij het met een enkel eigen accent", Een uitgemaakte zaak Een keuze uit de 
artikelen van Prof J Kamphuis aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar door het Studentencorps 
'Fides Quadrat Intellectum', Kampen 1987, p 99. 

"" Kleine Dogmatiek, Nijkerk z.j., eerste druk, het Voorwoord is gedateerd "Rijnsburg, eind September 
1944" (p 8). Hoofdstuk 10, 'De uitverkiezing', p. 67-77 

'™ Eberhard Busch, Karl Barth, p 328-329 

"*KH Miskolle, Karl Barth {Verzameld werk 2), p 94. 

" " R H Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwere theologen De actualiteit van de gereformeerde 
theologie, Kampen 1991 (serie. Bij-tijds geloven), p 65 G C. Berkouwer merkt naar aanleiding van KD 11,2 
op, dat sindsdien Barths beschouwing in het nuddelpunt van veel discussies stond In een voetnoot vermeldt 
hij enige literatuur, waaronder 'K.G. Idema in Hel dogma der kerk, 1944, pag 172 v v', De Triomf der 
genade in de theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p 83 (noot 3) Deze vermelding kan de gedachte 
oproepen, dat al in Tweede Wereldoorlog in Nederland op KD 11,2 gereageerd zou zijn Berkouwer noemt 
echter een verkeerd jaartal Het dogma der kerk (onder redactie van G C Berkouwer en G Toornvhet) 
verscheen bij Jan Haan te Groningen in 1949 
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maken, dat het genade is om genade te omvangen (p. 69);'" 
b. Kleine Dogmatiek, p. 7175 is herkenbaar ontleend aan Gottes Gnadenwahl, 

p. 1314, 1625, al neemt Van Niftrik niet alle elementen uit Barths betoog 
over; 

c. Kleine Dogmatiek, p. 7576 leunt onmiskenbaar aan tegen Gottes Gnaden

wahl, p. 11; 
d. wanneer Van Niftrik de vraag stelt en beantwoordt: "Zijn er dan geen 

verworpenen? Neen  zij zijn er niet! Maar helaas!, zij zullen er zijn 
(Matth. 25:3146)" (p. 115), blijkt dit een verkort citaat te zijn uit een 
vraagbeantwoording van Barth in Gottes Gnadenwahl: "Darum können 
wir nicht sagen: Es gibt Erwahlte und Verworfene, wohl aber kónnen und 
mussen wir glauben: Es wird solche geben" (p. 48). Hierbij gaat het echt 
om een Gottes Gnadenwahl kenmerkende uitspraak;"^ 

pas in de vijfde druk van de Kleine Dogmatiek^'^ neemt Van Niftrik in zijn hoofd

stuk over de uitverkiezing elementen op, die herkenbaar ontleend zijn aan KD 11,2. 
Toegevoegd werden de paragrafen 8, 9 en 10. In paragraaf 8"" stelt Van Niftrik: 
verkiezing is verkiezing tot dienst en getuigenis, een stimulans voor het aposto

laat?^^ Paragraaf 9 wijst op het voorbeeld van Israel.'"' In paragraaf 10 schrijft 
Van Niftrik opnieuw over het vraagstuk van de apokatastasis. Wat hij daarover 
schreef vanaf de eerste druk, komt in de vijfde druk ongewijzigd terug (paragraaf 
6). Deze paragraaf 6 is inhoudelijk sterk verwant aan Gottes Gnadenwahl uit 
1936.'" Ook in 1942 wees Barth de algemene verzoening af. Toch is dan zijn spre

ken daarover vager dan in 1936."* Deze vervaging kenmerkt ook Van Niftriks 
nieuw toegevoegde paragraaf 10.'" De paragraaf over het supra en infralapsaris

'" Ook in Een beroerder Israels uit 1948, waarin Van Niftrik een resumé geeft van Barths verkiezingsleer in 
KD 11,2, komt deze zin terug: "Barth wijst er voortdurend op (...), dat het genade is genade te ontvangen en 
het heil in Christus deelachtig te zijn"; p 128129. Materieel heeft Van Niftrik met zijn bewering gelijk. Dat 
neemt met weg, dat hij Barths gevoelen weergeeft met woorden, die kenmerkend zijn voor diens publicatie 
uit 1936 

"■̂  Over deze uitspraak van Barth merkt G.C. Berkouwer op "Voorzover ik zie, vindt dit woord uit 1936 in 
Barths verkiezingsleer van 1942 geen duidelijke parallel (es wird solche geben)"; De triomf der genade in de 
theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p. 110 (noot 143). 

'"Nijkerk 1961, Hoofdstuk XII,'De uitverkiezing', p. 121132. 

"" Kleine Dogmatiek, vijfde druk, p. 128129. 

"' Vergelijk KD 11,2, p 458 e.v. 

' " Kleine Dogmatiek, vijfde druk, p. 129. 

' " Vergelijk Gottes Gnadenwahl, p. 50 met Kleine Dogmatiek, eerste druk, p. 75; vijfde druk, p. 127. 

""ZieATDIU, p. 462. 

"'* Kleine Dogmatiek, vijfde druk, p. 129130. 
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me'^° werd door Van Niftrik op onderdelen uitgebreid; ook daarin is het nodige van 
Barths beschouwingen uit 1942 te herkennen.'^' 

Het blijft merkwaardig, dat Van Niftrik pas in de vijfde druk van de Kleine Dogmatiek 
elementen uit KD 11,2 in zijn hoofdstuk over de verkiezing opnam. Tot de vierde druk 
werd het hoofdstuk over de verkiezing uit de eerste druk ongewijzigd herdrukt.'̂ ^ In 
1949 beschouwde Woelderink Van Niftriks betoog over de verkiezing m de Kleine 
Dogmatiek als een adaequate weergave van Barths verkiezingsleer. Toch ging het in 
feite om een eerder stadium daarvan. De slotsom moet wel zijn, dat Woelderink in 
1949 KD 11,2 nog niet gelezen had. Is deze slotsom juist, dan heeft Woelderink zich 
destijds evenmin verdiept in de samenvatting, die Van Niftrik van Barths hoofdge
dachten uit KD 11,2 gaf in Een beroerder Israels uit 1948. 

Wat tegen bovengenoemde slotsom pleit, is, dat Woelderink - al was het maar via 
recensies/besprekingen - van KD 11,2 vernomen moet hebben. Anderzijds is het goed 
voorstelbaar, dat hij zich voor dit - niet-wetenschappelijke - artikel in Eemgheid des 
Geloofs voor Barths verkiezingsleer kortheidshalve georiënteerd heeft op Van Niftriks 
weergave daarvan.'^' Bovendien laat de inhoud van Woelderinks artikel nauwelijks een 
andere slotsom toe. 

Woelderink contra Barth. Daarmee is Woelderinks houding tegenover Barth in 1949 
mderdaad te typeren. Alleen, het is - waarschijnlijk - Woelderink (via G.C. Van 
Niftrik) contra de Barth van 1936 en niet die van 1942. 

3.4.2 Materiële kritiek op de Dordtse Leerregels 
Tegenover Barth/Van Niftrik neemt Woelderink het op voor de Dordtse Leerregels. 
Hij doet dat op een voor hem herkenbare manier. In de Dordtse Leerregels staan de 
verkiezing en de roeping van het evangelie niet werkelijk maar schijnbaar tegenover 
elkaar. Deze spanning lossen de Leerregels op met het 'nochtans' van het geloof. Dit 
ligt geheel in de lijn met Woelderinks eerdere betogen. 

'™ Dit was in de eerste druk paragraaf 8 (p. 76-77); in de vijfde druk werd dit paragraaf 11 (p 130-132). 

™ Zie KD 11,2, p 136-157, met Barth zegt Van Niftrik, dat Gods heilswil aan alles voorafgaat In dienst van 
die heilswil staat ook de schepping. Kleine Dogmatiek, vijfde druk, p 132 

'̂ ^ De vierde druk van de Kleine Dogmatiek (Nijkerk 1953) was een herziene en vermeerderde druk. "De 
nauwe aansluiting van dit boek bij de theologie van Karl Barth maakte ook een aeinzienlijke uitbreiding van 
het eerste deel over God de Vader noodzakelijk Het was bij deze herdruk onmogelijk niet enige aandacht te 
schenken aan hetgeen Barth in de afgelopen jaren over de schepping, de anthropologic, de angelologie 
gezegd heeft" (Woord vooraf, z p ), hoofdstuk XII, 'De uitverkiezing', p 111-119. Toch had Barth sinds de 
eerste druk van de Kleine Dogmatiek zich ook nader over de uitverkiezing uitgelaten Het is een vraagstuk 
apart, waarom Van Niftrik wel m 1961, maar met in 1953 accenten van Barth uit 1942 in zijn hoofdstuk 
over de verkiezing verwerkte Ook zo echter bleef het stempel van 1936 herkenbaar. 

' " Dit is te meer aannemelijk, omdat Woelderinks hoofdinteresse met zijn artikel met is om Barths 
verkiezingsleer te bestrijden, maar om een door hem geconstateerde eenzijdigheid in de Dordtse Leerregels 
aan de orde te stellen. 

390 



Al eerder had Woeldennk kntiek uitgeoefend op de Dordtse Leerregels Tot nu toe 
was deze kritiek tamelijk formeel van aard geweest Wat de redeneermethode betreft 
zouden de Dordtse Leerregels voor een deel schatplichtig zijn aan aristotelisch-
scholastiek denken Nu klinkt voor het eerst inhoudelijke kntiek op de Leerregels zij 
kennen de verkiezing alleen als raad, niet allereerst als daad 

Het lijkt een marginaal verwijt ('eenzijdigheid') Toch is het dat niet Door deze 
eenzijdigheid hebben 'onze vaderen' mede oorzaak gegeven tot het verschrikkelijke 
misbruik van de verkiezingsleer en tot het opkomen van een prediking, die aan de 
blijde boodschap van het evangelie afbreuk doet Dat is geen gering verwijt Zeker niet 
bij Woeldennk Misbruik van de verkiezingsleer frustreert de prediking van de belofte 
Deze gedachte loopt als een rode draad door zijn protest tegen het subjectivisme Voor 
een deel zijn de Dordtse Leerregels door de eenzijdigheid van hun verkiezingsleer daar 
zelf debet aan Daarom konden zij - ondanks al hun waarschuwingen - uitholling van 
de roeping van de het evangelie door de verkiezingsleer niet keren 

Woeldermks verwijt past geheel in zijn protest tegen het subjectivisme en de 
daarmee samenhangende geloofs-onzekerheid In het subjectivistische denken leidt 
Gods (verborgen) verkiezing(sbesluit) tot zelfreflectie, in plaats van bouwen op de 
belofte Is Gods verkiezing een openbaringsdaad met als keerzijde daarvan de roeping, 
dan kan daarop in geloof gereageerd worden Vandaar Woeldennks nadruk op Gods 
verkiezing als openbaringsdaad, ook al erkent hij, dat Gods raad van die daad de 
beslissende achtergrond vormt 

Met deze erkenning relativeert Woeldennk - ongemerkt - zijn eigen onderscheiding 
tussen een besluit en datgene, waartoe men besluit Wortelt Gods daad in Zijn raad, 
zoals Woeldennk zelf zegt, dan is die daad te beschouwen als uitvoenng van die raad 
Het IS Woeldennk toe te stemmen, dat het verkiezingsbesluit niet geabstraheerd mag 
worden van de levende God Maar wanneer die levende God in Zijn daden Zijn raad 
uitvoert, IS de distantie tussen raad en daad minder groot dan Woeldennk het wil laten 
voorkomen Met andere woorden Woeldennk heeft zijn probleem niet opgelost, alleen 
maar verschoven 

3.4.3 Invloed TWNT 
De manier, waarop Woeldennk in 'De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling' 
over 'verkiezen' en 'verkiezing' spreekt, laat beïnvloeding door het vierde deel van het 
Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament^^* vermoeden Hier is te wijzen op de 
bijdrage van G Quell sub voce eklegomai het Oude Testament Gods tekent verkiezen 
als Zijn verkiezende daden, bijvoorbeeld van koningen en van Zijn volk'" In het 
bijzonder is hier te denken aan de bijdragen van G Schrenk sub voce eklegomai en 
eklektos Woeldennk wijst erop, dat Jezus' keus van de apostelen een daad was Dat 
sluit naadloos aan bij wat Schrenk daarover schrijft "Das Erwahlen vollzieht sich also 
hier in der Geschichte des Jungerlebens, und Gott hat kein andres Mittel als diese 

' " Herausgegeben von Gerhard Kittel, Verlag von Kohlhammer, Stuttgart Het Vorwort is gedateerd August 
1942 

'"rWAT4 p 148 e V 
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Erwahlung durch Jesus. Sie is also nicht nur ein Rat im arcanum Gottes, sondem wird 
vollstreckt durch den erwahlenden Sohn."'^* Nog sterker komt dit naar voren bij 
Woelderinks uitleg van Jezus' woord: "Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren." 
Woelderink omschrijft 'uitverkoren' in dit verband als 'de roeping van God opvolgend'. 
Dezelfde gedachte is te vinden bij Schrenk naar aanleiding van Mattheüs 22:14: "Nur 
im Gehorsam also wird die Erwahlung realisiert. Hier ist keine statische Erwahlungs

lehre vertreten, sondem Motivtheologie, die auf die rechte Stellung der Erwahlten zielt: 
Beschenktsein ohne GehorchenwoUen wird hinfallig. So steht hier der Erwahlungs

gedanke in voller Geschichtslebendigkeit, er ruft der Verantwortung und Entschei

dung."'^' Ook Woelderinks hoofdstelling, dat 'verkiezen' en verkiezing' primair een 
daad van God is, met Gods raad daarbij op de achtergrond, is in grote lijnen bij 
Schrenk te vinden: "Insbesondere ist eklegesthai nicht dazu geeignet, dass an diesen 
Begriff ein Dogma vom Erwahlen und Verwerfen angeschlossen wird. Der Anschluss 
der pradestinatianischen Auseinandersetzung an den Begriff erwahlen, Erwahlung ist 
überhaupt niet glücklich. Es folgt am Besten bei progignooskein, proetoimadzein, 
prooridzein, protithesthai, prognoosis, prothesis. Auch kalein, klèsis, klètos sind im 
NT viel starker herangezogen.'"^* 

De overeenkomsten tussen Woelderink en TWNT 4  ook in de combinatie van 
behandelde teksten'^'  zijn opvallend. Ze maken het vermoeden van beïnvloeding 
aannemelijk. Is dit vermoeden juist, dan verklaart het ook, waarom de kern van 
Woelderinks kritiek op de Dordtse Leerregels betrekking heeft op de term 'verkiezen'. 
Op dit punt schemert het woordstudiekarakter door het artikel heen. 

3.4.4 Barths 'Handlang' ongenoemd 
Met zijn nadruk op de verkiezing als een daad van God, komt Woelderink in de buurt 
van het spreken van Barth in KD 11,2 over Gods verkiezing als Handlung. Beider 
startpunt is verschillend. Barths spreken is direkt dogmatisch bepaald. Woelderinks 
betoog berust op op een filologisch/exegetische woordstudie, al is ook bij hem de 
interesse dogmatisch gericht. Beiden komen echter op hetzelfde punt uit: de God van 
de verkiezing is de levende God. 

In zijn artikel geeft Woelderink er geen blijk van weet te hebben van het spreken 
van Barth over verkiezing als Handlung. Barths accent op dit gegeven ontbreekt in Van 
Niftriks Kleine Dogmatiek, zoals het ook ontbreekt in Gottes Gnadenwahl. Eén en 

''«7WAT4,p. 177. 

'"7TVA7'4,p 191, 

128 T^yyyj 4̂  p ,g , Gotüob Schrcnk (18791965) was vanaf 1923 hoogleraar te Zurich, TWNT 10 
(Register), p. 104. Uit zijn bijdragen over eklegomai en eklektos blijkt geen beïnvloeding door Barth. Wel 
zegt hij naar aanleiding van Efeze 1:46, dat "Der Erwahlte (Christus) die Erwahlten tragt"; TWNT A, p. 180. 

'̂ ■̂  Ook Calvijn denkt bij Mattheüs 22:14 met aan Gods eeuwige verkiezing: "Hic de aetema Dei electione 
altius non dispute; quia non alio spectant verba Christi, quam externam fidei professionem minime sufficere, 
ut pro suis Deus agnoscat quicunque videnter nomen vocatione eius dedisse" (CO XLV,402) Zie over deze 
tekst ook Inst. 111.24,8. Deze verklaring benadert die van Woelderink. Toch wijst de combinatie van de 
besproken teksten op invloed van TWNT 4 en met van Calvijn. 
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ander onderstreept de slotsom, dat Woelderink bij het schrijven van zijn artikel voor 
Eenigheid des Geloofs in september 1949 KD, 11,2 waarschijnlijk nog niet gelezen had, 
maar zich voor de oriëntatie in Barths verkiezingsleer inderdaad beperkte tot het lezen 
van Van Niftriks Kleine Dogmatiek. 

XIII.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk onderzochten we Woelderinks houding tegenover Barth in zijn tweede 
periode. Twee keren vond er een confrontatie met het denken van Barth plaats. Beiden 
malen ging het om een indirekte confrontatie: de ene keer via Berkouwer, de andere 
keer via Van Niftrik. In beide gevallen raakte Woelderinks stellingname de brandpun
ten van deze studie: verbond en verkiezing. Zowel op het punt van de (kinder)doop als 
dat van de verkiezing wees Woelderink Barths standpunten ondubbelzinnig af. 

Wel komt Woelderink bij zijn afwijzing van Barths verkiezingsleer tot inhou
delijke kritiek op de Dordtse Leerregels. Ondanks de milde formulering ('eenzijdig
heid') is deze kritiek ingrijpend. Door deze eenzijdigheid dragen de Dordtse Leerre
gels naar Woelderinks oordeel mede-verantwoordelijkheid voor deterministisch 
denken over de verkiezing en voor een prediking, die geen evangelie-prediking meer 
is. 

Met recht kan aan Woelderinks artikel 'De waarheid der verkiezing en haar 
ontwikkeling' een schakelfunctie toegekend worden. Het sluit een periode af, waarin 
tot dusver inhoudelijke kritiek op de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer ontbrak. 
Het luidt een nieuwe periode in, waarin deze kritiek zich zal radicaliseren. 
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19491956 

Inleiding 

1. Publicitaire arbeid 
Ook in de periode 19491956 bleef Woeldennk een vruchtbaar publicist Naast een 
aantal geschnften schreef hij artikelen voor bladen, waaraan hij al eerder bijdragen 
leverde Vooral voor zijn lijfblad Eenigheid des Geloofs Daarnaast ook voor Homdeti

ca en Vox Theologica 
In deze periode ging Woeldennk ook publiceren in De Hervormde Kerk en Kerk 

en Theologie Het blad De Hervormde Kerk  sinds 1958 Hervormd Nederland geheten 
 was bedoeld als algemeenhervormd weekblad ' Het blad Kerk en Theologie^ 
verscheen onder redactie van Th L Haitjema, G C van Niftrik en A F N Lekkerkerker 
Haitjema, Van Niftrik en Lekkerkerker  alle drie in meer of mindere mate beïnvloed 
door de theologie van Karl Barth  speelden in de Confessionele Vereniging een 
belangrijke rol In het blad van deze vereniging  Hervormd Weekblad De Gerefor

meerde Kerk'  publiceerde Woeldennk m 1951 een reeks artikelen Ook aan de 
publicatie Een proeve van actueel belijden, Een critische beschouwing over "Funda

menten en Perspectieven van Belijden"^ verleende Woeldennk zijn medewerking Dit 
geschrift verscheen op initiatief van de redactie en medewerkers van De Gereformeer

de Kerk' Kortom, wat zijn publicaties betreft blijkt Woeldennk zich niet alleen te 
bewegen binnen de breedte van de gereformeerde gezindte (Eenigheid des Geloofs), 
maar ook binnen de breedte van de Nederlandse Hervormde Kerk, met name binnen de 
kring, waar Barths theologie grote invloed had gekregen 

Al bleef Woeldennk tot aan het eind van zijn leven publicaties verzorgen en voor

bereiden, geleidelijk aan werd zijn productiviteit minder Hieraan was zijn wankele ge

zondheidstoestand debet Om diezelfde reden trad hij in januan 1955 ook uit de 
redactie van Eenigheid des Geloofs Wel bleef hij medewerker aan het blad" In die 
hoedanigheid verzorgde hij nog een aantal artikelen en boekbesprekingen 

' C£4 p 210 Binnen hervormd gereformeerde kring leefden er tegen de koers van dit blad grote bezwaren, 
J van der Graaf, Delen of helen'' Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1906 1951, 
Kampen 1978, p 206 

^ Kerk en Theologie was de voortzetting van het blad Onder Eigen Vaandel dit blad was voor de tweede 
wereldoorlog de spreekbuis van de barthiaanse theologie in Nederland 

' Wageningen 1953 

■* EdG IX p 67 Redactiewijziging 
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2. Ambtsjubileum 
In november 1949 vierde Woelderink zijn veertigjarig ambtsjubileum als predikant.' A. 
Dondorp* wijdde er in Eenigheid des Geloofs warme woorden aan.̂  In de kring van dit 
blad gold Woelderink als 'onze geestelijke vader', al betekende dit volgens Dondorp 
niet, dat alle medewerkers 'aanhangers' van Woelderink waren. Dondorp typeert 
Woelderink als een gereformeerd man: in hem is de groot-gereformeerde gedachte 
belichaamd. Woelderink is ook kerk-rmn: hij is geen partij-man, maar heeft oog voor 
de kerk, ook buiten de eigen kerkelijke gemeenschap; hij lijdt dan ook aan de ver
scheurdheid van de kerk. 

Als verdienste van Woelderink noemt Dondorp, dat bij hem het verschil tussen 
voorwerpelijk en onderwerpelijk verdwenen is. "Gods leiding met zijn leven heeft hem 
geplaatst te midden van dat grote deel van ons Nederlandse kerkvolk, dat we 'ziekelijk' 
plegen te noemen. Met groot geduld heeft Woelderink niet alleen de diagnose gesteld: 
'doperse richting' - maar hij heeft ook het bijbels medicijn gegeven en vol liefde heeft 
hij gewerkt aan wat geestelijk vergroeid was." Naar Dondorps mening gaat de zegen 
van Woelderinks werk boven de kerkmuren uit. "Het is ons daarom een behoefte op 
deze voorpagina namens medewerkers en lezers Ds Woelderink hartelijk geluk te 
wensen met zijn ambtelijk jubileum." 

3. Ere-promotie 
"De Senaat der Rijks-Universiteit te Utrecht heeft besloten ter gelegenheid van haar 
63e lustrum enige geleerden uit binnen- en buitenland wegens hun wetenschappelijke 
verdiensten een ere-doctoraat toe te kennen. Velen zal het genoegen doen te vernemen, 
dat deze onderscheiding ook te beurt zal vallen aan ds. Woelderink, thans emeritus
predikant te Doom. (...) Naar wij vernemen zal de promotie plaats vinden bij de 
diesviering op 16 maart a.s. en zal prof. Berkelbach van der Sprenkel optreden als 
promotor." Aldus kondigde De Waarheidsvriend begin 1951 de ere-promotie van 
Woelderink aan.* 

Op genoemde datum vond de ere-promotie te Utrecht plaats. Voorafgaand aan de 
eigenlijke promotie hield prof. dr. S.H.J.F. Berkelbach van der Sprenkel een toespraak, 
waarin hij de verlening van het ere-doctoraat motiveerde. Berkelbach wees op Woelde
rinks grondige kennis van de reformatorische dogmatiek en van de oude vaderlandse 

' Woelderink had op 21 november 1909 intrede gedaan te Ottoland. Op 25 juni 1950 nam hij afscheid van 
zijn laatste gemeente Zijderveld. 

° Arie Dondorp (1903-1984) was gereformeerd predikant te Wagenborgen en te Heemstede In 1951 
promoveerde hij aan de Vnje Universiteit te Amsterdam met F.W. Grosheide als promotor op het onderwerp 
De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn (Kampen 1951); zie over hem Voorgangers IV, p. 144. 

' EdG IV, p. 25. 

' Whvr XXXIX, p. 28: 'Ds. J.G. Woelderink - Ere-doctor'. Een soortgelijk bericht is te vinden in EdG V, p. 
57 "Kort voor het afdrukken van dit nummer bevatten de dagbladen de mededeling dat de Senaat der 
Rijksuniversiteit te Utrecht besloten heeft aan onzen redacteur Ds. J.G. Woelderink het ere-doctoraat te 
verlenen in de theologie " 
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theologie. Tevens noemde hij Woelderinks moed om alleen te durven staan en de 
invloed, die er van hem uitging. "Uw fijnzinnig verstand, Uw zaakkennis en Uw 
eerbiedigheid voor de openbaring Gods, brengt velen tot bezinning en opent voor 
menigeen nieuwe perspectieven. Er zijn theologen, die geen snelle carrière maken, 
maar zo zuiver en origineel de Bijbel verstaan, dat zij langzaam aan een diepe invloed 
oefenen op een geslacht, dat na hen opgroeit. Zo iemand zijt gij. Vandaar dat het 
ogenblik, waarop de wetenschappelijke waarde van Uw talrijke publicaties door de 
universiteit wordt erkend, in Uw leven zo laat komt, gelukkig nog niet te laat."' 

De toekenning van een ere-doctoraat aan Woelderink ontmoette veel instemming. Dat 
was te verwachten in de kringen van Eenigheid des Geloofs en Homiletica, waar 
Woelderink een prominente positie innam. Het nummer van Eenigheid des Geloofs van 
16 maart 1951 kon door één van de medewerkers eraan met recht een "Woelderink-
nummer" genoemd worden. Scribenten met verschillende kerkelijke achtergrond 
spraken hun waardering voor Woelderink uit, al klonk er ook voorzichtig verwoorde 
kritiek.'" Ook in Homiletica werd door Woelderinks mederedacteuren - ieder voor zich 
- blijdschap over het verleende ere-doctoraat uitgesproken. "Ons kerkelijk leven in 
Nederland is niet denkbaar zonder de figuur van dezen doctor", schreef (de 
vrijgemaakt-gereformeerde) Ds D.K. Wielenga JDzn zelfs." 

Ook in het blad De Hervormde Kerk werd Woelderinks ere-doctoraat positief ge
waardeerd. In een artikel onder de titel 'Utrechts Universiteit verleent ere-doctoraat. Ds 
J.G. Woelderinks betekenis als theoloog erkend''^ typeerde G.J. Coolhaas Jr Woelde
rink als 'een man, die de moed had om alleen te staan'. Tegenover separatisme en 
machts-denken verhief Woelderink zijn stem. Miskenning dreef hem tot steeds dieper 
onderzoek en verweer. Velen hebben de leiding van deze ernstige theoloog gevolgd. 
Aldus Coolhaas. 

In Kerk en Theologie wenste G.C. van Niftrik Woelderink van harte geluk, 
"omdat wij niet behoeven te onderscheiden tussen de mens en de theoloog. Deze man 
is als déze mens déze theoloog: men kan zijn theologie niet abstraheren van zijn 
persoonlijkheid."'^ Ook voor Van Niftrik is Woelderink de man, die alleen durfde te 
staan. Daarnaast wees Van Niftrik ook op het persoonlijk leed, dat Woelderink in zijn 
gezin had doorgemaakt. "Zo zijn er allerlei redenen, die ons doen zeggen: de Utrechtse 
Senaat heeft er goed aan gedaan Woelderink tot doctor theologiae te maken, want hij 

' EdG V, p. 98; overgenomen in Themanr. p. 13. 

'»£dCV, nr 12 

" Homiletica X,p 37-38; het citaat is te vinden op p 38 Naast D.K Wielenga JDzn spraken Th Delleman 
en J E Uitman gelukwensen aan Woelderinks adres uit 

' ' De Hervormde Kerk, 10 maart 1951, p. 3. 

" Kerk en Theologie 2, p 118. Gedeelten uit Van Niftriks kroniek werden overgenomen in Themanr. p. IS
IS. 
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was reeds doctor ecclesiae, leraar der Kerk."''* 

Waren bovengenoemde positieve reacties op de toekenning van het ere-doctoraat aan 
Woelderink te verwachten, verrassend is de waarderende toon van het bericht in De 
Waarheidsvriend, waarmee deze paragraaf begonnen werd. "Het mag overbodig heten, 
in ons orgaan te memoreren, dat ds. W. bijzondere aandacht heeft geschonken aan de 
toestanden, die zich op kerkelijk terrein voordoen en aan het geestelijk leven in de 
gemeente. Immers wij kennen hem van nabij en weten, hoe hij telkens weer aanleiding 
vond om de voorkomende kwesties en verschijnselen theologisch te bestuderen en zijn 
stem te laten horen - altijd emstig, weloverwogen en veelal origineel en zelfstandig."" 
Deze waarderende toon - hoe verrassend ook - is echter meer van formele dan van 
materiële aard. De inhoudelijke meningsverschillen tussen Woelderink en de 
Gereformeerde Bond blijven ongenoemd. Binnen de Gereformeerde Bond leefden dan 
ook ernstige bezwaren tegen Woelderink. Ze kwamen op de jaarvergadering van de 
Bond in 1951 onverhuld naar voren, toen M. Huizer te Delft'* protesteerde tegen de 
uitspraak in het jaarverslag: "Ook de Woelderinkgroep kan niet in onze Bond worden 
gemist". Huizer meende daarentegen, dat de Woelderinkgroep de Bond moest 
verlaten." 

Tegelijk met de ere-promotie verscheen Woelderinks geschrift De Uitverkiezing}'' De 
discussies rond dit geschrift zouden voor een groot deel Woelderinks derde en laatste 
periode bepalen. 

4. Reacties op Woelderinks overlijden 
Op 28 juni 1956 overleed Woelderink." A. Dondorp schreef in Eenigheid des Geloofs 
een in memoriam, waarin enkel waardering voor Woelderink werd uitgesproken.^" 
Over zijn kritiek op de Dordtse Leerregels werd niet gesproken.^' In het 'In memoriam 

'" Kerk en Theologie 2, p. 119. 

" Whvr XXXIX, p. 28. Blijkens het Register van de 39e jaargang (4januari-27 december 1951) was van dit 
bericht prof. J. Sevenjn de auteur. 

" M. Huizer te Delft had in de dertiger jaren al felle ingezonden stukken contra Woelderink geschreven in 
het Gereformeerd Weekblad van H. Visscher en 1 Kievit. 

" Delen of helen?, p. 264. 

"Delft 1951. 

" Zie voor de overlijdensadvertentie EdG X, p. 160. 

^"EdGX,^ 154. 

'̂ In een eerder stadium had de redactie zich voorzichtig van Woelderinks denkbeelden over de verkiezing 
gedistantieerd. Bij Woelderinks bespreking van Tot een levendige troost Zijns volks van C. Trimp schreef de 
redactie in een noot: "Hoewel het de bedoeling is van de redactie zich bij de arbeid aan ons blad te houden 

397 



doctor Jan Gerrit Woelderink', dat Th. Delleman voor Homüetica^^ schreef, kwam 
Woelderinks geschrift De Uitverkiezing kort ter sprake, overigens zonder een woord 
van afkeuring: "Zijn geschrift over de Verkiezing Gods, zijn artikel over Gods Woord 
en de H. Schrift bevat aanwijzingen en gedachten, waarmee 'de Geref. Gezindte' nog 
lang mee zal bezig zijn."^' 

In het kader van deze studie zijn de reacties op Woelderinks overlijden in hervormd-
gereformeerde kring bijzondere aandacht waard. Het Gereformeerd Weekblad maakte 
in een sober bericht van Woelderinks overlijden melding. Woelderinks personalia 
werden opgesomd, gevolgd door een korte typering: "Dr Woelderink was vele jaren 
een vooraanstaand predikant in de kring van de Geref. Bond. In de laatste tijd van zijn 
leven heeft hij de gereformeerden in de Herv. Kerk echter van zich vervreemd door 
verschillende afwijkende leringen te verdedigen."^'' 

In De Waarheidsvriend ontving Woelderinks overlijden meer aandacht.^' Zijn 
wetenschappelijke gaven werden erkend. Tegelijk: "Dr. Woelderink was een man met 
een eigen mening, waarvoor hij ook durfde uitkomen. Hij heeft het daarom niet altijd 
gemakkelijk gehad (...) Hij was een bestrijder van het mysticisme, door hem als Dopers 
gedoodverfd. Dit dreef hem uiteraard uit naar de leer van het Verbond en Heilige Doop 
en ten slotte werd de leer der praedestinatie onderwerp van nadere studie, die hem 
enige kritische beschouwingen ontlokte op de Dordtse canones. Een en ander bracht 
hem nog wel eens in conflict met eigen kring, hoewel dit nimmer schade deed aan de 
hoogachting voor zijn persoon. Woelderink trok met ons op in het convent, althans in 
de eerste jaren, later was hij lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. 
Ook daaraan heeft hij zich mede om gezondheidsredenen onttrokken." 

Te noteren is, dat De Waarheidsvriend - bij alle terughoudendheid en 
onmiskenbare distantie van Woelderinks theologiseren - zich royaler opstelde dan het 
Gereformeerd Weekblad. Laatstgenoemd blad beperkte zich tot een uiterst summiere 
en afstandelijke taxatie.^' De Waarheidsvriend gaf ondanks alle verschil van mening 
van persoonlijke betrokkenheid blijk. 

binnen de grenzen van de belijdenisgeschriften, wil zij ook aan dit artikel een plaats geven, uiteraard zonder 
daarmee de gedachten van Dr Woelderink voor eigen rekening te nemen", EdG IX, p. 134. 

' ' Homiletica XV, p. 97-99. 

' ' Idem, p. 99 

" 0 ^ 1 9 5 6 , p 215. 

" Whvr XLIV, p 213, ook typografisch springt het bericht eruit, met een eigen kader over twee kolommen, 
onder de titel 'Dr J.G Woelderink overleden'. 

'̂  De taxatie van het GW beperkt zich tot 'de laatste tijd' van Woelderinks leven. In ditzelfde GW werden 
echter al in de dertiger jaren ernstige beschuldigingen aan Woelderinks adres uitgesproken over afwijking 
van de gereformeerde leer Wordt hier soms stilzwijgend afstand genomen van deze polemiek'' 
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5. Opzet van behandeling 
In zijn derde periode behandelde Woelderink verschillende onderwerpen. Dit gebeurde 
allerminst systematisch. Toch is er aantal vaste kernen op te merken. In de komende 
hoofdstukken worden Woelderinks publicaties vanaf september 1949 tot aan zijn 
overlijden in 1956 rond de volgende thema's geïnventariseerd en geanalyseerd: kerk 
(hoofdstuk XIV), verkiezing (hoofdstuk XV), verbond (hoofdstuk XVI), kerkelijk 
belijden (hoofdstuk XVII). 

399 



Hoofdstuk XIV Woelderinks kerkelijke stellingname 

XIV. 1 Opzet van het hoofdstuk 
In de periode 1949 tot 1956 voorzag Woeldennk de actuele kerkelijke situatie regelma
tig van commentaar In dit hoofdstuk willen we deze kerkelijke stellingname inventan-
seren Allereerst brengen we kort de kerkelijke situatie in deze penode in kaart 
(XIV 2) Vervolgens gaan we Woelderinks commentaar daarop na (XIV 3) Tenslotte 
ronden we het hoofdstuk af met een analyse (XIV.4) en een conclusie (XIV 5) 

XIV.2 Kerkelijke situatie (1949-1956) 
Deze rondblik in de kerkelijke situatie in de penode 1949 tot 1956 blijft beperkt tot die 
kerkelijke gemeenschappen, die in Woelderinks publicaties ter sprake komen Het is 
met de bedoeling om een compleet beeld te geven van alle gebeurtenissen in deze 
gemeenschappen Het gaat om een summiere schets van de contekst, waarbinnen 
Woeldennk zijn opmerkingen maakte 

2.1 De Nederlandse Hervormde Kerk 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog waren voor de Nederlandse Hervormde Kerk 
jaren van heroriëntatie Als markante momenten laten zich noteren 

de aanvaarding in 1949 van Fundamenten en Perspectieven van Belijden^ Na 
bespreking besloot de synode dit geschrift aan de kerkenraden en classicale 
vergadenngen aan te bieden als een 'Proeve van hernieuwd reformatorisch belij-
den',2 
de aanvaarding van een nieuwe kerkorde op 7 december 1950' In deze kerkorde 
kreeg het ambtelijk karakter van de leiding van de kerk grote nadruk De classicale 
vergaderingen werden in ere hersteld. Typerend is het artikel over het apostolaat 
van de kerk (artikel VIII) 

"Als Chnstus-belijdende geloofsgemeenschap gesteld in de wereld om Gods beloften en 
geboden voor alle mensen en machten te betuigen, vervult de kerk, in de verwachting 
van het koninkrijk Gods, haar apostolische opdracht in het bijzonder door haar gesprek 
met Israel, door het werk der zending, door de verbreiding van het evangelie en de 

' Ondertitel Proeve van Beschrijving, 's-Gravenhage 1949 

^ A J Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en 
de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, Kampen 1986 (derde druk), p 
301-302 In het verlengde van Fundamenten en perspectieven publiceerde de Synode in 1953 De leer over 
de Heilige Schrift 

' Zie over de voorgeschiedenis hiervan H Oostenbrink Evers, De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Jaarboek voor de geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme na 1800, jaaigang 3 Kampen 1995, p 106 133 
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voortdurende arbeid aan de kerstening van het volksleven in de zin der reformatie '"' 
De binding aan Schrift en belijdenis werd in artikel X als volgt geformuleerd 
'In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als bron der prediking en enige 
regel des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergadenngen, in gemeen
schap met de belijdenis der vaderen en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor 
het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de 
zelfopenbanng van de drieenige God "' 

In ditzelfde artikel wordt een enkele zin besteed aan de kerkelijke tucht "De kerk 
weert al wat haar belijden weerspreekt" Daarbij werd bepaald, dat justiele leertucht 
voor tien jaar opgeschort zou worden (tot 1 mei 1961)' 

De nieuwe kerkorde nep binnen de Gereformeerde Bond gemengde reacties op Met 
name de formuleringen inzake de binding aan de belijdenis werden onvoldoende 
geacht' 

In deze periode zou H. Berkhof zich ontwikkelen tot een vooraanstaand theoloog in de 
Nederlandse Hervormde Kerk * Kenmerkend hiervoor is het feit, dat de toelichting op 
de Proeve van hernieuwd reformatorisch belijden  een officieel synodestuk  door 
Berkhof verzorgd werd' In 1952 verscheen van Berkhofs hand het geschrift Crisis der 
middenorthodoxie '" Op de prediking van deze middenorthodoxie (een combinatie van 
de oudethische en de confessionele richting) oefende Berkhof ernstige kritiek 
Daaraan weet hij de aantrekkingskracht van de Gereformeerde Bond Deze publicatie 
zou voor veel commotie en discussie zorgen Ook leidde het tot een briefwisseling 
tussen Berkhof en de gereformeerde bonder ds G Boer" 

■" Geciteerd via Reformatonca Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, Zoetermeer 
1996, p 321 Zie voor een eerste oriëntatie in de apostolaatsgedachte AJ Rasker, De Nederlandse 
Hervormde Kerk vanaf 1795 p 317330 

''Reformatonca,'p 319, A J KAskn, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf'795 p 300 

' A J Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p 304 

' Delen of helend, p 218222, 254255 

* Zie over Berkhof E P Meijenng, Hendrikus Berkhof (1914 1995) Een theologische biografie Kampen 
1997, zie van dezelfde auteur Een eeuw denken over christelijk geloven Van Roessingh via Schilder tot 
Kuiten Kampen 1999, p 134149 Zie voor een korte typering van andere theologen m de Nederlandse 
Hervormde Kerk AJ Rusket, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 p 311316 (respectievelijk 
J M de Jong, A A van Ruler, W Banning, C J Dippel, G C van Niftrik, A F N Lekkerkerker, T Dokter en 
H C Touw) 

' A J Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p 301 

'" Nijkerk z j , zie E P Meijenng, Hendrikus Berkhof (1914 1995), p 7275 

'' Cedachtenwissetmg over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk tussen 
H Berkhof en G Boer sGravenhage 1956, zieEP Mei}eimg, Hendrikus Berkhof (19141995), p 7577 
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2.2 De Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) 
Tot aan 1950 werd de agenda van de synodaalgereformeerde kerken sterk bepaald 
door de Vrijmaking m 1944. Op diverse manieren trachtte men de schade te herstellen 
en te beperken. Allereerst door de 'Vervangmgsformule' uit 1946: een nieuwe formule

ring van de leeruitspraken van 1942.'^ Vervolgens door de pogingen om met de 
vnjgemaaktgereformeerde kerken samen te spreken. Hoewel ook na 1950 de nasleep 
van de Vrijmaking voelbaar blijft  onder andere door bezwaren in eigen kring''  is 
deze kwestie sindsdien mmder dominant'" en gaan andere ontwikkelingen een rol 
spelen." 

Het beginnend veranderingsproces binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) laat 
zich aflezen aan een aantal publicaties in de periode 19491956: 

vanaf 1949 verschijnen de Dogmatische Studiën van G.C. Berkouwer. J Veenhof 
ziet in heel dit werk het zogenaamde 'correlatiemotief tot gelding komen: Gods 
openbaring in Zijn Woord bevat geen neutrale informatie over God, mens en 
wereld, maar 'mikt' op het geloof van de mens. De openbaring kan derhalve alleen 
door het geloof worden gekend en verstaan.'* Hier signaleert E.G. van Teylingen 
een trendbreuk met eerder gereformeerd dogmatiseren;'^ 
al eerder in deze studie werd gewezen op de verschuiving in Berkouwers beoorde

ling van Karl Barth, waarvan zijn De triomf der genade in de theologie van Karl 
Bart/i uit 1954 blijk geeft;'* 
in 1951 verscheen van de hand van mr. A. Bouman en Thijs Booy het boek 

" Zie G Janssen, De feitelijke toedracht, Groningen 1969 (vierde druk), p 173184, FT Bos, 'Van 
Scheurmakmg tot broedertwist De houding van de synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland ten 
opzichte van de Vrijmaking', in Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Neder

land, jaargang 5, Kampen 1991, p 141 143 

" Zie opnieuw het artikel van FT Bos in Jaarboek de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland 5, •? 153157 

'■* H C Endedijk is van mening, dat sinds de synodaalgereformeerde synode van Zwolle 1946 en vooral de 
vnjgemaaktgereformeerde synode van Amersfoort 1948 de verstarde fronten geconsolideerd waren "Al wat 
hierna komt is feitelijk niet meer dan naspel", De Gereformeerde Kerken in Nederland Deel 2 19361975, 
Kampen 1992, p 154, naast een patstelling signaleert hij in de jaren vijftig 'herhaling van zetten' (p 156). 

" Ook de godsdienstsocioloog G. Dekker noemt 1950 als jaartal, waarin het veranderingsproces binnen de 
Gereformeerde Kerken op gang begint te komen; De stille revolutie De ontwikkeling van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen 1992, p 1516 

' ' J Veenhof, 'Geschiedenis van theologie en spiritualiteit in de gereformeerde kerken' (p 1495), in M 
Brinkman (red), 100 jaar theologie Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (18921992), Kampen 1992, p 58 

" Tussentijdse balans van het heronéntatieproces m de gereformeerde kerken. Kampen 1964, p 16 

'* Kampen 1954, zie ook EG van Teylingen, Tuwewèa/anj, p 18,J VanhoU 100 jaar theologie, p 59. 
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Gereformeerden waarheen?^'^ In dit boek werd een uiterst kritische analyse 
gegeven van de situatie binnen de synodaalgereformeerde kerken en werd op 
diverse veranderingen aangedrongen. Onder andere op een betere voorbereiding op 
de kerkelijke ambten, openstelling van de ambten voor de vrouw, toetredmg tot de 
Wereldraad van kerken,^" schuldbelijdenis over de tuchtmaatregelen uit 1944. Het 
boek riep felle reacties op.^' Zelfs verscheen een complete tegenpublicatie.^^ 
ook het boek van R. Schippers, De gereformeerde zedé^^ heeft het in het beginnend 
veranderingsproces een eigen plaats. "Een belangrijk gezichtspunt in dit boek zijn 
de verschuivingen in de normativiteit, die gegeven zijn met het feit, dat de zede 
altijd door cultuurhistorische en sociale factoren bepaald wordt." '̂* 

Naast G.C. Berkouwer treedt deze jaren binnen de synodaalgereformeerde kerken 
H.N. Ridderbos voor het voetlicht. Jarenlang was hij samen met Berkouwer redacteur 
van het Gereformeerd Weekblad. "Ook door deze persarbeid drukten zij een stempel 
op het theologisch en spiritueel klimaat binnen de kerken."^' 

2.3 De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) 
De periode 19491956 wordt voor wat betreft de vrijgemaaktgereformeerde kerken 
door de volgende momenten getypeerd: 

allereerst gaf de verhouding tot de synodaalgereformeerde kerken aanleiding tot 
verschil van mening. De Generale Synode van Amersfoort 1948 had besloten geen 
nieuwe deputaten te benoemen voor contactoefening met de synodaalgereformeer

de gemeenschap.^* Niet ieder binnen vrijgemaaktgereformeerde kerken stond 
tegenover dergelijk contact afwijzend. Vanaf 1948 zocht B.A. Bos naar mogelijk

heden om met de synodaalgereformeerde kerken tot een vergelijk te komen. In dit 

"Kampen 1951. 

°̂ In 1948 was in Amsterdam de Wereldraad van kerken opgericht met als grondslag de belijdenis van Jezus 
Christus als God en Heiland In 1949 besloten de synodaalgereformeerde kerken niet tot deze organisatie toe 
te treden, omdat de eenheid in de Wereldraad geen eenheid in de waarheid was (Acta 'sGravenhage 1949, 
artikel 435) De synode te Sneek 1969/70 besloot alsnog het lidmaatschap aan te vragen (Acta, artikel 185). 

'̂ HC Endedijk, De Gereformeerde Kerken m Nederland Deel 2, p 138139; J Veenhof, 100 jaar 
theologie, p 6162; zie over Thijs Booy ook G Dekker, De stille revolutie, p. 4144. 

'̂  J G Feenstra e a , Gereformeerden waarom ' , Delft 1951. 

" Kampen 1954 

■̂•J Veenhof,/OOyaar t/ieo/ogie, p. 60; zie ook E G wanTeylmgen, Tussenbalans, p 21. 

" J Veenhof, 100 jaar theologie, p 59, zie voor Ridderbos' bijdragen aan het Gereformeerd Weekblad

Evert Overeem, Prof Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (19451982), Kampen 1998 

^"Acta Amersfoort 1948, artikel 89. 
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jaar werd ook de eerste 'Oosterbeek-conferentie' gehouden, in 1949 gevolgd door 
een tweede, waaraan vrijgemaakt- en synodaal-gereformeerden deelnamen In 1950 
verenigden B A Bos en zijn broer F L Bos^' zich met de synodale gemeenschap, 
een tiental predikanten en ongeveer 2500 kerkleden volgden hen,̂ * 
annex met de vraag inzake de verhouding tot de synodaal-gereformeerde kerken is 
de kwestie van de zogenaamde 'voortgaande reformatie' Velen meenden, dat de 
kerkelijke breuk ook consequenties had voor de samenwerking in maatschappelijke 
organisaties Anderen achtten dit een vorm van extremisme Op de achtergrond 
speelde een verschil in taxatie van de Vrijmaking en visie op de kerk een rol,^' 
naast plaatselijke conflicten bleek onderling verschil van mening over de aard van 
het kerkverband In zijn laatste artikelen moest K Schilder voor het gevaar van 
independentisme waarschuwen,'" 
in 1952 overleden kort na elkaar K Schilder (23 maart)'' en B Holwerda (30 
apnl) '̂  In hun plaats werden benoemd L Doekes (voor de dogmatologische 

" F L Bos vertegenwoordigde vanaf het begin van de tweede jaargang (10 oktober 1947) de vrijgemaakt 
gereformeerde kerken in de redactie van Eenigheid des Geloofs zie EdG II, p 1 Na een jaar Na zijn 
overgang naar de synodaal gereformeerde kerken nam ds A Troost uit Vleuten zijn plaats over, EdG IV, p 
105 Redactiewijziging F L Bos bleef als medewerker prominent aanwezig in de kolommen van Eenigheid 
des Geloofs 

*̂ Zie WG de Vries De geschiedenis van de kerken na de Vnjmaking in hoofdlijnen (p 129 151) in D 
Deddens M te Velde (red ), Vrijmaking Wederkeer Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944 1994 
Bameveld 1994, p 135 137, FT Bos, De weg tot elkaar Conferenties van vrijgemaakten en synodalen te 
Oosterbeek 1948/50, in Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
jaargang 3, Kampen 1989, p 158 189 

^ 'J Kamphuis, Voortgaande reformatie m Vrijmaking Wederkeer,^ 117-127, WG de Vries, Vryma 
king Wederkeer p 142 146 R Kuiper, Vrijmaking en wederkeer, m Vuur en vlam Aspecten van het 
vrijgemaakt gereformeerde leven 1944 1969 Amsterdam z j , p 15-30, in ditzelfde werk P H de Jong, Een 
spelonk van Adullam Het blad Contact 1950 1968 p 132-150 

'° Zandhoop of gelei'', 3 artikelen in Ref 27, nr 21-23 

" Zie voor reacties op het overlijden van K Schilder Gedenkt uw voorgangeren In memoriam prof dr K 
Schilder 19 december 1890 23 maart 1952 Goes 1952 

'̂ Benne Holwerda (1909-1952), gereformeerd predikant te Kantens en te Amersfoort in 1945 werd hij 
benoemd tot hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Hogeschool, Broederweg 15 Zie over hem 
Ref 27 nr 31 (geheel aan Holwerda en diens overlijden gewijd), BLNP 4, p 213 214, Voorgangers IV, p 
269 272, J Kamphuis, Nationale oppositie vanuit Schriftuurlijke positie In memoriam prof B Holwerda, 
overleden 30 april 1952 in Verkenningen II Opstellen over de kerk en haar geschiedenis. Goes z j , p 
190 200 
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vakken)'^ en H J Schilder (voor de oud-testamentische vakken),''' 
na 1950 meldde zich een denkrichting, die zich aandiende als 'niet-speculatief, 
waann afstand werd genomen van het zogenaamd scholastiek karakter van de 
wetenschappelijke theologie Illustratief voor deze denkrichting is het referaat van 
G Visée voor vrijgemaakt-gereformeerde predikanten in 1952 over het anthropo-
morfe spreken Gods in de heilige Schrift'' J Kamphuis reageerde hierop met zijn 
publicatie Katholieke vastheid Enkele opmerkingen met betrekking tot de leer der 
onveranderlijkheid Gods'' Dogmatisch-confessioneel werd hier een breukvlak 
zichtbaar '̂  

2.4 De Christelijke Gereformeerde Kerken 
Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken groeiden na de Tweede Wereldoorlog de 
spanningen tussen de flank, die zich verwant voelde aan de Nadere Reformatie en de 
flank, die een meer verbondsmatige prediking voorstond Daarnaast groeide een 
nieuwe stroming, die in haar theologie verwantschap vertoonde met die van de 
Gereformeerde Kerken '* 

De spanningen kwamen aan de oppervlakte, toen ds J G van Minnen te Huizen in 
1952 brak met de Christelijke Gereformeerde Kerken en een eigen kerkverband 
stichtte de Chnstelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland De verbondsmatige 
en voorwerpehjke Christus-prediking wees hij af Daarnaast was Van Minnen van 
mening, dat de kerkelijke tucht verwaarloosd werd, waardoor de wereldgelijkvorrmg-
heid binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken toenam Ook met (bescheiden) 
liturgische vernieuwingen (ritmisch zingen, belijdenisvragen) kon hij zich niet vereni-

" Laurens Doekes (1913-1997), gereformeerd predikant te Maartensdijk, Rotterdam-Feijenoord en 
Hilversum, de Synode van Berkel 1952 benoemde hem tot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool In 
november 1959 promoveerde Doekes magna cum laude aan de Universiteit te Munster op Der Heilige 
Qados und Hagios in der reformierten Theologie des 17 und 18 Jahrhunderts Franeker 1960 J 
Kamphuis schreef een In memoriam over Doekes in Handboek 1998 ten diensle van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland Goes z j , p 366-369 

" Herman Johannes Schilder (1916-1984), gereformeerd predikant te Bergschenhoek en te Utrecht, 
eveneens door de Synode van Berkel 1952 benoemd tot hoogleraar D Deddens schreef over hem een In 
memoriam in Handboek 1985 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland Goes z j , p 292-
298, zie ook Voorgangers V, p 159-161 

' ' In 1953 gepubliceerd m Ref 28, nr 34 tot 43 (tien artikelen) 

" Goes 1955 Zie hierbij Met open vizier Peter Bergwerff en Tjerk S de Vries in gesprek met prof J 
Kamphuis (serie De eerste generatie), Bameveld 1987, p 69-71 

" Zie voor een overzicht van de theologische ontwikkelingen in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) 
A L Th de Bruyne, Een reis met uitzicht Impressies van de theologische ontwikkeling sinds de Vrijma
king in 1944 en vervolgens Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking, Bameveld \994, p 58-73 

" M Drayer, W van t Spijker en J H Velema, En toch met verteerd Uu de geschiedenis van de Christelij
ke Gereformeerde Kerken sinds 1892, Kampen 1982, p 129 
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In 1953 werd drs J van Genderen benoemd tot hoogleraar in de dogmatologische 
vakken aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn Het was het begin van een 
langdung en gezaghebbend hoogleraarschap in christelijk gereformeerde knng"" 

2.5 De Gereformeerde Gemeenten 
Tussen 1949 en 1956 kwamen al langer binnen de Gereformeerde Gemeenten levende 
tegenstellingen tot uitbarsting. Hier heeft het optreden van C. Steenblok als katalysator 
gewerkt 

Cornells Steenblok*' 
Op 18 februari 1943 meldden de Mededeelingen van de Gereformeerde Gemeenten m 
Nederland*^ het uittreden van dr C Steenblok uit de Gereformeerde Kerken en diens 
waarschijnlijke overkomst naar de Gereformeerde Gemeenten Al spoedig na zijn 
aanvaarding als predikant werd hij ingeschakeld bij de predikantsopleiding te Rotter
dam De ouder wordende G H Kersten was van de academisch gevormde Steenblok 

" Jacobus Gerardus van Minnen (1900-1971), christelijk gereformeerd predikant te Huizen, Delft en 
nogmaals te Huizen Na zijn breuk met de Christelijke Gereformeerde Kerken was hij in zijn eigen 
kerkverband predikant te Delft en te Hoofddorp, zie over hem Voorgangers V, Haarlem 1989, p 58-59, 
Predikanten/oefenaars 2, p 156-159 Zie ook H Hille en J M Vermeulen, In de schaduw van het kerkelijk 
leven De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte m de twintigste 
eeuw Goudriaan-Kampen 1995, p 175-197, zie voor eerdere problemen met een christelijk gereformeerd 
predikant ditzelfde boek, 'Christelijke Gereformeerde Gemeenten (1947-1967) Kerkvorrmng rond ds H 
Visser Mzn',p 143-174 

"" Zie over het professoraat van J van Genderen Luisteren en leren Jubileumboek van de Theologische 
Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken m Nederland 1894 - 1994, Amsterdam 1994, p 
182-191 In 1953 promoveerde Van Genderen aan de Universiteit te Utrecht cum laude op Herman Witsius 
Bijdrage tot de kennis der Gereformeerde theologie, 's-Gravenhage 1953 Vanaf het begin van de achtste 
jaargang was Van Genderen officieel medewerker van Eenigheid des Geloofs, al eerder had hij bijdragen 
aan het blad geleverd In januan 1955 werd hij lid van de redactie, EdG IX, p 67 'Redactiewijziging' 

*' Cornells Steenblok (1894-1966), gereformeerd predikant te Lopik, emeritus 1935, hulpprediker te Poede-
rooyen en te Poortvliet, predikant van de Gereformeerde Gemeenten te Poortvliet, Rotterdam en Gouda, 
vanaf 1953 predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda In 1941 promoveerde 
Steenblok aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp Voetius en de sabbat, Hoorn 1941 Zie 
over Steenblok BLNP 2,p 414-415, Voorgangers W,p 2Q(>-201, Predikanten/oefenaars i,p 206-217 H 
Florijn schreef over Steenblok in het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 
1800, jaargang 1, Kampen 1993 Dr Cornells Steenblok Een ultragereformeerd, conservatief theoloog met 
een bevindelijke inslag' (p 173-196) Dezelfde auteur publiceerde in Oude Paden Ie jaargang, nr 1 een 
artikel onder de titel 'Uit de studententijd van Cornells Steenblok' 

" In januari 1942 kreeg het blad De Saambinder een verschijningsverbod opgelegd Vanaf februari 1943 
verscheen in plaats hiervan het blad Mededeelingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland Dit 
bla(a)d(je) mocht geen artikelen bevatten, alleen zakelijke berichten en kerknieuws, M Golverdingen, D J 
G H Kersten Facetten van zijn leven en werk Houten 1993 (derde druk), p 215-216 
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onmiskenbaar onder de indruk, al volgde hij Steenblok niet in al diens denkbeelden ■" 
In het denken van Steenblok neemt de leer van verkiezing en verwerping de allesbe

heersende plaats in Met klem verwerpt hij de gedachte aan een welmenend aanbod van 
genade aan allen, die zich onder de prediking bevinden Tegen een welgemeend, 
algemeen en onvoorwaardelijke aanbieding van genade en zaligheid formuleert hij zelfs 
zesentwintig (') bezwaren, die echter steeds op hetzelfde neerkomen er is alleen voor de 
uitverkorenen genade In de prediking wordt het heil wel voorgesteld, maar niet aan 
allen aangeboden Daarvoor is geloof en bekering voorwaarde Daarvan is slechts bij de 
uitverkorenen sprake'"'' 
Naast de extremiteit van zijn denkbeelden nep zijn hoekig karakter weerstanden op *' 

In de Gereformeerde Gemeenten tekende ds R Kok"*  vanaf Steenbloks overkomst 
naar de Gereformeerde Gemeenten  bezwaar aan tegen diens dogmatische denkbeel

den "̂  Tegenover Steenblok handhaafde hij het goed recht van het welmenend en 
onvoorwaardelijk aanbod van de genade aan allen "Wanneer de oude schrijvers de 
beloften beperkten tot de uitverkorenen, bedoelden ze daarmee het uiteindelijk bezit 
van de beloften. De prediking van de belofte aan alle hoorders, concludeerde Kok, was 
dus goed orthodox, de inbezitstelling een kwestie van de H Geest '"** Nadat in een 
eerder stadium de problemen gesust waren,'" escaleerde de situatie op de Generale 

■" Zie over de verhouding KerstenSteenblok M Go\verdmgen, Gernl Hendrik Kersten, p 217221 In zijn 
De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht nam Kersten Steenbloks ideeën over de 
algemene genade niet geheel over, zie Jan Zwemer, In conflict met de cultuur De bevindelijk gerefor

meerden en de Nederlandse samenleving m het midden van de twintigste eeuw (diss VU Amsterdam), 
GoudriaanKampen 1992, p 70, van dezelfde auteur Het gevaar van het hellend vlak De Gereformeerde 
Gemeenten en de SGP in historisch perspektief, GoudriaanKampen 1994, p 28 

" C Steenblok, Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond, bevattende de bewijsstukken van het 
leergeschü en tevens de verdediging van de rechtzinnige leer, Enkhuizen zj (tweede druk), p 5356, zie 
voor een samenvatting van Steenbloks visie C Graafland, Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwik

keling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme, 'sGravenhage 1987 (tweede druk), p 
274 276 

*^ Jan Zwemer schrijft over Steenblok 'Zijn aard neigde er toe om geschillen op de spits te drijven", In 
conflict met de cultuur, p 67 G H Kersten kreeg pas geleidelijk aan oog voor de schaduwkanten van 
Steenbloks karakter "Diens toch wel aparte persoonlijkheid heeft hij niet direct doorgrond , M Golverdin

gen, Gernt Hendrik Kersten, p 221 

" Reinier Kok (18901982), predikant bij de Gereformeerde Gemeenten te Aagtekerke, Gouda en te 
Veenendaal, christelijk gereformeerd predikant te Ede, Alphen aan den Rijn, Ameide en Nijkerk, zie over 
hem Voorgangers IV, p 328329 Een tweetal interviews met R Kok is te vinden m Rik Valkenburg, Wat 
WIJ geloven Discussieinterviews met theologen uit de gereformeerde gezindte, Veenendaalzj ,p 132157 

" Jan Zwemer, In conflict met de cultuur, p 66 

"' Jan Zwemer, In conflict met de cultuur, p 75 

■" Jan Zwemer, In conflict met de cultuur p 7374 
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Synode van 1950, waar R. Kok geschorst werd.'° Een scheuring in Veenendaal was 
hiervan het gevolg. Uiteindelijk ging Kok over tot de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. 

Toch bleef - ondanks het vertrek van R. Kok - het extremisme van Steenbloks 
denkbeelden binnen de Gereformeerde Gemeenten moeite geven. De oppositie tegen 
hem bundelde zich. Dit leidde ertoe, dat de Generale Synode van 1953 Steenblok 
onthief van zijn docentschap aan de Theologische School te Rotterdam. Niet om 
onrechtzinnigheid, maar om eenzijdigheid in zijn onderwijs." In Steenbloks systeem 
viel het welmenend aanbod van de genade geheel weg. Zo werd in 1953 een tussenweg 
gekozen tussen Kok en Steenblok in. Geen prediking van de belofte aan allen. Ook 
geen prediking, waarin de verkiezingsleer het aanbod van de genade geheel verslindt. 

Steenblok onttrok zich met zijn medestanders aan de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en Noord-Amerika. Een nieuw kerkverband werd gevormd: de Gerefor
meerde Gemeenten in Nederland. 

XIV.3 Woelderinks commentaar 

3.1 Ware en valse kerk 

3.1.1 Eigen geloofsbeslissing niet verabsoluteren 
In Woelderinks beschouwingen over de kerk krijgt de onderscheiding 'ware-valse kerk' 
brede aandacht. Daarover had hij in Eenigheid des Geloofs al vóór september 1949 het 
nodige geschreven. Hervormden en gereformeerden maken elkaar wederzijds voor 
valse kerken uit.'^ Vrijgemaakt gereformeerde doen het op hun beurt weer tegenover 
synodaal-gereformeerden.'^ Voor Woelderink vloeit dergelijk spreken voort uit 
onvoldoende onderscheid maken tussen het geloof enerzijds en de geloofsbeslissing 
anderzijds. 

Vanuit het geloof in Christus neemt de christen zijn geloofsbeslissingen. Maar elk 
christen zal moeten erkennen, dat zelfs zijn beste werken met zonden bevlekt zijn. Bij 

'" Jan Zwemer, In conflict met de cultuur, p, 76-77; C. Graafland, Van Calvijn tot Barth, p. 278-279. 

" Het bezwaar van 'eenzijdigheid' bij Steenblok werd al door ds. A. Verhagen geuit m een samenspreking 
met Steenblok m 1951, Om de oude waarheid, p. 23. 

"£<iGIII,p. 142 en 149 

" Woelderink memoreert, dat de meeste van zijn lezers wel weten, "dat ik in het aanvankelijk dogmatisch 
geschil aan de zijde der bezwaarden stond, dat ik de wijze, waarop het leerproces gevoerd is, onchristelijk en 
onschriftuurlijk vmd." Maar van de kerkelijke breuk en de daardoor - met name bij de vnjgemaakten -
opgeroepen geesten is hij geschrokken. In dat verband vermeldt Woelderink, dat hij een ernstige oproep had 
gekregen om zich te voegen bij de vnjgemaakt-gereformeerde kerk als zijnde de enig wettige openbaring van 
het lichaam van Christus; EdG III, p. 150. Een soortgelijke mededeling - vager geformuleerd: 'een bepaalde 
kerkformatie' - in: De gereformeerde gezindte. Haar betekenis en haar grenzen, 's-Gravenhage 1951, p. 35 
(noot 7). 
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de toepassing van Gods wet moet de concrete situatie m rekening worden gebracht '* 
Zou de norm eenduidig helder zijn, dan zou het gebed om de leiding van de heilige 
Geest overbodig worden Dat geeft aan de geloofsbeslissingen iets betrekkelijks Ze 
mogen niet met het geloof zelf vereenzelvigd worden Er zit een sterk persoonlijk 
element in Aan eigen geloofsbeslissing mag een ander niet gebonden worden "Eigen 
kerkformatie voor de enig ware kerk te houden berust op een verabsoluteren van 
menselijke beslissingen en is afgodisch Hier knjgen de menselijke beslissingen een 
betekenis, die ze gelijk maakt aan Christus' eigen beslissingen Christus en de kerk 
worden hier in Roomse zin ident"" 

Kan God dan tegen de één zeggen, dat hij in de kerk moet blijven, terwijl Hij tegen 
een ander zegt, dat hij eruit moet gaan'' Volgens Woeldennk is dit mogelijk De njke 
jongeling moest al zijn goederen verkopen Deze eis gold niet voor alle discipelen In 
de verscheuring van de kerk moet Gods hand gezien worden Het is een oordeel van 
God vanwege de vele afwijkingen der kerk in leer of leven Hierbij wijst Woeldennk 
op de verscheuring van het koninknjk van Israel in het tien- en tweestammenrijk "Op 
deze wijze meen ik ook in de verscheuring der kerk Gods hand en Gods oordeel te 
mogen zien en reeds daarom is het niet geoorloofd God alleen aan één kant van de 
scheur een plaats te geven en te zeggen tot degenen, die aan de andere kant staan ge 
moet tot ons overkomen, want God is alleen met ons, waar gij u bevindt, wil de Heere 
zich niet een gemeente vergaderen "'* God heeft de eenheid der kerk verbroken tot 
verootmoediging Helaas ontbreekt die verootmoediging zowel bij hervormden als 
gereformeerden "Om ons te verootmoedigen heeft God ons geslagen, zo we ons 
vernederen om niet anders te willen zijn dan de kudde van den Goeden Herder, zal Hij 
zijn verstrooide schapen weer bijeen vergaderen "'̂  

Is er dan geen bevel van de Here om te breken met dwaalleer en dwaalleraars, 
waaraan men eenvoudig gehoorzaam moet zijn'' Woeldennk kent deze vraag van 
kerkelijk-gereformeerde zijde Hij wijst op het spanningsveld van gehoorzaamheid aan 
de Here enerzijds en verantwoordelijkheid voor heel de kerk anderzijds De dopersen 
gingen individualistisch te werk Zij zagen m de roomse kerk geen gemeente van 
Christus meer Dus institueerden zijn nieuwe gemeenten, op basis van de gemeen
schappelijke geloofsbelijdenis, waarbij de kinderdoop alle betekenis verloor De 
reformatoren zagen de roomse kerk als een gedoopte gemeente, een kudde van de 
Here Zij zagen het als hun roeping om de heerschappij van Rome te breken en de 
gemeente weer te brengen onder de tucht van het evangelie '* Het motief om in de 
Hervormde Kerk te blijven is de liefde tot de kudde van de Here Hier kan van 

'*EdG nip 154 156 

" EdG III p 163 (tweede kolom) 

"EdGIII p 163 (derde kolom) 

"EdGltt p 164 

'* Deze gedachtengang uit EdG IV, p 190 (eerste en tweede kolom) komt terug m Woeldennks artikel De 
volkskerk, in Kerk en Theologie 2, p 167 168 
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eenvoudige gehoorzaamheid geen sprake zijn. De Schrift heeft trouwens ook weet van 
een heilige ongehoorzaamheid, waarbij mensen tegen Gods bevel ingaan uit liefde voor 
Gods volk (Mozes in Numeri 16:44-48; Jeremia, die tegen Gods verbod in toch weer 
voor het volk bidt). Maar welke keus men ook maakt - gehoorzaamheid of barmhartig
heid - altijd zal het een eenzijdige keus zijn." 

Ook in Woelderinks derde periode beheerst deze stellingname de visie op de ware 
en de valse kerk. Hoe zal iemand de kerkgemeenschap, waarin hij Christus leerde 
kennen, ooit een valse kerk kunnen noemen? Geen kerkelijke gemeenschap kan zich 
als de enig ware kerk beschouwen met uitsluiting van de andere. Dat de Reformatie een 
werk van God is, staat voor ons allen vast. Maar tegelijk is er een heel menselijke kant 
aan. Wie dat buiten beschouwing laat, moet de kerk en haar spreken verabsoluteren. 
Daarom hebben de gereformeerden - ondanks alle verschil van mening - nooit de 
Lutherse kerken valse kerken willen noemen. Een kerk, waar dwaling is, is nog geen 
valse kerk, waar Christus niet wonen wil. "Neen, ik veracht de vreze Gods niet; maar 
dat is niet meer de ware vreze Gods, die de werking van Gods genade aan eigen 
kerkformatie bindt en van de goddelijkheid van eigen kerkinstituering zo overtuigd is, 
dat iedere andere kerkformatie valse kerk wordt genoemd. Ik kan ook niet geloven, dat 
de Gereformeerde Kerken (onderh. art. 31) officieel tot deze belijdenis zullen over
gaan.'"^ 

Voor een meer systematisch overzicht van de hoofdpunten van Woelderinks visie op 
de kwestie 'ware-valse kerk' nemen we de artikelenserie over dit onderwerp in de vijfde 
jaargang van Eenigheid des Geloofs als uitgangspunt.*' Verdere uitlatingen over dit 
thema worden in dit overzicht ingevoegd. Overigens was de kwestie 'ware-valse kerk' 
voor Woelderink een thema van afgeleid belang: "De verscheurdheid kwelt mij wel, 
maar niet de vraag naar de ware kerk. Velen ontkennen de verscheurdheid echter, zoals 
ik die zie, en menen te kunnen zeggen: Hier is de ware kerk!"*^ 

3.1.2 Ontstaansgeschiedenis geen legitimatie 
Wanneer voor het al dan niet ware-kerk-zijn van een kerkelijke gemeenschap het 
ontstaan ervan in geding wordt gebracht, komen de kenmerken van de kerk in de 
historie te liggen. Daarop echter is de titel 'ware kerk' niet te funderen. Daarvoor is het 

" EdG III, p 190 (tweede en derde kolom); zie hierbij EdG IV, nr. 1 (Ingezonden van D. Valstar op p. 2-3 
met reactie van Woelderink op p 3-4). Zie ook EdG IV, nr. 4 (Ingezonden van J. Schelhaas op p. 27-28 met 
reactie van Woelderink op p. 28-30). Onder de titel 'Heilige ongehoorzaamheid' publiceerde Woelderink in 
EdG V, p. 81 een Schriftoverdenking over Numeri 16:44-48. 

" EdG IV, p 101 (tweede kolom); zie ook EdG FV, p. 51-54 en 107-109: een gedeformeerde, ontrouwe kerk 
IS nog geen valse kerk. 

" 'De ware kerk' (EdG V, nr. 4); 'Uit onze lezerskring. Waar is de ware kerk? Het alternatief van de 
belijdenis t a v de kerk' {EdG V, nr. 5); vanaf EdG V, nr. 6 kregen de artikelen over de ware-valse kerk het 
karakter van een serie en werd de titel 'Gesprek over de ware kerk'. 

"EdGV,p 36 
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mensenwerk ook te beperkt en tezeer met zonden bevlekt. Men zal zich op de Schrift 
of op de merktekenen van de belijdenis moeten beroepen.*' Woelderink acht het 
zichzelf aandienen als de ware kerk met een afscheidingsbeweging gegeven. Zo hebben 
de afgescheidenen en (aanvankelijk) ook de dolerenden het gedaan. A. Kuyper zag de 
onmogelijkheid van deze pretentie in en ging over op de leer van de pluriformiteit. 
Woelderink heeft als bezwaar daartegen, dat de verscheuring van de kerk in deze leer 
ophoudt zonde te zijn of een oordeel van God over de zonde. Wel waardeert hij het, 
dat Kuyper op deze manier in de Gereformeerde Kerken ruimte maakte voor een geest 
van milde verdraagzaamheid. Niet de geest van de pluriformiteitsleer maar de echte 
geest van de afscheidingsidee heeft de vrij gemaakt-gereformeerden uitgeworpen. Laten 
zij nu op hun beurt waken voor de zucht naar volkomen getrouwheid.*^ 

3.1.3 Het genadeverbond leidt tot de zichtbare kerk 
Woelderink neemt eveneens afstand van Kuypers spreken over een onzichtbare kerk, 
waaruit door de werkzaamheid van de gelovigen de zichtbare kerk opkomt, zoals bij 
Kuyper de bekering door de werkzaamheid van de mens opkomt uit de onzichtbare 
wedergeboorte. Woelderink legt direct een verband tussen genadeverbond en kerk. Bij 
Kuyper gaat deze verbinding schuil achter de band tussen verkiezing en kerk. De 
zichtbare kerk komt bij hem op uit de verborgen onzichtbare verkiezing.*' 

De nauwe band tussen genadeverbond en kerk brengt onmiddellijk bij de zichtbare 
kerk. Het zichtbare teken van het sacrament van de doop wijst deze kerk aan. Deze 
zichtbare gemeente is de gemeente van Christus. Kerkelijk besef is weten, dat men 
gemeente van Christus is. Het doopsformulier zegt dan ook terecht, dat de kinderen tot 
lidmaten van Christus' gemeente gedoopt worden. "Daar is geen sprake van een 
hervormde of gereformeerde of christelijk gereformeerde gemeente, maar enkel van de 
gemeente van Christus. En het is niet een onzichtbare gemeente, maar de zichtbare 
gemeente, die daar vergadert en in welker midden de doop wordt bediend, die daar de 
gemeente van Christus genoemd wordt en al die te dopen kinderen worden lidmaten 

" EdG V, p. 27 

" EdG V, p. 46-47. 

" Woelderink ziet overeenkomst tussen Kuyper en Barth- beiden hebben in hun kerkbegrip het genadever
bond zo goed als uitgeschakeld. "Het opheffen van de kinderdoop zou even fataal werken als de gedachte, 
dat deze doop alleen in de kringen der getrouwen een rechte doop is"; EdG IV, p. 54. Het kuyperiaans-
gereformeerde kerkbegrip acht Woelderink individualistisch. De eenheid van de kerk komt voort uit de 
samenwerking van de (plaatselijk autonome) kerken, in plaats van dat deze eraan voorafgaat. Hetzelfde is het 
geval bij de plaatselijke gemeente: het handelend optreden van de gelovigen gaat voorop en daaruit komt de 
gemeente als eenheid te voorschijn. Woelderink acht een en ander niet verenigbaar met de oud-testamenti-
sche gemeenschapsgedachte, die ook licht op het Nieuwe Testament werpt. God bindt ons door Zijn roeping 
samen; daar is geen apart besluit voor nodig. De nieuw-testamentische gemeente is geen nieuwe gemeente, 
maar is uitbreiding van de kerk, die God Zich in Israel had opgericht, tot de heidenvolken. Ook traden bij de 
stichting van de nieuw-testamentische gemeenten geen eenlingen maar gezinnen toe; ". het heeft mij 
menigmaal verbaasd, dat dr. Kuyper, die de leer van het genadeverbond als afzonderlijke locus zo ingrijpend 
heeft behandeld, zelfs wel wat eenzijdig, m de opbouw van zijn kerkbegrip met het genadeverbond geen 
rekening houdt"; EdG IV, p. 52-53; citaat op p. 53. 
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van de gemeente van Christus genoemd."** Het genadeverbond is de grondslag van 
Christus' gemeente. Daarmee is de samenbinding van de verschillende kerkformaties 
gegeven, zelfs tot de roomse kerk toe. 

Woelderink acht de wijziging van denken in de achttiende en negentiende eeuw 
verantwoordelijk voor het verdwijnen van dit reformatorisch kerkelijk besef*' "Het 
eigene, dat elke kerkformatie heeft, dreigt telkens het besef, dat men een gemeente van 
Christus is en niets anders en niets meer, te verdringen."** Woelderink kan het dan ook 
in de vrij gemaakt-gereformeerden waarderen, dat bij hen dit kerkelijk besef levend is. 
Hij ziet daarin een reactie tegen het kerkbegrip van Kuyper.*' 

Woelderink betreurt bij de vrij gemaakt-gereformeerden de verenging van het 
kerkelijk besef tot alleen de eigen de kerkelijke gemeenschap. Daardoor wordt dit 
kerkelijk besef toch weer ondergraven. Weer krijgt het eigene de nadruk. Christus' 
vergaderingswerk wordt met het menselijk vergaderingswerk geïdentificeerd.'" De 
geloofsbeslissing legt weer teveel gewicht in de schaal." Consequent doorgedacht zou 
dit moeten leiden tot het niet langer erkennen van de doopsbediening buiten eigen 

<^EdGV.p 100. 

*' Met alle gevolgen vandien voor de kerkelijke tucht Door de verscheurdheid van de kerk raakte de tucht 
als buitensluiting uit de christelijke gemeente onbruikbaar en buiten gebruik Ergens anders kon men na 
buitensluiting toch ook terecht. Bijna alle kerkelijke gemeenschappen zijn tot de wereldse methode van 
'schrapping' overgegaan, EdG V, p. 101 Wat de tuchtoefening als zodanig betreft heeft Woelderink moeite 
met Jezus' woord ten aanzien van de buiten te sluiten zondaar Hij zij u als de heiden en de tollenaar Passen 
deze woorden wel in de mond van Jezus, die Zich tot de tollenaars wendde en Zijn discipelen uitzond om 
aan heidenen het evangelie te prediken''; EdG Vil, p 96 (bespreking van Wat leert het Nieuwe Testament 
inzake de tucht'' door F W Grosheide). 

'* EdG V, p. 101. Ten aanzien van zichzelf trok Woelderink daar de volgende consequentie uit "Ik ben m de 
Ned Herv Kerk gedoopt, maar ik ben daar volgens de belijdenis van het doopsformulier gedoopt als lidmaat 
van de gemeente van Christus De naam Ned Herv onderscheidt deze kerk slechts van de andere kerkforma
ties, maar dat zij kerk genoemd wordt en ook wil zijn, betekent toch allereerst, dat zij Christus toebehoort en 
openbaring is van het lichaam van Christus De bediening van Woord en sacrament in haar midden wijst dat 
ook uit Mijn lidmaatschap van de gemeente van Christus gaat mij boven alles. En dat lidmaatschap is voor 
mij niet een idee, die onafhankelijk bestaat van de werkelijkheid van dit aardse leven, maar hangt ten 
nauwste samen met mijn lidmaatschap van de gemeente, in welker midden ik gedoopt ben en met mijn 
toelating tot het ambt, die hier Ned Herv genoemd wordt", £(/G IV, p 29 (vergelijk £i/G IV, p 150-151). 
In EdG IV, p. 29 wijst Woelderink eveneens de onderscheiding zichtbare/onzichtbare kerk af. "De zichtbare 
kerk met haar woord- en sacramentbediening is voor mij de kerk van Christus" (Idem). 

" EdG V, p 93-94 Tegelijk kan Woelderink m een ander verband schrijven, dat de vrijgemaakt-
gereformeerden in hun kerkvisie Kuyper volgen Niet het reformatorisch kerkbegrip, maar de situatie en het 
kerkbegrip van Kuyper hebben de doorslag voor de Vrijmaking gegeven Evenals men het in de Doleantie-
tijd over de Nederlandse Hervormde Kerk deed, spreekt men over de synodaal-gereformeerde kerken als een 
valse kerk Voor Woelderink behoort het tot de kinderziekten van een nieuwe kerkformatie (EdG IV, p 68 
enV, p 21). 

™ Woelderink zou liever niet - zoals de vnjgemaakt-gereformeerde predikant E T van den Bom doet -
spreken over vergaderen met Christus, maar over vergaderen tot Christus; EdG V, p 93. 

" £ d C V , p 94. 
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'ware kerk'7^ 
Vanuit de band tussen genadeverbond/doop en kerk markeert Woelderink zijn 

eigen hervormde positie. "Dat volk, in het midden waarvan we de doop hebben ontvan
gen, waardoor we gezamenlijk van God getekend zijn als een van Hem aangenomen 
volk, kunnen we niet verlaten, omdat het een zondig en lauw volk is, omdat het in tal 
van opzichten ongehoorzaam is, maar we weten ons geroepen onder zulk een volk te 
arbeiden gelijk de oude profeten onder hun volk. Want zo we gingen verwerpen, die 
van God aangenomen zijn, zouden we rechtvaardiger willen zijn dan God in de 
hemel."" 

Voor het blijven in de Nederlandse Hervormde Kerk ondanks de aanwezigheid van 
vrijzinnigen wijst Woelderink ook op het solidair zijn met de kerk in haar schuld. Aan 
het ontstaan van de vrijzinnige stroming is de kerk zelf debet geweest. Bij de ontwikke
ling van de reformatorische theologie werd de scholastieke methode van de roomse 
theologie overgenomen. Zo werd de weg voor het rationalisme gebaand. Het modemis
me van de 19e eeuw ligt in het verlengde van het rationalisme in de 18e eeuw. Tegen
over het rationalisme krijgt de bevindelijke stroming veel invloed in de kerk. Helaas 
was dat zeer separatistisch van aard. Het hielp de Afscheiding voorbereiden. Daarom is 
er schuld zowel naar de ene als naar de andere zijde. Tegen de vrijzinnigen kan niet 
gezegd worden: Eruit, zoals tegen de vrije kerken niet gezegd kan worden: Wij hebben 
niets met jullie te maken.'"* 

3.1.4 De Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk 
De termen 'ware' en valse' kerk komen niet in de Schrift voor. Ook de term 'kerk' niet. 
De Schrift spreekt over 'gemeente'. Woelderink vermoedt, dat de term 'kerk' ingang 
kreeg, omdat "men behoefte had aan een woord, dat de gemeente van Christus over 
gans de aarde niet alleen als eenheid tot uitdrukking bracht, maar die gemeente ook 
aanduidde met al de verbanden, waarin ze door haar plaats in deze wereld is 
begrepen."'^ Plaatselijke gemeenten fungeren in grotere (kerk)verbanden. 

De ware kerk van artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis is dezelfde als de kerk 

" Woeldennk wijst op J.A. Wormser, voor wie verbond en doop het gemeenschappelijk grondvlak van de 
kerk vormde en zo een band van samenbinding in de kerkelijke verscheuring. Wormser meent, dat zolang 
men de doop buiten eigen kerk bediend als wettig erkent, men zichzelf nooit als enig ware kerk erkennen 
kan. "De afscheiding trekt echter nog verder door dan Wormser zich ooit heeft kunnen indenken", EdG V, p 
116 Zie ook EdG V, p. 62: Moeten de vrijgemaakten eigenlijk leden uit andere kerken, die zich bij hen voe
gen, overdopen? Woelderink geeft deze vraag van een lezer door en voegt eraan toe: "Als ik rmj niet vergis, 
is deze vraag voor de Geref. Kerken even penibel als voor de vrijgemaakten, want ze stelt ons voor de vraag, 
in hoeverre kerk en genadeverbond bij elkander behoren!" 

" EdG V, p 52; zie ook EdG IV, p 164 Over Woeldennks Schriftberoep voor het blijven in de Nederlandse 
Hervormde Kerk (Numeri 11, Lucas 9:49 e v en Mattheüs 9 en 12) ontstond een gedachtenwisseling met de 
vrijgemaakt-gereformeerde predikant ds. G. Roukema (Ingezonden in EdG V, p. 76-77; reactie van Woelde
rink in EdG, V, p. 138-139 'Exegetische vragen'). 

''EdG Vl,p. 161-162. 

" EdG V, p. 83 (eerste kolom). 
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van artikel 27 en 28. Van deze kerk wordt gezegd, dat zij aan tijd noch plaats gebon
den is.̂ "" Er gaat iets mis, wanneer een bepaalde kerkelijke formatie zich vereenzelvigt 
met de ware kerk uit artikel 29. "Iedere kerkformatie is tijdelijk en plaatselijk bepaald 
en begrensd; maar de kerk uit de Ned. Gel. Bel. is aan tijd noch plaats gebonden; zij is 
verspreid en verstrooid door de gehele wereld."^^ 

De taal de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de ware en de valse kerk acht Woel-
derink historisch bepaald.'* Niet alleen de (dopers-spiritualistische) secten werden 
veroordeeld. Ook de roomse kerk. Deze was volgens de opsteller van de Geloofsbelij
denis geen secte, maar een kerk, zij het ook een valse.'' Daarbij werd uitgegaan van de 
eenheid van de kerk der Reformatie. Men heeft niet gedacht aan de mogelijkheid, dat 
de kerk der Reformatie in verschillende delen zou kunnen splijten. Tegen een splitsing 
in lands- en stadskerken had men geen bezwaar. Ook niet tegen verschil in belijdenis, 
liturgische formulieren en manier van kerkregering.*" 

Woelderink geeft aparte aandacht aan de kenmerken, waarover artikel 29 Neder
landse Geloofsbelijdenis spreekt. Allereerst bespreekt hij de kenmerken van de ware 
christenen. Naar Woelderinks oordeel kunnen ze niet dienen, om anderen ermee de 
maat te nemen. Evenmin ziet hij de kenmerken functioneren in de zelfbeproeving. De 
geveinsden zijn hier gauw klaar. Degenen, die het ernstig nemen, blijven altijd in 
onzekerheid. "Zij zijn vaak zo ver verwijderd van wat hier opgesomd wordt, dat zij 
vrezen dat het niet enkel een kwestie is van de overgebleven zwakheid, maar dat zij 
mogelijk nog nimmer de voeten gezet hebben op de weg ten leven. Van deze wijze van 
zelfbeproeving moet ik weinig hebben; de practijk van het leven heeft mij geleerd, dat 

™ Woelderink wijst erop, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk spreekt als over een vergadering 
van gelovigen Dat lijkt een argument voor het stichten van kerkgemeenschappen van gelijkgezinden Maar 
het beroep op deze spreekwijze van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is slechts een schijnargument Naast 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de Heidelbergse Catechismus, die zegt, dat Christus de kerk 
vergadert. "Wij stichten geen kerk en richten haar niet op, de kerk is des Heeren", EdG IV, p 28 (eerste 
kolom) Woelderink neemt afstand van alle groeps-denken Hij wil wel een ware gereformeerde kerk Maar 
dat is nog niet hetzelfde als een kerk van ware gereformeerden' Partijvorrmng was dan ook één van de 
redenen, die leidde tot zijn breuk met de Gereformeerde Bond (Idem, p 28-29). 

" EdG V, p. 83 (derde kolom). 

™ Datzelfde is Woelderinks mening ten aanzien van artikel 28 Nederlandse Geloofsbelijdenis Dat de 
gelovigen zich bij de ware kerk moeten voegen, is uit de historische situatie te verklaren er waren hervor
mingsgezinden, die vanwege de gevaren stil voor zichzelf de bijbel lazen, maar zich niet openlijk verenigden 
met hun mede-gelovigen "In de normale weg voegen we ons niet bij een kerk Dan zijn we m onze kindse 
dagen reeds in de kerk gedoopt en groeien we in het midden van Gods huisgezin als aangenomen kinderen 
op Wie belijdenis des geloofs doet, voegt zich niet tot een kerk, maar legt deze af in een gemeente, waartoe 
hij reeds behoort"; EdG IV, p 107. 

™ Een valse kerk mag een ogenblik kerk genoemd worden, feitelijk echter is het helemaal geen kerk; EdG 
IV, p 52 Woeldennk betreurt, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis de roomse kerk een valse kerk noemt 
Ook in de roomse kerk zijn nog sporen van de kerk (bijvoorbeeld de doop) Volgens Woelderink spreekt de 
Franse Geloofsbelijdenis in dit opzicht terecht terughoudender dan de Nederlandse Geloofsbelijdenis; EdG 
IV, p 108 

™£JCV,p 47 en 83-84 
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de vrucht daarvan een geheel verkeerde is, dat zij telkens weer leidt tot verlies van de 
zekerheid des geloofs en een angstig speuren in eigen binnenste, of het nog weer 
terecht komt."*' De kenmerken zijn alleen te gebruiken in de prediking. Dan beproeft 
het Woord ons. Wij leren ons te verootmoedigen. En met onze zonde en tekort naar 
Christus te vluchten. 

Zo moeten de kenmerken van de ware kerk eveneens gehanteerd worden. Niet om 
zichzelf of anderen ermee te beproeven. Ieder christen moet met deze kenmerken in de 
hand het onderscheid leren zien tussen de secten en de kerk, om zich bij de vergadering 
van de kerk te voegen. Een dergelijke situatie als in de Reformatie-tijd kennen wij 
vandaag niet meer.'*'̂  Wij staan niet meer voor de keuze tussen secte en kerk, maar 
tussen kerk en kerk. "Zo blijft dan eigenlijk alleen over, dat we in deze kenmerken de 
lijnen hebben te zien, volgens welke God zelf de kerken beproeft. Hij stelt hier de 
christelijke kerk voor de roeping met welke zij is geroepen om Christus getrouw aan te 
hangen en te dienen, enerzijds om haar van zonde te overtuigen, van zwakheid en 
tekort, anderzijds om door de voorstelling van deze roeping haar op te wekken tot 
Christus haar toevlucht te nemen om door Zijn Geest aangegord te worden tot een 
hernieuwd lopen van de loopbaan, die haar is voorgesteld. Het gaat dus niet om een 
concurrentie tussen de kerken, wie de meest getrouwe is, maar om een innerlijke 
reformatie, om een voortgaande en hernieuwde bekering van iedere kerk, opdat uit de 
vruchten haar geloof mag worden gekend. En zoals wij bij een afgedwaald christen 
toch blijven hopen op een hartelijke wederkeer, zo is er geen reden om bij een afge
dwaalde kerk te wanhopen aan haar wederkeer, maar hebben wij integendeel alles te 
doen, wat de hand vindt om te doen, om haar daartoe te brengen."*' 

3.2 Kerk en belijdenis^ 

3.2.1 Belijden is meer dan belijdenisgeschriften handhaven 
Woelderink toont zich ingenomen met artikel X van de nieuwe kerkorde van de Neder
landse Hervormde Kerk. 'De kerk weerspreekt wat haar belijden weerspreekt.' Voor 
Woelderink is dit een nieuw begin, het begin van een nieuwe (bekerings)weg. Aan dit 
artikel ligt de gedachte ten grondslag, dat het belijden van de kerk meer is dan zorg 
voor handhaving van de belijdenisgeschriften. Belijdenisgeschriften zijn primair 

" EdG V, p. 123. 

'̂  Woelderink acht het dan ook geen getrouwheid aan de belijdenis, om in onze tijd op een bepaalde situatie 
toe te passen, wat in de tijd van De Brés (m de spelling van Woelderink de Bray) anders bedoeld was; EdG 
V, p 94 

"EdGV,p 123-124. 

*" Woelderink begon zijn artikelenreeks over kerk en belijdenis in EdG III, nr. 22 (22 juli 1949). De eerste 
drie artikelen uit deze reeks werden geschreven m Woelderinks tweede periode Een enkel element eruit 
kwam al in hoofdstuk XII van deze studie ter sprake. Vanwege de samenhang met de volgende artikelen 
verwerken we gegevens uit de eerste drie artikelen in deze samenvatting. 
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geloofsbelijdenissen: uitdrukking van het belijden van de kerk.*' Belijdenisgeschriften 
zijn er niet om te onderschrijven, als formele erkenning van de beleden waarheid. Het 
gaat om een overnemen van deze belijdenis, om mee-belijden. De belijdenis zien als 
samenvatting van geopenbaarde waarheden is eerder rooms dan gereformeerd. Het gaat 
evenmin om een soort kerkelijk geautoriseerde uitlegging van de Schrift, waaraan de 
gelovigen zich hebben te onderwerpen. De kerk heeft het geloof in het evangelie (zie 
Zondag 7 H.C.) telkens opnieuw te belijden in haar prediking en arbeid.** Hierbij kiest 
Woelderink positie tegen de gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde 
Kerk. In deze richting is naar zijn oordeel de belijdenis niet meer dan een aanloop om 
tot kerkelijke tucht te komen. In Woelderinks optiek is hier sprake van secularisatie van 
het kerkelijk leergezag. In leertuchtprocessen ziet hij weinig heil. Het leidt er alleen 
toe, dat de richtingstrijd zou uitrazen en de kerk verscheurd worden.*' "Daarom moet 
het komen tot een eendrachtige geloofsbelijdenis op het eerste plan staan; daarin ligt 
reeds de tucht des Woords."** Om die reden juicht Woelderink ook het verschijnen van 
Fundamenten en Perspectieven van belijden toe, als poging tot actualisenng van het 
reformatorische belijden. 

3.2.2 De Schrift boven de belijdenis 
Woelderink protesteert tegen de uitdrukking, dat de Schrift in de belijdenis hanteerbaar 
wordt. De Schrift heeft voorrang boven de belijdenis. Verdediging of weerspreking 
van de belijdenis moet gebeuren op grond van de Schrift. Bovendien is een eenduidig 
beroep op de belijdenis niet altijd mogelijk. De Gereformeerde Kerken vonden in de 
veertiger jaren een verduidelijking noodzakelijk. Volgens Woelderink gaat het hierbij 
echter niet om een verduidelijking, maar om de uitwerking van een kerkelijk systeem. 
Zo wordt de geloofsbelijdenis verlaagd tot een dogmatisch geschrift. Hier wordt de 
geloofsbelijdenis het hart uitgesneden. "Het gaat dan niet meer om de gelovige 
beaming van Gods openbaring, maar om onze nadere uitwerking en toepassing van 
geopenbaarde waarheden. We zijn hier op weg naar Rome."*' 

*' Woelderink is van mening, dat de bijbelse roeping tot belijden niet het opstellen van belijdenisgeschriften 
impliceert Op grond van de geschiedenis mag echter gezegd worden, dat de omstandigheden de kerk tot het 
opstellen van belijdenisgeschriften gedwongen hebben en dat zij ten volle overtuigd is geweest daarin haar 
goddelijke roeping te vervullen; EdG IV, p. 20. 

"£dGIII , p 172; IV, p 20-21 

*' Daarom acht Woelderink ook het besluit om de leertucht tien jaar op te schorten verdedigbaar. De 
richtingenstrijd is vaak zo werelds en vleselijk gestreden, dat bij nieuwe maatregelen alleen maar nieuwe 
verwarring dreigt; EdG VI, p. 162 Zie ook EdG IX, p. 99. Leidt leertucht niet tot steeds verdere onder
scheidingen en tot een leerheiligheid, die van het evangelie vervreemdt en vijandschap oproept'' 

"EdGIII, p 172 

*' EdG III, p. 180. Woelderink wil evenmm weten van instemming eisen met wat per wettige consequentie 
uit de belijdenis kan worden afgeleid. Hij noemt het zelfs een vervloekte rationalistische afgoderij 
Woeldennk ontkent niet, dat er logische wetten zijn Wel dat de zondige mens die op onfeilbare wijze weet 
te handhaven (Idem) 
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3.2.3 Binding aan leergezag altijd voorwaardelijk 
In de kerk van de Reformatie is de binding aan het leergezag van de kerk altijd beperkt 
door een voorwaarde Elke kerkelijke uitspraak heeft bevestiging door de Schrift 
nodig Daarbij wijst Woelderink op artikel 7 Nederlandse Geloofsbelijdenis Hoezeer 
ook aan de kerk de leiding van de Geest beloofd is, aan kerkelijke beslissingen zit altijd 
een menselijke kant'° Kerkelijke belijdenisgeschnften hebben alleen kerkelijk gezag 
Alleen de Schrift bindt de gewetens en is het einde van alle tegenspraak 

Het is vanzelfsprekend, dat de kerk instemming vraagt met haar belijdenis In het 
bijzonder wordt deze instemming van de leraars gevraagd Vandaar de eis aan hen, dat 
ZIJ de belijdenisgeschriften zouden ondertekenen Tegelijk legde het oude 
ondertekeningsformulier het recht op gravamen vast De kerk is niet onfeilbaar De 
Schrift heeft het laatste woord Wel moeten eventuele bezwaren eerst aan de kerk 
worden bekend gemaakt Woelderink noemt dit een voorzichtigheidsmaatregel om te 
voorkomen, dat allerlei onbekookte bezwaren zo maar aan ieder ter kenms worden 
gebracht Toch kan niet van iemand geëist worden, dat hij tegen de Schrift in eigen 
overtuiging verzwijgt in de penode, dat de kerk zijn bezwaren nog niet onderzocht 
heeft 

In dit verband stelt Woeldennk de kwestie van het quia en quatenus aan de orde, zoals 
het speelde bij het nieuwe ondertekeningsformulier uit 1816 Moest de leer van de 
aangenomen formulieren nu onderschreven worden in zoverre zij overeenstemmen met 
de Schrift of omdat zij dat doen'' Woelderink erkent, dat in 1816 door het quia een 
streep werd gehaald ten gunste van het quatenus, en wel om leervrijheid mogelijk te 
maken Toch wil Woelderink het quatenus naast het quia handhaven Wie het quatenus 
elimineert, heft het recht van gravamen op Daarmee wordt de band tussen Schrift en 
belijdenis doorgesneden "Het recht van gravamen betekent daarom, dat men zijn 
instemming met de belijdenis der kerk betuigt, omdat èn in zoverre deze overeenstemt 
met het Woord der Schrift Het 'in zoverre' heft het 'omdat' niet op, maar het 'omdat' 
doet ook het 'in zoverre' niet te niet"" 

Ook plicht tot gravamen 
Woelderink weet niet alleen van een recht van gravamen Hij beseft, dat er ook zoiets 
als een plicht tot gravamen is, al kan hij niet precies aangeven, wanneer die plicht 
onontkoombaar is In Eenigheid des Geloofs van 30 september 1949 bespreekt hij van 
ADR Polman het eerste en tweede deel van Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis '̂  
Woelderink constateert tot zijn verbazing, dat Polman - die een strakke bindmg aan de 
belijdenis voorstaat - toch ook zelf af en toe kritiek oefent "In het stuk van het getuige
nis des H Geestes (art 5) is dat wel zeer ingnjpend, zodat de vraag bij mij opkwam, 

* Daarbij noemt Woeldennk als bezwaar tegen de presbyteriale kerkregermg, dat de persoonlijke verant
woordelijkheid voor genomen beslissingen verdwijnt achter de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
kerkelijke vergadering Woeldennk pleit voor ambtsdragers, die supervisie kunnen oefenen over andere 
ambtsdragers en kerkelijke vergaderingen kunnen dienen met raad en daad, EdG III, p 205 

" EdG IV, p 22 

'̂  Franeker z j 
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hoever men met zijn critiek mag gaan zonder dat het verplicht is een gravamen in te 
dienen."'^ 

3.2.4 Geest en hoofdzaak 
Tot hoever strekt de binding aan de belijdenisgeschriften zich uit? Voor het antwoord 
op deze vraag wijst Woelderink op het ondertekeningsformulier, zoals het op de 
Synode van Dordrecht 1618/19 werd aangenomen. Daarin wordt niet gevraagd, of de 
belijdenisgeschriften in alles met Gods Woord overeenkomen, maar of men dit gelooft 
ten opzichte van de artikelen en stukken der leer, die daarin beleden worden. Hier is 
naar Woelderinks mening sprake van een zakelijke, niet van een letterlijke binding. 
Daarom konden vele gereformeerden ook bereid zijn een Lutherse belijdenis te 
ondertekenen. Al was er bezwaar op onderdelen, in de hoofdzaken stemde men 
overeen. Met deze stellingname zet Woelderink zich af tegen de wens van de gerefor

meerde richting in de Nederlandse Hervormde Kerk, waar men een letterlijke binding 
aan de belijdenisgeschriften voorstaat. "Maar het is in de grond van de zaak weinig 
meer dan een leuze. Op allerlei punten wijkt men zelf in de prediking van de belijdenis 
af en hoe meer men afwijkt, hoe sterker men de leuze aanheft."'" De geest, die de 
prediking in de Gereformeerde Gemeenten kenmerkt, ziet Woelderink overwinnen bij 
de gereformeerde richting in de Hervormde Kerk. Men roept een vrijheid uit om 
onbekeerd en in ongeloof verder te leven. Dit geheel in strijd met de belijdenisgeschrif

ten. De hoofdzaken laat men liggen en de kleinigheden worden opgeblazen. Is er echter 
eenstemmigheid over de hoofdzaak, het hart van de belijdenis, dan is er ten opzichte 
van ondergeschikte punten veel te dragen. "Wie echter alles wil vastieggen en geen 
enkel verschil in Gods kerk wil toelaten, zal in het oordeel van de dopers uit de dagen 
der hervorming vervallen."'' 

Woelderink heeft er dan ook geen moeite mee, om bij de binding aan de belijde

nisgeschriften gebruik te maken van de terminologie 'geest en hoofdzaak' uit de 
(gewijzigde) ondertekeningsformule van 1854. Hij erkent, dat van deze terminologie 
misbruik is gemaakt om leervrijheid te bevorderen. Op zichzelf echter gaat het om een 
schriftuurlijke zaak. Jezus Zelf gaf van Gods wet een samenvatting in twee hoofdza

ken. Zoals Hij de Farizeeën ook het verwijt maakte, dat ze wel letten op allerlei 
kleinigheden, maar het voornaamste van de Wet vergeten waren. Ook de apostolische 
geloofsbelijdenis vertolkt als samenvatting de hoofdinhoud van het evangelie. Bij de 
latere en bredere belijdenisgeschriften blijft het eveneens gaan om de grote lijnen. Wel 
zijn 'geest' en 'hoofdzaak' van elkaar te onderscheiden. Bij 'geest' gaat het om de 
bedoeling van de schrijver, bij 'hoofdzaak' om de zakelijke inhoud. Bij de Schrift zal 
steeds moeten worden gelet op wat de Geest daarin zeggen wil. Bij de uitlegging van 

' ' EdG III, p. 208. 

■*■ EdG IV, p. 35. 

" EdG IV, p. 36; dezelfde klacht in EdG IV, p. 46: het kostelijk goud van de rechtvaardigingsleer is 
verdonkerd geraakt, ondanks alle roem voor de belijdenisgeschriften. Ook het doopsformulier  geen belijde

nisgeschrift  wordt ondanks het gebruik ervan niet begrepen. Woelderink constateert vervreemding van het 
belijden der vaderen 
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de belijdenisgeschriften zal steeds in rekening gebracht moeten worden, dat de kerk 
daarin de mening van de Geest heeft willen weergeven. Het is ook aan de kerk om vast 
te stellen, wat geest en hoofdzaak is, niet aan de enkeling. Niet door in zijn algemeen
heid kort te omschrijven wat geest en hoofdzaak is. Maar door in ieder afzonderlijk 
geval te beslissen, of geest en hoofdzaak aangetast worden. 

3.3 Eenheid en verscheurdheid van de kerk 

3.3.1 De gereform eerde gezindte 
Al in de artikelenserie over 'Kerk en belijdenis' had Woelderink zich - voor wat betreft 
de binding aan de belijdenis - aangesloten bij Groen van Prinsterer.'* Hetzelfde zou hij 
nog nadrukkelijker doen in de lezing, die hij op 16 september 1950 hield voor een 
werkgroep van gereformeerde jongeren te Utrecht, onder de titel De gereformeerde 
gezindte.^^ Tegenover degenen, die de afgescheidenen beschouwden als een nieuwe 
gezindheid, die in 1813 nog niet bestond,'* betoogde Groen, dat 'gezindheid' niet 
vereenzelvigd mag worden met 'kerk(genootschap)'. Voor Groen is gezindheid vooral 
een aanduiding van een geestelijke signatuur. Het kenmerkend karakter van de 
gereformeerde gezindte ligt in de belijdenis, waarmee zij zich presenteert en waaruit zij 
leeft: de aloude gereformeerde belijdenisgeschriften. Al is de hervormde of gerefor
meerde kerk verscheurd, de hervormde of gereformeerde gezindheid niet. Groen wist 
zich met de afgescheidenen in deze gezindheid verbonden, ook al bleef hij zelf 
hervormd." 

Woelderink merkt op, dat ondanks gelijkheid in belijdenis, er grote verschillen 
tussen de diverse afgescheiden kerken bestaan en er wederzijds gesproken wordt over 
afwijking van de belijdenis. Hetzelfde is het geval in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
met name tussen de confessionele en de gereformeerde richting. Hierdoor dreigt het 
beroep op de belijdenis een formeel karakter te verkrijgen. Door de historisch bepaalde 
confessie kunnen ook verschilpunten van thans niet beslist worden. Gelukkig breekt 
het besef van saamhorigheid door. In de oorlogstijd hebben velen elkaar als broeders 
en zusters herkend en is de vraag gaan leven: Wat scheidt ons eigenlijk? Als we ten 
diepste één zijn, waarom kan dat niet kerkelijk beleefd worden? Daaraan wil het blad 
Eenigheid des Geloofs dienstbaar zijn: aan de toenadering van de kerken. Alleen mag 
het zoeken van eenheid niet slechts een zaak van gevoel zijn. Het zal op een theolo-

" EdG IV, p. 46. 

" Opgenomen in EdG IV, nr. 25 tot V, nr 2; de lezing werd ook in brochure-vorm uitgegeven: De 
gereformeerde gezindte Haar betekenis en haar grenzen, 's-Gravenhage 1951 (Woord vooraf gedateerd 
oktober 1950). In het Woord vooraf signaleert Woelderink de verscheurdheid van de kerk en het verlangen 
naar de eenheid, die in Christus is "Want alleen in Hem zijn wij één'"; p. 7. 

" De grondwet van 1813 verleende beschemung aan alle godsdienstige gezindheden, in het koninkrijk 
bestaande. 

" Woelderink wijst erop, dat Groen wel de afgescheidenen, maar met de Afscheiding verdedigde. De 
gereformeerde gezindte, p. 9-10 (met bijbehorende noot 2 op p 32-33). 

419 



gisch verantwoorde grondslag moeten rusten 

Kerkelijke eenheid, geen individualisme 
Voor Woeldennk gaat het bij het zoeken naar eenheid om toenadenng van de kerken tot 
elkaar Ik begeer van ganser harte een ware gereformeerde kerk, maar niet een kerk van 
ware gereformeerden We moeten de oplossing van het kerkelijk vraagstuk met zoeken 
in de individualistische weg "" Woeldennk voelt dan ook weinig voor individuele 
overgangen van het ene naar het andere kerkgenootschap Eenigheid des Geloofs wil 
dan ook meewerken aan samenspreking en toenadenng van de verschillende kerkfor-
maties in officiële weg De oplossing allen terugkeren naar de Nederlandse Hervormde 
Kerk, kan hem evenmin bekoren De Nederlandse Hervormde Kerk tot de enig ware 
kerk verklaren, heeft roomse trekken De idee om alle kerken op te heffen en alle 
rechtgelovigen te verenigen m een nieuw te süchten ware orthodoxe kerk, schnkt 
Woeldennk nog meer af Daardoor zou de verscheuring alleen maar toenemen'"" 
Toenadering van de kerken tot elkaar betekent echter niet, dat dit slechts een zaak is 

van de leiding der kerken Zowel in de Hervormde Kerk als in de Gereformeerde 
Kerken leeft men uit dezelfde genadebron Woeldennk hoopt, dat Eenigheid des 
Geloofs een bijdrage kan leveren aan de toenadenng op het grondvlak "" 

De kerk van Christus is niet aan één bepaalde kerkelijke formatie verbonden Chnstus 
IS alleen Heer En omdat de gemeente Zijn lichaam is, is er ook maar éen kerk Die 
eenheid is met pnmair organisatorisch bepaald De eenheid van de kerk wordt aller
eerst tot openbaring gebracht door haar belijdenis Helaas is de kerk van de Reformatie 
verdeeld geraakt De oorzaken daarvan laat Woeldennk rusten Liever tast hij naar de 
achtergrond van het tegenover elkaar blijven staan In dit verband wijst Woeldennk de 
volgende gedachten af 

men wijst de eenheid toe aan de onzichtbare kerk en de verscheidenheid aan de 
zichtbare Aan deze constructie is vooral de naam van A Kuyper verbonden, bij 
wie de ontwikkelingsgedachte zo'n grote plaats inneemt Evenals in de natuur is er 
bij de kerk een ontwikkeling van eenheid naar verscheidenheid op te merken 
Eigenlijk is hier niet meer van verscheuring sprake Er is slechts vanzelfsprekende 
verscheidenheid Zo heeft men geen oog meer voor het zondige van de huidige 
kerkelijke ontwikkeling Toen Jezus bad om de eenheid van de Zijnen, smeekte Hij 
met om eenheid van de onzichtbare kerk, maar veeleer, "dat de eenheid der zijnen 
als een eenheid in geloof en liefde tot openbanng mocht komen",'"^ 
het andere uiterste is, dat men eigen kerkformatie tot de enig ware kerk verklaart, 
waardoor de andere, zo al met tot valse, dan toch in elk geval tot ongehoorzame en 
scheurkerken zijn gestempeld Zo doet de roomse kerk het Ook in de Hervormde 

"» EdG IV, p 39 

"" EdG IV p 83 84 

"" EdG VII p 27-28 

'"^ De gereformeerde gezindte p 19 
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Kerk wordt deze gedachte gehoord Dan wordt zij een stichting en planting van 
God genoemd Woelderink wijst dergehjk spreken af Men verhest de kerk als 
vergadenng van gelovigen uit het oog De vormgeving van het kerk-zijn is mense
lijk Ook wanneer die vorm overeenkomstig het bevel van de Here gegeven is Dan 
nog blijft het om onvolmaakt mensenwerk gaan "Daarom kan men nooit zeggen, 
dat een bepaalde kerkformatie of een bepaald kerkelijk instituut van Christus zelf is 
gesticht of gegeven Alle identiteit van ons werk en Christus' werk leidt noodzake
lijk tot de identiteit van de kerk met Christus "'"^ Op grond hiervan wijst Woelde
rink elke vorm van kerkisme af, zowel bij de Hervormde als bij de afgescheiden 
kerken Er moet oog blijven voor onze zonden en Gods oordelen daarover 

Kerkelijke verdeeldheid met alleen negatief 
In het licht van Gods oordeel dient de kerkelijke verdeeldheid betreurd te wor
den '°' Tegelijk heeft dit oordeel pedagogische waarde God heeft ons verdeeld 
en zwak gemaakt, opdat we onze kracht met in onszelf zouden zoeken of m het 
aantal, maar zouden beseffen, dat Christus zijn kerk in stand houdt, zo nodig 
geheel onafhankelijk van ons, ja niettegenstaande onze zonden en dwaasheden 
Dat wil niet zeggen, dat we nu maar naar oordelen van God verlangen moeten 
Oordelen als zodanig brengen nog geen bekering In Christus ligt onze eenheid 
Als we Hem in waarheid en oprechtheid volgen, zullen we één worden, buiten 
Chnstus en het volgen in Hem nooit ""̂  

Vanuit Groens visie op de gereformeerde gezindheid wil Woeldennk niet spreken over 
'kerkmuren' Er is één erf, en daarop staan allerlei (grens)paaltjes De afzonderlijke 
organisatie brengt een afzonderlijke avondmaalstafel mee Maar al is er geen sprake 
van eén tafel, toch is het avondmaal in alle kerken één Als er scheidsmuren zijn, die 
geslecht moeten worden, dan betekent dat, dat eerst de kerkistische gevoelens moeten 
worden overwonnen Al is er geen eenheid in het instituut, "de eenheid in geloof en 
liefde pleegt ook tot de openbanng der kerk in de zichtbaarheid te horen "'"^ 

De grenzen van de kerk worden door de grenzen van de belijdenis getrokken 
Opnieuw sluit Woelderink zich bij Groen van Prinsterer aan Deze wees een legalisti
sche binding aan de belijdenisgeschnften af en sprak hier over 'geest en hoofdzaak' de 
binding heeft betrekking op die waarheden, die door de opstellers van de formulieren 
en door de Hervormde Kerk te allen tijde als fundamenteel werden beschouwd Bij 
eenheid in belijdenis heeft Groen de verscheidenheid niet willen uitbannen Wel wordt 
het dan de vraag Wat zijn de hoofdwaarheden*^ Wanneer behoort men nog tot de 
gereformeerde gezindte en wanneer met meer"' Hier beslist niet de individu, hier heeft 

De gereformeerde gezindte, ^ 21 

De gereformeerde gezindte, p 23 

EdG IV p 63 (beide citaten) 

De gereformeerde gezindte, p 25 
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de kerk te beslissen.'"* 
Woelderinks conclusie is: laten kerken van gereformeerde belijdenis elkaar op de 

hoofdpunten vinden en zich bezig houden met de fundamentele stukken van het 
reformatorisch geloof, waarin het hart van de reformatie klopt. "Letterknechterij leidt 
altijd weer tot verstarring en verscheuring, maar een versterking van het leven des 
geloofs, dat in onze belijdenisgeschriften aan het woord is en dat put uit de onuitputte
lijke bronnen van het geloof, die ons in de Schriften geopend worden, zal immer 
verenigen en samenbinden.""" 

3.3.2 De mystieke unie met Christus en met elkaar 
Onder de mystieke unie met Christus verstaat Woelderink de verborgen band tussen 
Christus en de Zijnen. Deze band is niet door ons gelegd. Ook niet door Christus. Dit 
is het werk van de Vader. Christus zegt, dat de Zijnen Hem gegeven zijn. De Vader 
riep Christus tot het middelaarswerk en stelde Hem tot Hoofd van Zijn gemeente. Zo 
kwam er een onverbrekelijke levensverbinding tot stand. Deze mystieke levensunie met 
Christus is meer dan onze geloofsvereniging met Hem. Het is de grondslag, waarop de 
geloofsgemeenschap met Christus alleen kan worden opgetrokken. De troost van het 
evangelie ligt niet allereerst in wat wij ons van het heil door het geloof toeeigenen, 
maar in wat God voor ons in Christus heeft weggelegd. 

De mystieke unie met Christus kan in het geloof niet ervaren worden, zoals de 
geloofsverbinding met Hem. Zij is enkel in het Woord geopenbaard en kan enkel 
geloofd worden. Deze unie gaat aan de geloofsverbinding vooraf "Zij was er toen 
Christus in de wereld verscheen, want Hij was van de aanvang van zijn vleeswording 
het Hoofd zijner gemeente en streed als zodanig de strijd der gehoorzaamheid aan de 
Vader. Hij was reeds vóór zijn vleeswording het Hoofd zijner gemeente en tijdens zijn 
omwandeling op aarde was Hij het ook van de gemeente der komende eeuwen. Hij was 
het krachtens zijn eeuwige bestemming door de Vader, die Hem reeds vóór de grond
legging der wereld een gemeente had geschonken. Daarom is hier sprake van een 
mystieke unie, die wij op grond van Gods openbaring geloven, maar die wij niet verder 
benaderen kunnen. De geloofsvereniging met Christus geeft ons echter deel aan al het 

"" Woelderink betreurt, dat de Gereformeerde Kerken in 1905 eenzijdig ingrepen m artikel 36 Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. De gereformeerde belijdenis is de belijdenis van heel de gereformeerde gezindte, niet 
alleen van de Gereformeerde Kerken Woelderink ziet een rechte lijn lopen van het gravamen tegen artikel 
36 Nederlandse Geloofsbelijdenis naar de Verklaring van 1905 en de latere synodale leerbeslissingen Hier 
meldt zich de gedachte de enig ware gereformeerde kerk te zijn, de wettige voortzetting van de kerk der 
Reformatie. Een soortgelijke situatie signaleert Woelderink m de Gereformeerde Gemeenten met de 
leerbeslissing van 1931, met als uitloper de vrijmaking van ds. Kok en zijn gemeente te Veenendaal; De 
gereformeerde gezindte, p. 27-29 

"" De gereformeerde gezindte, p. 31. In 1955 komt bij Woelderink opnieuw de positie van de gereformeerde 
gezindte ter sprake, nu met name ten aanzien van de positiekeus in het publieke leven Hij pleit ervoor om 
niet de nadruk te leggen op het specifiek-gereformeerde, maar op het algemeen-christelijke, om in samen
werking met andere christenen mede te werken aan het heil van land en volk wegen banen voor de 
zuurdesem van het evangelie Zie EdG IX, p. 73-74; Woelderink besprak daarin een themanummer van het 
tijdschrift 'Sola Fide', met als titel: Spiegel. Een bundel opstellen over het gereformeerde leven 
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heil, dat uit die mystieke unie voortvloeit"""' 
Voor Woeldennk staat de vereniging met Chnstus in het geloofsleven centraal 

Daardoor wordt men zich die diepere verbinding, die helemaal Gods werk is, bewust 
"Voor mij is dit in de loop der jaren het kenmerk geworden van het leven des geloofs, 
of Chnstus daarin een overheersende plaats inneemt, of men zich aan Hem verbonden 
weet in geloof en liefde Wat is alle vroomheid, wat betekenen alle bevindingen, waar 
Hij buiten staat'' Ik ben geen verachter van een vroom leven en evenmin van de 
bevindingen, waarvan tal van vromen gewag maken, maar als de Christus uit het 
gezichtsveld is verdwenen dan wordt alles een laffe spijze, dan kan ik dit niet meer 
erkennen als van enige waarde Men mag dan nog zo dierbaar spreken van de H Geest 
en zijn werk, maar deze Geest is volgens de Schrift de Geest van Christus en waar Hij 
aan het woord komt, daar verheerlijkt Hij Christus en zijn werk "'" Het is Woeldennks 
diepe teleurstelling, dat in tal van hervormd-gereformeerde gemeenten Christus Jezus 
een vreemdeling geworden is Men heeft alleen met de Heilige Geest te maken 
Wedergeboorte en bekering zijn belangnjker dan Hij Moest Woeldennk kiezen, dan 
zou hij tien keer liever tot de Gereformeerde Kerken behoren dan tot de oud-gerefor-
meerde gemeenten In de Gereformeerde Kerken is in elk geval het evangelie bewaard 
gebleven en wordt Christus verkondigd 

Ook in verband met de kerkelijke verscheurdheid heeft de mystieke unie met 
Christus veel te zeggen In de zichtbare kerk kunnen we uiteengaan Maar aan de 
mystieke unie met Christus kunnen we met al onze kerkelijke verdeeldheid met raken. 
Hier ziet Woeldennk rijke troost In Christus is alle verdeeldheid overwonnen "Zou 
het dan met het beste zijn om dicht bij Christus te schuilen en dicht bij Hem te leven'' 
Hoe meer we ons in de verschillende kerken met Hem verenigd weten, hoe dichter we 
ook tot elkander zullen komen ""^ 

Zoals er een mystieke unie is tussen Christus en de gelovigen, is er ook een mystieke 
band en eenheid tussen de gelovigen onderling Deze eenheid wordt niet uit samenwer
king of overeenkomst geboren, deze eenheid leidt juist tot samenwerking Het is de 
eenheid in Chnstus Ondanks alle verschillen weet men zich één in het geloof in de ene 
Christus en m de roeping om als de ene katholieke kerk het getuigenis van Christus in 
de wereld te doen uitgaan "Ook die eenheid wordt m het geloof beleefd, zij is de 
grondslag, waarop men zich met elkaar verenigt en nader met elkander over de 
verschillen kan spreken De belijdenis-grondslag brengt met de eenheid, maar wordt 
door het eenheidsbesef tot uitdrukking gebracht en gedragen Als dit eenheidsbesef 
teloor gaat, kan de omschreven grondslag niet meer samenbinden"'" Met andere 
woorden de belijdenis van de kerk is vrucht van de eenheid van de kerk, maar niet de 
grond, waarop zij rust De eenheid in levensbesef brengt ook tot het verlangen om in 

"" EdG VII, p 97 (tweede en derde kolom) 

'" EdG VII, p 97 (derde kolom) 

'" EdG Vn,p 98 

'"EdGVn,p 58 
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de gescheidenheid elkaar te verstaan en om samen verder te komen in het spoor van 
Christus. 

3.3.3 Overige oorzaken van kerkelijke verdeeldheid 
Naast bovengenoemde oorzaken hangt de verdeeldheid van de kerk in de eerste plaats 
samen met de strijd tussen vlees en Geest, die voor deze bedeling kenmerkend is.""* Al 
heeft Christus voor ons de vloek van God gedragen, Hij liet de Zijnen achter in een 
wereld onder de vloek. De nabijheid van God ging weer over in de verlating. "Wij 
wonen hier uit van de Here Jezus en al mogen wij geloven en al geloven wij werkelijk 
met een levend geloof in Christus, dat Hij ons verlost heeft van de vloek, met dit 
geloofsleven, juist omdat het geloofsleven is, verkeren we in een door de zonde 
verscheurde wereld, een onverloste wereld, een van God verlaten wereld. Daarom 
hebben we telkens te grijpen naar het nochtans van het geloof; ofschoon zonde en 
dood hier heersen, mogen we in het geloof zeggen: nochtans zijn zonde en dood door 
Christus voor ons overwonnen."'" 

Vandaag leven we in de bedeling van de Geest. Die Geest kwam Christus niet 
vervangen, maar vertegenwoordigen. Het is kenmerkend voor het spiritualisme, dat het 
de Geest losmaakt van Christus. Maar al te gauw leidt dit tot overschatting van de 
menselijke rede. Het redelijk inzicht wordt dan gelijkgeschakeld met de leiding van de 
Geest. Anderzijds mag ook niet vergeten worden, dat wanneer de Geest een mens aan 
Christus bindt, dit nog niet de volkomen realisering van Christus' werk betekent. "Ik 
ben geen vijand van het mystieke leven; ik acht het een voorrecht, als men tot zulk een 
overgave aan Christus komt, dat het smaken zijner liefde een ongekende zaligheid is, 
maar het is niet geoorloofd hier een punt achter te zetten, alsof dit het einde van Gods 
wegen is."'" Wij zijn in hoop behouden. Al zijn we van de zonde verlost, we zijn nog 
zondaren. Daarom blijft in deze bedeling de strijd tussen vlees en Geest, ook in 
kerkelijk opzicht. Al hoeft er geen organisatorische eenheid te bestaan, al mag er wat 
Woelderink betreft landelijk ook meer dan één kerkformatie zijn, als er maar onderling 
eenheid is in geloof en liefde. In een door de zonde verscheurde wereld is ook de kerk 
verscheurd geraakt. Hoe vreemd en triest het ook is, dat knechten van één Meester zo 
fel tegenover elkaar kunnen staan, er is ook een positieve kant aan: het bewaart voor 
een machts-eenheid. 

Al zal er kerkelijke verdeeldheid blijven tot aan het einde van de wereld, het gaat 
niet om een onontkoombaar lot. Zoals de christen, die zondaar blijft, tegen de zonde 
heeft te strijden, zo zal ook de kerk zich moeten verootmoedigen over haar verscheurd
heid en uit zijn op de gemeenschap van alle christgelovigen en christelijke kerken. Om 
elkaar te vinden in het verlangen naar de dag van Christus' wederkomst, naar de 

' " 'De verlating van God en de verscheurdheid van de kerk'; EdG VIII, nr. 10 tot 12. 

' " EdG VIII, p. 81 (eerste kolom). 

"»EdG VIII, p. 81 (derde kolom). 
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vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods ' 

Rechtvaardiging en heiliging 
In de artikelensene Rechtvaardiging en heihging' uit 1950"* treffen we soortgelijke 
gedachten aan Wordt eenzijdig alle nadruk gelegd op de rechtvaardiging ten koste van 
de heiliging, dan komt men in het antinomisme terecht In deze geestesnchting gaat men 

hoe dan ook - leven met zonden, ook met kerkelijke zonden, waarbij men zich met 
mag neerleggen Aan de andere kant kan de heiliging een zo zwaar accent krijgen, dat 
de rechtvaardiging haar betekenis verliest Dan worden alle kaarten op de kerkelijke 
gehoorzaamheid gezet In het bijzonder bij A Kuyper en in de Gereformeerde Kerken 
treft Woelderink de houding aan, om heel het (kerkelijk) leven te benaderen vanuit de 
roeping Men leeft zo in de gehoorzaamheid van het geloof, dat de heiliging de recht
vaardiging verdringt 
Woeldennk waarschuwt tegen beide eenzijdigheden Er moet oog zijn voor de zonden 

van de kerk en verlangen om zich daarvan te bekeren Maar er is tegelijk geen gevaarlij
ker stuk dan zich bezighouden met de reformatie van de kerk Het leven des geloofs 
blijft voor ons allen, van onze kant bezien, een grote strijd en worsteling, zo zal ook het 
leven der kerk in deze wereld een grote strijd en worsteling blijven, de verscheurdheid 
der kerk hangt ten nauwste samen met de verscheurdheid van dit zondige leven Het kan 
niet anders en toch strekken we ons naar hetgeen voor ons ligt, of we ook grijpen 
mochten, waartoe we ook van Chnstus gegrepen zijn ' " 

In de tweede plaats zie Woelderink als oorzaak voor de ellende van de kerkelijke 
gebrokenheid het loslaten van de eerste liefde '̂ ° De diepste wortel van de kerkelijke 
ellende is, dat het van jongs af aan bekende evangelie voor ons oud geworden is Waar 
het evangelie met gloed en warmte gebracht wordt, vindt het weerklank, intern en 
extern "We bedoelen daarmede met het werk des Geestes in de handen van een mens 
te leggen, maar willen er enkel op wijzen, dat het geloof en de liefde, die de prediking 
dragen, reeds krachten des H Geestes vertegenwoordigen, die niet zonder vrucht 
blijven "™ Daarom is volgens Woelderink zoiets als een revival nodig, een geestelijke 
wedergeboorte van alle kerken 

Hoe belangrijk theologie ook is, ons theologiseren kan de levende boodschap van 
het evangelie met vervangen Christus moet aangeprezen worden, niet als theologische 
stelling, maar als de levende Heiland, zoals Hij in Zijn gemeente wonen en werken wil 

'" Een soortgelijke gedachtengang is te vinden in Woelderinks meditatie over Romeinen 7 24 De kerk in het 
licht van Pasen, EdG VIII, p 106 Al zien wij vandaag slechts een verscheurde kerk, de Christus van Pasen 
IS Overwinnaar In Hem is de kerk één en komt zij de verscheuring te boven In het licht van Pasen is het 
mogelijk om te werken aan de opbouw van de kerk in de eenheid van het geloof, jagend naar wat vóór ons 
ligt Wat WIJ met weten te bereiken, wordt toch eenmaal werkelijkheid 

"* EdG IV, nr 20-22 

'"EdGW p 173 

"" Waar hgtde wortel van onze kerkelijke ellende'', EdG VIII, nr 22-24, IX, nr 1 

"'EdCïK.p 1 
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door de kracht van de Geest.'^^ "De kloof tussen de kerken zal niet gedempt worden 
door allerlei ontwerpen voor samenwerking enz. enz., maar we zullen elkander alleen 
vmden in de verootmoediging aan de voet van het kruis, waar we een streep halen door 
ons werk, onze opbouw van de kerk, onze methoden en waar we Chnstus erkennen niet 
enkel als het enige fundament van zijn gemeente, maar ook als de levensbron en de 
kracht daarvan.'"" 

3.4 De concrete kerkelijke situatie 

3.4.1 De Nederlandse Hervormde Kerk 
Wanneer Woeldennk in 1950 het kerkelijk leven in Nederland overziet, constateert hij 
tweespalt en crisis in alle kerken.'^'* Om te beginnen in de Nederlandse Hervormde 
Kerk Daar is de reorganisatie een feit geworden. Van daaruit zal het nu moeten komen 
tot een samen optrekken ter vervulling van de taken, die Christus Zijn kerk gaf: 
Christus-belijdende kerk en volkskerk zijn. Over heel de linie is er echter weerstand. 
Zowel uiterst rechts als links hebben hun bezwaren. Ter rechterzijde wil men enkel 
ruimte voor eigen standpunt. Ter linkerzijde niet minder. Naar Woeldennks mening is 
de nieuwe kerkorde een poging om aan een machtsstrijd tussen de richtingen te 
ontkomen en om als kerk de goddelijke roeping in deze wereld te vervullen. 

Volkskerk 
Onder een volkskerk verstaat Woeldennk - met Hoedemaker en Wormser - niet een kerk, 
die een nationaal stempel draagt, maar de kerk, die de natie een christelijk stempel 
opdrukt Dit vanuit het doopverbond, dat kerk en volk verbindt. "Midden in het 
volksleven geplant kan de kerk zich niet op een apart terrein in een isolement terugtrek
ken; ZIJ zal öf het volk behouden öf met het volk ondergaan Alleen van uit dit begrip 
van volkskerk heeft het apostolaat van de kerk zin; wie het apostolaat verbindt met het 
réveil van de vorige eeuw ontneemt er zijn apostolisch en zijn kerkelijk karakter aan "'^' 

Met de kritische opmerking over het Réveil wil Woeldennk niet heel het Réveil 
diskwalificeren. Het Réveil plaatste kerk-chnstenen voor geloofsbeslissingen Echter, 
ook de gemeente als gemeente dient ervoor geplaatst te worden. Vandaar dat Woelde
nnk de dneerlei roeping uit artikel VIII van de nieuwe kerkorde toejuicht Voor 
Woeldennk betekent dit zelfs een terugkeer tot de oorspronkelijke doelen van de Nadere 

'" Een warm woord kan de liefde in harten ontsteken, een ingeslapen gemeente kan echter haar voorganger 
naar beneden halen Dat een evangelie-prediker tegenstand ontmoet in eigen gemeente, is volgens Woelde
nnk geen ramp In Ouderkerk aan den IJssel liep Woeldennk zelf aan tegen de weerstand van hen, die de 
'verkiezingsidee' aanhingen "En toch ben ik zeer dankbaar, dat ik daar gearbeid heb en ik heb er met liefde 
gearbeid, want deze tegenstroming, als ik mij zo mag uitdrukken, hield mij wakker en deed mij altijd weer 
zoeken naar de rechte wijze van de opening der Schriften", EdG VIII, p 185. 

'^'£rfGVIII,p 186 

"* 'De cnsis der kerken', EdG V, nr 23, VI, nr 1,2 en 4. 

'"'De volkskerk', in Kerk en Theologie 2, p 166-173, citaat op p 169 
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Reformatie: niet alleen de kerk, maar ook volk en overheid tot bekering roepen!'^' 

Ook Woelderink leverde een bijdrage aan het debat in hervormde kring, losgemaakt 
door Berkhofs geschrift De crisis der middenorthodoxie. Woelderink ging met name in 
op de plaats van het oordeel in de prediking. Naast waardering heeft hij ook kritiek. 
Wat Berkhof een tekort acht van de prediking van de middenorthodoxie, is naar 
Woelderinks mening een tekort van alle modaliteiten. Ieder worstelt met de kwestie: 
hoe is de wet-prediking met de evangelie-prediking te combineren?'^' 

Woelderinks houding tegenover de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk is zonder uitzondering kritisch. Hij laakt in de Gereformeerde Bond het partij-
denken. Het was de reden, waarom hij in 1946 voor het lidmaatschap van de Bond 
bedankt had.'^' Het bestuur wil alle schakeringen in de Bond bij elkaar houden, zodat 
er niet echt leiding meer gegeven wordt. In tal van gemeenten beweegt het geestelijk 
klimaat zich steeds meer in oud-gereformeerde richting. Ook het verweer daartegen 
klinkt steeds sterker. In deze strijd laat de Bond de mensen in de kou staan. Zou de 
Bond niet over het Studiefonds beschikken, dan zou het einde van de Gereformeerde 
Bond en van De Waarheidsvriend al lang gekomen zijn.'^' Toch weet Woelderink zich 
blijvend aan het gereformeerde volk in de Nederlandse Hervormde Kerk verbonden."" 
Dit ondanks de bewering van de leidslieden, dat hij bezig was zich van dit volk los te 
maken.'^' 

3.4.2 De Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) 
Volgens Woelderink zijn de Gereformeerde Kerken in Nederland - evenals de Neder
landse Hervormde Kerk - vanaf het begin een richtingen-kerk geweest. In 1892 
kwamen de lijnen van de Afscheiding en de Doleantie samen. In 1905 heeft men 
getracht de onderlinge verschillen op te lossen. Naar Woelderinks oordeel is deze 
poging mislukt. Toen al nam één van de partijen de leiding. Dit heeft de verdere 

'^' 'Volkskerk en apostolaat', in: Kerk en Theologie 2, p. 228-230. 

' " 'De plaats van het oordeel in de prediking en "De crisis der middenorthodoxie" van Dr H. Berkhof, in. VT 
23, p. 166-175; zie hierbij EdG VI, p 82 e.v. 

™ EdG IV, p. 29; VI, p. 169 (derde kolom). 

" ' EdG VI, p. 169 (eerste en tweede kolom). Woelderinks kritiek op de Gereformeerde Bond nep een reactie 
op van de Gereformeerde Bondspredikanten G. Boer en W L. Tukker {EdG VI, p. 188-189, het werd -
ondanks de lengte - op Woelderinks uitdrukkelijk verzoek in EdG opgenomen, mededeling van de redactie 
op p 183). Woelderink reageerde op dit Ingezonden stuk in EdG VII, nr 1-2, met twee artikelen onder de 
titel "Dr Woelderink en de Geref. Bond'. 

""EdG Vil, p. 12. 

'" EdG VII, p. 27; voor de uitspraak van de niet nader genoemde 'leidslieden' - hier vermeld op 21 november 
1952 - zal Woelderinks afwijking van de gereformeerde verkiezingsleer in 1951 een voorname reden geweest 
zijn 
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ontwikkeling van de geschiedenis bepaald. De school van Kuyper streefde naar de 
alleenheerschappij. Van deze richtingstrijd is de strijd tussen de theologische oplei
dingen te Amsterdam en Kampen slechts een symptoom. Tegenover de school van 
Kuyper kwam de school van Schilder op. Het leidde tot een strijd op leven en dood. De 
overwinning van de school van Kuyper in de veertiger jaren kon wel eens een Pyrrhus-
overwinning blijken te zijn. Na de Vrijmaking is de vrede niet teruggekeerd. In dit 
verband spreekt Woelderink over een gistingsproces, waarvan de afloop niet te 
voorspellen valt. Willen de Gereformeerde Kerken haar roeping als kerk vervullen, dan 
vraagt dat van alle partijen zelfverloochening. Dan zal de weg van de leerheiligheid in 
ieder geval verlaten moeten worden. Aldus Woelderinks analyse van de situatie in de 
Gereformeerde Kerken op 5 oktober 1951. ' " 

Woelderink blijft zich afzetten tegen de leerbeslissingen uit de veertiger jaren, ook 
tegen de Vervangingsformule uit 1946."^ Tegelijk toont hij zich dankbaar voor het feit, 
dat er na de Tweede Wereldoorlog een andere geest is doorgebroken. Niet langer 
worden Kuyper en Bavinck als het einde van de leerontwikkeling beschouwd."'' De 
nieuwe ontwikkelingen worden positief beoordeeld. 

Illustratie met recensies van Woelderink 
BIJ alle terughoudend in zijn oordeel als buitenstaander spreekt Woelderink waardering 
uit voor de publicatie Gereformeerden, waarheen^ "Daarom hoop ik van harte, dat de 
vragen der schrijvers in de Geref. Kerken niet worden doodgezwegen, maar openlijk 
worden besproken Ieder réveil in de Geref Kerken zal ook de andere kerken ten goede 
komen."'^' Al heeft hij ook kntiek, Woelderink noemt het altijd een genot om een werk 
van G.C Berkouwer te lezen."^ Het tamelijk progressieve werk van N I Hommes De 
vrouw in de kerk'^'' krijgt een positieve beoordeling ''* Aanzienlijk minder waardering 
heeft Woelderink voor de meer behoudende taxatie van het kerkelijk leven binnen de 
Gereformeerde Kerken door K. Dijk.'" 

'" EdG VI, p 198-199 (de pagina-nummenng klopt niet, inmiddels was een nieuwe jaargang begonnen het 
had p 6-7 moeten zijn) 

'" Zie De gereformeerde gezindte, p 35-36 (noot 10), zie ook EdG VII, p 27 in combinatie met VII, p 42-
43 Zie voor de discussie met J Ridderbos hoofdstuk X 

'^EdGW,p 21. 

'"'Een teken des tijds', in EdG\,p 165-166, citaat op p 166. 

'«£dGVI,p 168 

'"Franeker 1951 

"» EdG VI, p 96 

" ' Zie bespreking van het referaat van K. Dijk Aspecten in ons kerkelijk leven, verschenen by Kok te 
Kampen, in EdG V, p 40. 
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3.4.3 De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) 
Ook binnen de vrijgemaaktgereformeerde kerken signaleert Woelderink onderlinge 
verschillen. Sommigen maakten zich vrij om dogmatische redenen. Anderen deden het 
meer om kerkrechtelijke motieven. Volgens Woelderink leiden dergelijke 
accentverschillen maar zo tot richtingsverschillen. Ook de verschillen ten aanzien van 
het kerkrecht en het kerkbegrip zijn Woelderink niet ontgaan: "... en men hoeft heus 
geen waarzegger te zijn om te voorspellen, dat de ontwikkeling van het kerkrecht en de 
toepassing van het kerkbegrip daarin in de toekomst grote innerlijke moeiten zal 
bezorgen."'*" 

3.4.4 De Christelijke Gereformeerde Kerken 
In de Christelijke Gereformeerde Kerken onderscheidt Woelderink een tweetal 
stromingen. Enerzijds is er een vleugel, die aansluiting zoekt bij Calvijn en theologen 
uit de eerste tijd van de Reformatie. Anderzijds is er een vleugel met oudgereformeer

de denkbeelden, met de verkiezingsleer en het bevindelijke leven als de grote themata. 
Evenals in de Gereformeerde Bond is er een middenstroming, die beide vleugels met 
elkaar tracht te verbinden. "Ik behoef niet te zeggen, waar mijn sympathieën liggen. 
Maar dat zegt niets. Het gaat er niet om, welke van beide stromingen gelijk heeft of 
ongelijk. De breuk ook van de Chr. Geref. Kerken ligt niet in het bestaan van twee 
stromingen in haar midden, die elkander kruisen, maar in de verhoudingen 
onderling.""" 

In dit kader Iaat Woelderink zijn afkeer merken van leertucht in een belijdenis

kerk. Waarom werd ds. H. Visser  die ook naar Woelderinks mening afwijkende 
gedachten uitdroeg  meteen tot de orde geroepen? Het doet Woelderink aan een 
politiestaat denken, waar niemand één gedachte mag uitspreken, die tegen de leiding 
ingaat. Hij acht dit kenmerkend voor alle belijdeniskerken. "Men vat de handhaving 
van de belijdenis op, alsof het een politiezaak was, alsof het er alleen om ging overtre

ders te signaleren en aan te brengen."'""^ Alleen de Geest van Christus kan ervoor 
bewaren, dat de kerk een machtsinstituut wordt, waarin een meerderheid onbarmhartig 
over een minderheid heerst. 

3.4.5 De Gereformeerde Gemeenten 
De beschuldiging, dat iedere belijdeniskerk de neiging heeft tot een soort politiestaat 
te worden, gaat volgens Woelderink in het bijzonder op voor de Gereformeerde 
Gemeenten.'''^ Hier zijn het besluit van verkiezing en verwerping tot de grondslag van 

'"£<iCVI, p. 27. 

'*' EdG VI, p 11 (eerste kolom). 

'« EdG VI, p. 11 (derde kolom). 

'■" EdG VI, p 26. Zie ook EdG V, p. 125: "Het gaat in de Gereformeerde Gemeenten precies als in de 
communistische partij, wie de leiding ongehoorzaam is, gaat er onherroepelijk uit." Een door Woelderink in 
EdG V, 110111 genoemde (kritische) studievereniging uit de Gereformeerde Gemeenten, trad haastig m de 
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de prediking geworden. Het gevolg is niet alleen kenmerkenprediking, maar uiteinde

lijk een verdwijnen van de evangelieprediking. Niet alleen is er geen plaats meer voor 
een aanbod van de genade; hier kan men zelfs een onbekeerde niet meer tot bekering 
roepen. Het verzet hiertegen van iemand als ds. R. Kok wordt op geen enkele manier 
getolereerd. Wat als revolutie wordt beschouwd, wordt met geweld de kop ingedrukt."" 

In verband met de moeiten binnen de Gereformeerde Gemeenten gaf Woelderink in 
Eenigheid des Geloofs een samenvatting van zijn artikelen tegen de leeruitspraken van 
1931 in De Waarheidsvriend over 'Het verbond Gods met den mensch' uit 193536."" 
De verkorte herpublicatie kreeg als titel 'De leer der verbonden'.''*^ In Eenigheid des 
Geloofs van 22 juni 1951'"" drukte Woelderink  op verzoek  nogmaals de tekst van de 
leeruitspraken van 1931 af, voorzien van commentaar van zijn kant. Kern van dit 
commentaar is: Men begint in de Gereformeerde Gemeenten niet met het evangelie, 
maar met de verkiezing(sidee). Vanuit de verkiezing(sidee) wordt het evangelie 
bepaald en verklaard. In een later artikel voegt Woelderink eraan toe, dat het dan ook 
geen wonder is, dat de Gereformeerde Gemeenten zo weinig zendingsliefde hebben. 
Wanneer men eigen gedoopte kinderen al niet durft op te wekken om tot Christus te 
komen en in Hem te geloven, hoe zal men het dan bij heidenen doen?'"** 

XIV.4 Analyse 

4.1 Algemene plaatsbepaling 
Wie Woeldermks theologisch denken inventariseert, ontkomt er niet aan afzonderlijke 
aandacht te geven aan zijn kerkelijke stellingname tussen 1949 en 1956. Een voornaam 

anonimiteit terug 

' " EdG VI, p 2627, zie ook EdG III, p 200 Woelderink ziet in de gang van zaken in de Gereformeerde 
Gemeenten invloed vanuit de Gereformeerde Kerken bij beide partijen in het conflict De Gereformeerde 
Gemeenten sloegen ds Kok met de stok, door de Gereformeerde Kerken gesneden op grond van de artikelen 
van 1905, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbod der genade (voor allen) en de beloften van 
het verbond (voor de uitverkorenen). Kok werd veroordeeld voor het vereenzelvigen van belofte en aanbod 
Kok van zijn kant verbrak het kerkverband en volgde daarin Kuypers gedachte over de autonomie van de 
plaatselijke gemeente; EdG IV, p. 69. 

' " Zie hoofdstuk V. 

'*'' EdG IV, nr 1518 Deze artikelenserie werd in de verzamelbundel Verbond en bevinding opgenomen 
(VeB. p 188211), met uitzondering van een tweetal passages, één over ds Kok, die al jaren persona non 
grata was in de Gereformeerde Gemeenten {EdG IV, p 117) en één over de achtergrond van het conflict, die 
men echter niet durfde te formuleren na het sterven van ds. Kersten (EdG IV, p 125) 

'"" EdG V, p 149150, de titel van het artikel is 'Verbond der verlossing en verbond der genade' 

'■** Woelderink schreef dit in reactie op een Ingezonden van P Cammeraat te Zoetermeer, lid van de 
Gereformeerde Gemeente, EdG V, p. 157158. Op een later Ingezonden van dezelfde schrijver ging Woel

derink inhoudelijk met meer in, EdG V, p. 174175. 
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deel van zijn publicitaire arbeid in deze periode is ermee gemoeid Voor een goed 
totaal-beeld kan een (brede) samenvatting van zijn principiële en praktische kerkelijke 
stellingname met gemist worden 

Bovendien is Woeldennks kerkelijke stellingname allerminst een geïsoleerde pro
vincie in zijn oeuvre Zijn beschouwingen over de kerk worden - zoals in de eerdere 
perioden''" - bepaald door zijn inzichten over 'belofte' en 'verbond' Al staat de kerk op 
de voorgrond, belofte en verbond vormen de beslissende achtergrond Woeldermk wil 
de kerk niet benaderen vanuit de verborgen persoonlijke verkiezing, maar vanuit het 
genadeverbond, dat met de gemeente is opgencht Daarom is bij hem de doop van zo 
groot belang De doop wijst de zichtbare kerk aan Kinderen worden tot lidmaten van 
de christelijke gemeente gedoopt Bij de stichting van de nieuw-testamentische kerk 
traden geen losse individuen, maar gezinnen toe Voor Woeldennks kerkelijke 
stellingname is deze gedachtengang grondleggend Van daaruit verwerpt hij de 
onderscheiding zichtbare/onzichtbare kerk en elke dopers-individualistische benade
ring van de gemeente Waar de doop - het zichtbaar teken en zegel van het verbond - is, 
IS de kerk Het kan een gedeformeerde kerk zijn, maar toch een kerk Daarom heeft 
Woeldermk er moeite mee, om met artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis de 
roomse kerk een valse kerk te noemen Ook daar wordt de doop gevonden 

Woeldennks kerkelijke stellingname wordt gekenmerkt door zijn protest tegen het 
subjectivisme Hier krijgt dit protest een ecclesiologische toespitsing Hoezeer deze 
toespitsing een onderdeel is van zijn levensstrijd, blijkt uit de toonzetting van zijn 
commentaren op de gang van zaken bij de gereformeerde richting in de Nederlandse 
Hervormde Kerk en bij de Gereformeerde Gemeenten De geladen toon getuigt van 
persoonlijke betrokkenheid en van veel 'oud zeer' 

4.2 Nadere plaatsbepaling 
In dit onderdeel willen we de algemene plaatsbepaling uit 4 1 nader invullen In 
Woeldennks kerkelijke stellingname vinden we de volgende elementen uit het geheel 
van zijn theologisch denken terug 

Woeldennks denken vanuit belofte en verbond bepaalt zijn visie op de kenmerken 
van de ware christen en de ware kerk, zoals artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijde
nis daarover spreekt In het subjectivistische denken fungeren de kenmerken in het 
zelfonderzoek vertoon ik wel de kenmerken van mijn verkiezing'^ Pas dan durft 
men tot geloofszekerheid te komen Woeldermk wijst dit denken vanuit de verkie
zing af Geloofszekerheid kan alleen rusten op Gods beloftewoord Dat beheerst 
voor een groot deel ook de visie op het hanteren van de kenmerken in artikel 29 
Nederlandse Geloofsbelijdenis 7jt dienen in de situatie van vandaag niet om 
zichzelf of anderen ermee te beproeven. De kenmerken moeten als roeping 
beschouwd en gepredikt worden, 

"'' Zie voor de eerste periode de lezing Verbond en kerk, in VeB p 65 92, zie voor de tweede periode De 
gevaren der doopersche geestesstrooming Zie A Terlouw, Gods woning bij de mensen de kerk in het 
denken van Dr J G Woeldermk - Themanr p 40-41 en G W Marchal, J G Woeldermk Een kennismaking 
(serie Befaamde theologen), Kampen 1986, p 45-47 (beide met citaten uit eerste periode) Principieel is 
hier sterke contmuiteit 
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de eenheid in Christus is geen zaak van subjectieve bevinding, maar van geloof in 
(de belofte van) het evangelie. Christus en de heilige Geest mogen niet van elkaar 
geïsoleerd worden. De Geest is de Geest van Christus en bindt aan Christus. 
Woelderink neemt ook in het kerkelijk denken afstand van het spiritualisme; 
ook in de ecclesiologie komen we te staan voor het 'nochtans' van het geloof. Al 
heeft Christus overwonnen, vandaag is er nog de gebrokenheid door de zonde en 
de strijd tussen Geest en vlees. Wij zijn in hoop behouden. Hier wordt herkenbaar 
wat Woelderink in andere verbanden schreef over de vervulling van de belofte als 
zaak van de toekomst van Christus; 
de ontwikkeling van het denken in de achttiende en negentiende eeuw, waarbij 
rationalisme leidde tot modemisme, met als tegenpool het subjectivistisch-bevinde-
lijke denken, ziet Woelderink ook in de kerkelijke ontwikkeling een rol spelen. 
Woelderink wijst rationeel denken niet af. Wel wijst hij steeds op de beperktheid 
van dit denken. Een mens moet niet leven bij het theologisch systeem, maar bij het 
Woord van God. In Woelderinks beschouwingen over de kerk krijgt dit gegeven 
gestalte in het protest tegen de leerbeslissingen in de Gereformeerde Gemeenten en 
in de Gereformeerde Kerken; 
wat bovengenoemde leerbeslissingen betreft, protesteert Woelderink ook in dit 
kader tegen wat hij al eerder aanduidde als de verkiezingsidee. Wat zijn eigen 
principiële kerkelijke stellingname betreft, speelt de verkiezing een ondergeschikte 
rol. Eigenlijk alleen bij het spreken over de mystieke unie met Christus komt de 
goddelijke verkiezing ter sprake: Christus is van eeuwigheid tot Middelaar en 
Hoofd van Zijn gemeente aangesteld. De gemeente was al vóór de grondlegging 
van de wereld aan Christus geschonken. In dit hoofdstuk gaan we niet verder in op 
Woelderinks visie op de verkiezing. Hier noteren we alleen, dat ook in het denken 
over de kerk Gods verkiezing een bescheiden plaats inneemt. 

4.3 Kritische kanttekeningen 

4.3.1 Geloof en geloofsbeslissing 
In zijn kerkelijke stellingname hamert Woelderink op het onderscheid tussen geloof en 
geloofsbeslissing. De geloofsbeslissing is feilbaar mensenwerk. Dat betekent ten 
aanzien van de kerk, dat menselijke activiteit niet gelijkgesteld mag worden met het 
werk van Christus.''" 

Op zichzelf brengt Woelderink hier een terechte en zinvolle onderscheiding aan. 
Het menselijk handelen in de kerk mag niet met dat van Christus geïdentificeerd 
worden. Daarmee zou het menselijk handelen sacrosanct in zichzelf worden en 
verheven boven de kritiek van Gods Woord. Wel blijft het in Woelderinks verhande
lingen een open vraag, hoe het werk van Christus en dat van de mensen zich tot elkaar 
verhouden. Woelderink legt bij de vergadering van de kerk alle nadruk op het werk van 
Christus. Zozeer, dat het menselijk handelen daarin nauwelijks nog werkelijk een rol 
van betekenis speelt. Woelderink erkent, dat de Here mensen als Zijn instrumenten 

Deze stellingname herinnert aan die 1934 in De Afscheiding en wij; zie hoofdstuk III. 
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gebruikt om Zijn Woord uit te dragen Maar niet de dienstknecht vergadert dan de 
kerk Dat doet Christus door het Woord'" Vandaar Woeldennks voorkeur om te 
spreken over tot Christus vergaderen in plaats van met Christus vergaderen "^ 

Hoe weinig Woeldennk de mensehjke activiteit bij de kerkvergadenng weet te 
plaatsen, blijkt wanneer de kerk als 'vergadenng van gelovigen' ter sprake komt In 
feite neutraliseert hij deze uitdrukking in de Nederlandse Geloofsbelijdenis vanuit 
Zondag 21 H C, vraag/antwoord 54, waar gezegd wordt, dat Gods Zoon de kerk 
vergadert In feite weet Woeldennk met de kerk als vergadering van gelovigen weinig 
raad 

4.3.2 Het kerkbegrip van A. Kuyper 
Woeldennk ziet het kerkbegrip van Kuyper opkomen uit diens denken vanuit de 
(persoonlijke) uitverkiezing Het gevolg hiervan is individualisme denken vanuit de 
eenling Dit denken zet zich voort in het denken vanuit plaatselijk autonome kerken, 
die met elkaar in verband treden Kortom, Kuyper denkt niet vanuit het geheel en de 
eenheid, maar vanuit de enkeling en de enkele gemeente Bij deze voorstelling van 
zaken zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen 

inderdaad is voor Kuyper Gods verkiezing grondleggend voor de kerk De kerk is 
het geheel van de uitverkorenen "^ Kuypers kerkbegrip loopt hier parallel met zijn 
visie op het verbond Alleen de uitverkorenen horen wezenlijk bij het genadever

bond Kerkbegrip en verbondsvisie hangen bij Kuyper dan ook nauw samen Het 
is merkwaardig, dat Woeldennk verbaasd opmerkt, dat Kuyper bij de opbouw van 
zijn kerkbegrip met het genadeverbond geen rekening heeft gehouden Alleen al de 
studie van P A van Leeuwen uit 1946 had hem hier de weg kunnen wijzen,"'' 
Woeldennk constateert terecht, dat in Kuypers ecclesiologisch denken de 
(wedergeboren) individu een voorname rol speelt De plaatselijke kerk komt tot 
stand door de vrije en tegelijk verplichte aaneensluiting van de gelovigen "^ Op 
soortgelijke manier komt het kerkverband tot stand door de  eveneens vrije en 
verplichte  aaneensluiting van de plaatselijke kerken " ' Toch doet Woeldennk 
Kuyper op twee punten niet geheel recht 
1 hoezeer bij Kuyper de uitverkiezing het theologisch denken beheerst, de 

voorname rol van de individu in zijn denken over de kerk komt niet voort uit 

'" EdG V, p 93 

' " Zie echter Mattheus 12 30 en wie met Mij niet bijeenbrengt die verstrooit (met emou) 

' " P A van Leeuwen O F M Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper (diss Nijmegen), 
Franeker 1946, p 109 128 e v 

' '"PA \anLceuv/en, Kerkbegrip van Kuyper p 155163 

' " P A \an Leeuwen, Kerkbegrip van Kuyper p 177 182 

'"■ P A van Leeuwen, Kerkbegrip van Kuyper, p 182 186 
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een accent op de persoonlijke verkiezing, maar uit het zicht op de kerk als 
vergadering van gelovigen; 

2. ook bij Kuyper wordt de eenheid van de kerk niet door het vergaderingswerk 
van de gelovigen tot stand gebracht. Die eenheid gaat aan dat concrete 
vergaderingswerk vooraf. Voor Kuyper is de kerk het herstelde menselijk 
geslacht, geconstitueerd door de wedergeboorte. De kerk is een organisme, 
een levenseenheid. De wedergeboorte is wel persoonlijk, maar redt geen 
eenlingen, die later worden samengevoegd, maar behoudt het organisme zelf 
van het menselijk geslacht.'" In het samenkomen van de gelovigen krijgt de 
'organische' eenheid 'institutair' gestalte."* Zo is het ook met het kerkverband. 
De eenheid komt niet tot stand door een wilsbesluit van de kerken. Als li
chaam van Christus is de kerk één. "De Kerken horen bijeen, het enige wat 
hun te doen staat is deze eenheid naar buiten te organiseren";'" 

het is juist, dat Kuyper de pluriformiteit van de kerk positief benadert. De eerlijk
heid gebiedt echter te vermelden, dat ook Kuyper - evenals Woelderink - in de 
verbrokenheid van de christelijke kerk invloed van de zonde ziet. "Pluriformiteit is 
naar onze vaste overtuiging een phase van ontwikkeling waartoe ook de Kerk van 
Christus in het zichtbare moest komen; maar de pluriformiteit is historisch op een 
wijze tot stand gekomen, die het eenheidsbesef beleedigt. Hadde ook hier de zonde 
niet alles bedorven, dan had de pluriformiteit zich moeten ontwikkelen zonder de 
eenheid prijs te geven, ook al kon die eenheid niet dan federatief gevonden 
worden."'*" 

4.3.3 De Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk 
Woelderink beschouwt de inhoud van de artikelen 28 en 29 Nederlandse Geloofs
belijdenis over de kerk als sterk door de concrete historische omstandigheden bepaald. 
Zegt artikel 28, dat ware gelovigen zich bij de vergadering van de kerk moeten voegen, 
dan heeft dat betrekking op hervormingsgezinden, die zich niet openlijk met hun 
geloofsgenoten verenigden. De valse kerk van artikel 29 is de roomse kerk, de secten 
zijn met name de dopers-spiritualistische secten. Deze historisch bepaalde taal is in 
onze gewijzigde omstandigheden niet meer direct toepasbaar. 

Het is Woelderink toe te stemmen, dat de artikelen 28 en 29 Nederlandse Geloofs
belijdenis de sporen van de ontstaanstijd dragen. Stellig is de oproep om zich af te 

" ' P A van leeuwen, Kerkbegrip van Kuyper, p. 123, 135 

"* P A. van Leeuwen, Kerkbegrip van Kuyper, p. 178. 

" ' P A van Ixeuwen, Kerkbegrip van Kuyper, p. 182. 

"* A. Kuyper, De gemeene gratie UI. Het praktisch gedeelte. Kampen 1932 (derde druk), p 235. Zie voor 
Kuypers denken over de kerk ook G C. Berkouwer, De kerk I Eenheid en katholiciteit. Kampen 1970, p 61 
e.v.; C Trimp, 'De kerk bij A Kuyper en K. Schilder', in: W. van 't Spijker, W. Balke, K Exalte, L. van 
Dnel (red.). De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, Goudriaan-Kampen 
1990, p. 187-193; J. Kamphuis, 'Geen klauw mag achterblijven' Enkele opmerkingen over A. Kuypers 
begeerte naar de éénheid der gereformeerde belijders', in: D. Deddens, M. te Velde (red.). Vereniging in 
wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892, Bameveld 1992, p. 31-44. 
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scheiden van hen, die niet bij de kerk horen en zich te voegen bij de kerk, oorspron
kelijk (onder anderen) voor de zogenaamde (pseudo-)Nicodemieten bestemd: mensen, 
die uit vrees niet voor hun reformatorische gezindheid durfden uit te komen.'" Ook 
zijn de contouren van de valse kerk in artikel 29 onmiskenbaar aan de roomse kerk 
ontleend. De situatie-tekening van artikel 29 is inderdaad niet zonder meer over
draagbaar op de huidige kerkelijke situatie.'*^ 

De normatieve betekenis van artikel 28 en 29 Geloofsbelijdenis blijft echter niet tot 
de situatie van 1561 beperkt. In een concrete situatie werd de norm van de Schrift 
beleden. Dezelfde norm vraagt ook in gewijzigde omstandigheden een eigen toepas
sing. Deze meer algemene strekking van de artikelen 28 en 29 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis gaat bij Woelderink verloren. Mede daarom beschouwt Woelderink 
de kenmerken van de kerk (= de zichtbare herkenningstekens van de kerk) nu slechts 
als te prediken roeping voor de kerk. Een onderscheidend antwoord op de vraag: Waar 
is de kerk?, is volgens Woelderink in de kerkelijke situatie van vandaag niet aan de 
orde. Daarachter ligt niet alleen een sinds 1561 gewijzigde kerkelijke situatie, maar ook 
een bepaalde visie op de kerk: waar de doop is, is de kerk! 

4.3.4 Immanente kritiek 

1. Woelderinks kerkelijke stellingname en commentaren worden gekenmerkt door zijn 
protest tegen subjectivistisch denken. Een christen moet uitgaan van het Woord en niet 
van eigen ervaringen. Toch acht Woelderink het mogelijk, dat God tegen de één zegt, 
dat hij in de kerk moet blijven, terwijl Hij tegen een ander zegt, dat hij eruit moet gaan. 
In het geheel van zijn beschouwingen valt deze opmerking uit de toon. Hier verschuift 
de algemene normstelling van Gods Woord in de Schrift naar wat God tot de enkele 
gelovige in diens particuliere situatie zegt. Hier wordt een opvallende inconsistentie -
nog wel in subjectivistische richting - zichtbaar. 

2. Evenmin is het consistent, dat Woelderink enerzijds de vrij gemaakt-gereformeerden 
zich in hun kerkelijk denken tegenover Kuyper ziet opstellen, terwijl hij in een ander 
verband verklaart, dat zij Kuypers kerkbegrip volgen. Positief waardeert Woelderink, 
dat de vrij gemaakt-gereformeerden weer beseffen, dat de zichtbare kerk de kerk is. Dit 
besef ligt naar zijn oordeel in de lijn van het reformatorisch kerkbegrip, waarvan het 
genadeverbond de grondslag vormt.'*' Dat roept de vraag op: Hoe kunnen vrijgemaakt-

'" C. Trimp, Kerk in aanbouw. Haar presentie en pretentie, Goes 1998, p. 67. Zie voor de (pseudo-
)Nicodemieten: W. de Greef, Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften, Goudriaan-Kampen 1989, p. 126-
133. Volgens A.D.R. Polman is artikel 28 gericht tegen roomsen, doperse dwepers en de Nicodemieten; 
Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis III, Franeker z.j., p. 292-303; C. Vonk noemt daarnaast de 'ongere-
gelden': mensen, die los van de roomse kerk leefden, maar zich ook niet bij de kerk van de reformatie 
voegden; De voorzeide leer deel Illb. De Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37, Barendrecht 
1956, p. 119, p. 125. 

' " C. Trimp, Kerk in aanbouw, p. 96-98. 

' " Vandaar dat de verenging van dit kerkbegrip tot eigen kerkelijke gemeenschap volgens Woelderink zou 
moeten leiden tot bezinning op de waarde van de doop, buiten eigen gemeenschap bediend. 
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gereformeerden dan tegelijk Kuyper volgen in een kerkbegnp, waarvoor de verkiezing 
grondleggend is' ' 

Houding tegenover de vrijgemaakt gereformeerde kerken 
Woeldennks opstelling ten aanzien van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken is 
ambivalent In de bezwaren tegen de synodale beslissingen uit de jaren veertig voelt hij 
zich aan hen verwant Ten aanzien van K Schilder spreekt Woeldennk - al heeft hij ook 
waardering - kritische distantie uit ' Een bewonderaar van Dr Schilder ben ik niet, ik 
ben het Iting niet altijd met hem eens en hij is het natuurlijk met mij niet eens "^ Van 
de verdere ontwikkelingen in de vnjgemaakt-gereformeerde kerken neemt Woeldennk 
afstand Met name het spreken over het enig-ware-kerk-zijn wijst hij af Woeldennk is 
zich ervan bewust, dat het hierbij niet om officiële kerkelijke uitspraken gaat, maar om 
particuliere uitlatingen Erkend moet worden, dat meer dan één Ingezonden uit 
vrijgemaakt gereformeerde kring in de door Woeldennk afgewezen richting tendeert 
Op de richting binnen de vnjgemaakt-gereformeerde kerken, die zich aandiende als 
niet-speculatief, heeft Woeldennk in zijn kerkelijke commentaren niet gereageerd Dit 
ondanks het feit, dat er tussen deze richting en Woeldennks eigen protest tegen 
rationalistisch-scholastiek theologiseren punten van overeenkomst te ontdekken zijn '*' 

4.4 Binding aan de belijdenis 
In hoofdstuk XII van deze studie werd (voorlopig) geconcludeerd, dat voor Woelde
nnk de kerkelijke belijdenis gezag heeft Daarbij werd de kanttekening gemaakt, dat bij 
de binding aan de belijdenis blijkbaar niet aan een stnkt letterlijke binding gedacht 
moest worden Zowel de conclusie als de kanttekening kunnen hier bevestigd worden 
De kerkelijke belijdenis heeft gezag Terecht wordt van kerkelijke ambtsdragers 
ondertekening van de belijdenisgeschnften gevraagd Wie tegen de kerkelijke belijde
nis op een vitaal punt bezwaar heeft, moet een gravamen indienen Wel is dit gezag 
beperkt Het is altijd onderworpen aan de Schrift Ook gaat het bij de binding aan de 
belijdenis met om een letterlijke, maar om een zakelijke binding Deze zakelijke 
binding heeft weer een eigen beperking namelijk tot de geest en hoofdzaak van de 
belijdenis 

Woeldennks beroep op Dordrecht 1618/19 
Voor zijn visie op de binding aan de belijdenis als een zakelijke, met letterlijke binding, 
beroept Woeldennk zich op het ondertekeningsformulier van Dordrecht 1618/19, 
waann instemming gevraagd wordt met alle de artikelen en stukken der leer, in de 
Belijdenis en Catechismus der Gereformeerde Nederlandsche Kerken ( ), mitsgaders de 
Verklanng over eenige punten der voorzegde leer, m de Nationale Synode, Anno 1619, 
te Dordrecht gedaan als in alles met Gods Woord overeenkomende " ' Terecht leidt 
Woeldennk hieruit een materiele binding af, en niet een strikt woordelijke Te Dordt 

•" EdG IV, p 78 

'" Zo wijst J Kamphuis op de overeenkomst tussen de opvattingen van G Visée en van Woeldennk, 
Katholieke vastheid p 94 

'" Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, Houten 1987, p 941 
(164e zitting) 
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werd volstrekt niet gedacht aan een eed van trouw op de volmaaktheid van elke zegswij
ze."'" Daarbij is wel de kanttekening op zijn plaats, dat het Dordtse onderteke
ningsformulier spreekt over alle de artikelen en stukken der leer als m alles overeenko
mend met Gods Woord. Dat de binding zakelijk van aard is, betekent dus geen 
inhoudelijke beperking! Artikel 53 van de oude Dordtse kerkorde spreekt dan ook 
kortweg over het ondertekenen van de drie Formulieren van Eenigheid van de Neder
landse Kerken.'" 

De uitspraak van K. Exalto, dat Woelderink zich geheel heeft teruggetrokken op het 
actuele belijden van de kerk,'*' wordt (ook) door het in dit hoofdstuk geïnventariseerde 
materiaal niet gedekt.'^" In Woelderinks beschouwingen is het actueel belijden wel van 
primair belang. De belijdenisgeschriften hebben daarin echter een bepaalde functie: ze 
dienen om het actueel belijden tot uitdrukking te brengen. Daarom kan niet gezegd 
worden, dat Woelderink zich geheel op dit actueel belijden terugtrekt."' 

Wanneer we Woelderinks beschouwingen over de kerkelijke belijdenisgeschriften 
overzien, kan geconcludeerd worden, dat de inhoudelijke binding aan deze geschriften 
bij hem betrekkelijk van aard is. Het is een binding aan 'geest en hoofdzaak', die 
incidenteel vastgesteld moet worden. Met deze kwalificatie is de onderscheiding tussen 
fundamentele en nietfundamentele leerstukken annex."^ Daarmee wordt ketterij een 
onomlijnd begrip! Woelderinks beschouwingen laten ruimte om op (niet fundamenteel 
geachte) onderdelen van de belijdenis af te wijken èn om dergelijke afwijkingen uit te 
dragen. Woelderink voelt wel voor het leergesprek, niet voor de \eertucht in de kerk. 

"■' J R Wiskerke, De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie, 
Groningen 1978, p. 55. 

' " Zie over de binding aan de gereformeerde belijdenis M.E. Brinkman, 'De toekomst van de gereformeerde 
theologie', in: Theol. Ref. 41, p. 142; zie tegenover Brinkman W. Verboom, 'De gereformeerde theologie: 
kostbaar en kwetsbaar', in: Idem, p. 161. 

"'' K. Exalto, 'De visie op de kerk' (p. 96154), in: J. van der Graaf (eindred.). Beproefde trouw. Vijfenzeven

tig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z.j., p. 148. 

'™ Ook met door het in dit hoofdstuk geïnventariseerde materiaal. Exalto onderbouwt zijn opmerking met 
verwijzingen naar De gevaren der doopersche geestesstrooming, p. 123124. 

'" Dit IS evenmin het geval in Gevaren, p. 123124; zie ook p. 125. Ook daar legt Woelderink de nadruk op 
het actueel belijden van de kerk. Maar er blijft een functie voor het kerkelijk belijdenisgeschrift een door de 
kerk vastgestelde norm voor de prediking In het licht van deze woorden is het merkwaardig, dat Exalto 
schrijft. "Niemand zal beweren dat een belijdenisgeschrift de enige belijdenis van een kerk is Maar wel zal 
elk ander belijden van de kerk, bijvoorbeeld in haar prediking, in haar liturgie, enz., naar de norm van de 
belijdenissen, die in geschriften zijn vastgelegd, moeten zijn en daar heeft Woelderink het niet over"; 
Beproefde trouw, p. 148. Daar heeft Woelderink het in Gevaren expliciet over. 

"^ Zie De gereformeerde gezindte, p. 26. 
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4.5. Woelderinks eigen kerkelijke positie 

4.5.1 Overtuigd hervormd 
Woelderink is met overtuiging lid van en ambtsdrager in de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Daar werd hij gedoopt tot lid van Christus' gemeente. De visie op het verbond is 
hier beslissend. Diezelfde visie voorkomt, dat Woelderink het Nederlands-hervormd-
zijn verabsoluteert. Waar de doop bediend wordt, wordt de kerk van Christus zichtbaar. 
Dat geldt van de Nederlandse Hervormde Kerk. Maar niet alleen van haar. Woelderink 
neemt dan ook afstand van het spreken, waarin de Nederlandse Hervormde Kerk een 
meerwaarde verleend wordt als Gods eigen planting. Zij is kerk onder de kerken. Niet 
minder. Ook niet meer. 

Woelderinks verbondsbeschouwing is eveneens beslissend voor zijn blijven in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en zijn afwijzen van de afscheidings-gedachte. Het 
gedoopte volk mag niet in de steek gelaten worden. 

Vanuit dit startpunt heeft Woelderink oog voor het geheel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Hij betoont zich wars van alle partij-denken. De afstand tot de 
gereformeerde richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk groeit. Niet alleen in 
leerstellig opzicht. Ook in de kerkelijke positie-keus. Woelderink schuift op naar het 
midden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij vindt aansluiting bij de 
confessioneel-barthiaanse stroming, die grote invloed uitoefent op de koers van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Woelderink kan zich dan ook goed vinden in de 
koerszetting van de nieuwe kerkorde en verheugt zich over de uitgave Fundamenten en 
perspectieven. Woelderink verloochent zijn gereformeerde achtergrond niet, al neemt 
de distantie toe. Tegelijk toont hij toenemende affiniteit met het denken binnen de 
kringen van de Confessionele Vereniging. Ondanks zijn 'behoudende' achtergrond 
geeft hij blijk van grote openheid voor nieuwe theologische en kerkelijke ontwikke
lingen. Deze openheid werd al in zijn eerste periode geconstateerd. In dat opzicht is hij 
- bij alle inhoudelijke wijziging in zijn denken - ook in de derde periode zichzelf 
gebleven."' 

4.5.2 Achtergrond 
Wie Woelderinks kerkelijke positiekeus overziet, herkent daarin veel van het denken 
van Ph.J. Hoedemaker over de kerk. Te wijzen is op de volgende punten van overeenk
omst: 

het afwijzen van partij-gebonden (machts)denken; in de kerk moeten niet de belan
gen van een partij behartigd worden, ook niet van de gereformeerde partij. Men 
dient oog en hart te hebben voor heel de kerk! Mede hierom wil ook Hoedemaker 

' " De openheid tegenover nieuwe theologische en kerkehjke ontwikkehngen is kenmerkend voor Woelde
rinks opstelling over heel de linie, ook buiten de Nederlandse Hervormde Kerk Dit treft met name bij zijn 
taxatie van de ontwikkelingen in synodaal-gereformeerde knng Progressieve geluiden worden aanzienlijk 
positiever beoordeeld dan de meer behoudende 
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van justiële leertucht niet weten;"'' 
de eenheid van de plaatselijke kerken wordt niet geconstitueerd door de belijdenis 
als accoord van kerkelijke gemeenschap, maar is er als lichaam van Christus; de 
kerk is geen vereniging, die door een wilsdaad van mensen tot stand komt. De kerk 
IS te herleiden tot de geopenbaarde wil van God. Christus vergadert Zijn kerk. Ook 
het geheel van kerken in een district of land is openbaring van het lichaam van 
Christus. Dit verband is niet 'confederatief, maar 'organisch'. Deze collectieve 
eenheid vindt in de gemeenschappelijke belijdenis en kerkregering haar uitdruk
king."' Wie van de belijdenis een accoord van kerkelijke gemeenschap maakt, rukt 
het hart uit het lichaam; het wordt een hart op sterk water. Deze belijdenis handha
ven is niet hetzelfde als een leerformule bewaken. "Wij verwachten heil, niet van 
eene formule, maar van de Kerk, die belijdt; niet hééft beleden, niet eene rechtsgel
dige belijdenis bezit, maar belijdt".'"" De kerkelijke belijdenis mag dan ook niet als 
een soort wetboek gebruikt worden. In tuchtgevallen moet de gedaagde zich van de 
belijdenis op Gods Woord kunnen beroepen: "Zonder dit wordt 'het quia' repristi-
natie en 'het quatenus' willekeur";'" 
de zichtbare kerk treedt te voorschijn door het verbond; God heeft de omtrek van 
de zichtbare kerk getrokken door het verbond, dat Hij met Abraham en zijn zaad 
heeft opgericht. Waar gedoopte bondelingen zijn, daar is de zichtbare kerk;'^* 
afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk is (kranke) bondelingen in de 
steek laten; de massa, die men wel als 'Jan Rap' aanduidt, is door de doop in Gods 
verbond opgenomen. Het zijn 'bondelingen' en 'huisgenoten van het geloof. 
Worden kranke leden van een lichaam afgebonden, dan zijn zij daarmee in beginsel 
van het lichaam gescheiden. Hoedemaker wenst pas tuchtoefening, wanneer het 
lichaam van de kerk (door reorganisatie) gunstiger levensvoorwaarden gekregen 
heeft;'" 
de kerk is volkskerk of zij is geen kerk; al heeft Hoedemaker de term 'volkskerk' 

"" G Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker (diss Utrecht 1939) Leiden 1989 (herdruk), p 187-189, 
191 -200 Evenals voor Woelderink lag hier voor Hoedemaker een breekpunt met de gereformeerde richting 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, de latere Gereformeerde Bond, p 196 Zie voor een overzicht van 
Hoedemakers denken ook Th L Haitjema, De richtingen m de Nederlandse Hervormde Kerk, Wageningen 
zj (= 1953, tweede druk), p 142-170. 

' " G Ph Scheers, Hoedemaker, p. 202. 

'™ G Ph Scheers, Hoedemaker, p. 206. Zie ook W. Balke, 'Hoedemaker, Gunning, Kraemer en Van Ruler', 
in De kerk, p 203 en van dezelfde auteur 'Ph J Hoedemaker. Bij de herdenking van zijn 150e geboortedag', 
in Heel het Woord en heel de Kerk. Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk, Goudriaan-
Kampen 1992, p. 99-100 

' " G Ph Scheers, Hoedemaker, p. 188. 

'™ G Ph Scheers, Hoedemaker, p. 226-229. 

' "GPh Schse.r%, Hoedemaker,'p 211-212. 
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weinig gebruikt,'*" de term is wel kenmerkend voor zijn denken over de kerk. De 
kerk is er om het evangelie in deze wereld uit te dragen en het stempel van het 
evangelie op het volksleven te zetten. Heel de kerk en heel het volk!'*' 

Woelderinks omgang met de artikelen 28 en 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis doet 
ook sterk aan die van Hoedemaker denken. In Hoedemakers denken is eigenlijk geen 
plaats voor de kerk als vergadering van gelovigen. Hij wijst dan ook kerkelijke 
afscheiding met een beroep op artikel 28 Nederlandse Geloofsbelijdenis af. Voor 
Hoedemaker gaat het in artikel 28 om een zich afscheiden van de wereld, niet van de 
(vals geworden) kerk. Vanuit de gezichtshoek van artikel 28 zou de kerk nog opgericht 
moeten worden.'*^ Hier is in een bepaald opzicht overeenkomst met Woelderinks 
redenering, al verklaart deze de oproep tot afscheiding vanuit de historische situatie 
van de (pseudo-)Nicodemieten. Zowel Hoedemaker als Woelderink stellen: in de 
'normale' situatie voegt men zich niet bij de kerk, maar hoor men al bij de bestaande 
kerk. 

Wat artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis betreft, ook voor Hoedemaker is het 
spreken in dit artikel over de kerk en haar kenmerken voornamelijk historisch bepaald. 
Om het met J. Kamphuis te zeggen: Hoedemaker leest de belijdenis hier nu juist niet 
als belijdenis, maar als historisch acte-stuk.'" 

Woelderinks kerkelijke positiekeus geeft dus blijk van beïnvloeding door het denken 
van Hoedemaker. Ook zijn eigen verwijzing naar Hoedemaker toont dit aan.'*" Deze 
verwantschap is niet verwonderlijk. Tussen Woelderinks visie op belofte, verbond en 
doop en het denken van Hoedemaker zijn de nodige raakvlakken. 

Op onderdelen is er echter ook onderscheid tussen Hoedemaker en Woelderink.'*' 
Al is de zichtbare kerk van groot belang in Hoedemakers ecclesiologisch denken, de 

'«"G.Ph Scheers. Hoedemaker, p 191. 

"" W Balke, 'Hoedemaker enz.', in De kerk, p 204-205, zie voor een uitgebreidere versie van deze pagina's: 
Heel het Woord en heel de kerk, p 124-125. 

' " J Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk Notities over het kerkelijk-kerkrechtelijk denken van 
dr Ph J Hoedemaker, inzonderheid met betrekking tot zijn oppositie tegen het z-g 'Doleantie-kerkrecht' 
van dr A Kuyperen dr F L Rutgers (Kamper Bijdragen IV), Groningen 1967, p. 28-29, 46-47 

'*' J Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk, p. 30 

'** Zie het artikel over de volkskerk in Kerk en Theologie 2, p 168-169. 

' " Ook is er bij beider kerkbegrip verschil in achtergrond Hoedemakers kerkbegrip hangt samen met zijn 
visie op de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament en de theocratie Zoals er in Israel een bijzondere 
relatie was tussen volk en kerk, is er ook een dergelijke relatie tussen de kerk van Christus en de volkeren; J 
Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk, p 54-56 Deze visie speelt in Woelderinks denken over de 
kerk geen rol Zie over de plaats van de geschiedenis van/in de openbaring in het denken van Hoedemaker 
en van Woelderink. J A Boersema, 'Enige opmerkingen over geschiedenis, openbaring en verbond' in: 
Almanak FQl\915, p 143-161. 
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onzichtbare kerk is er het uitgangspunt van '** In Woeldennks kerkehjke stelhngname 
speeh de onzichtbare kerk nauwelijks een rol Opvallend is het verschil m de taxatie 
van de Nederlandse Hervormde Kerk Voor Hoedemaker is de Nederlandse Hervormde 
Kerk de nationale, historische kerk niet maar een kerk, maar echt de kerk van Neder

land "de openbaring van het lichaam van Chnstus in en voor dezen lande "'*̂  Hoede

maker vereenzelvigt de trouw aan het gegeven instituut van de Nederlandse Hervormde 
Kerk met de trouw aan het Woord van God '** Een dergelijke voorrangspositie voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk wijst Woeldennk expliciet af Een laatste verschil is, dat 
Hoedemaker de scheidslijn tussen ware en de valse kerk door het bestand van de 
concrete kerken ziet heenlopen Op dit punt laat Woeldennk zich veel minder gepro

nonceerd uit Waar de doop is, is  hoe gedeformeerd ook  sprake van een ware kerk 
van Christus Over de plaats, waar de valse kerk te vinden is, spreekt Woeldennk zich 
met nauwkeung uit 

Waar het denken van Hoedemaker en Woeldennk over de kerk voor een belangnjk 
deel parallel lopen, is Woeldennks eigen positie in zijn derde periode binnen het 
geheel van de Nederlandse Hervormde Kerk begrijpelijk Veel van Hoedemakers 
idealen werden overgenomen in de Confessionele Vereniging '*' Ook de herordening 
van het kerkelijk leven in de Nederlandse Hervormde Kerk is aan te merken als een 
poging om aan Hoedemakers verbondsmatige en theocratische visie vorm te geven "° 
Uit Woeldennks principiële stelhngname vloeit zijn praktische positiekeus voort 

J A Wormser en G Groen van Prmsterer 
Woeldennks visie op de (volks)kerk wordt mede bepaald door de inzichten van J A 
Wormser (18071862) '" Er is ook in de visie op verbond en doop verwantschap Al 
erkent Wormser de klassiekgereformeerde verkiezingsleer, het genadeverbond en het 
leven van het geloof staan bij hem centraal, en niet de wedergeboorte Daarin doet hij 
ons denken aan Kohlbrugge en vooral aan Woeldennk later, wiens strijd met de doperse 

' " G Ph Scheers, Hoedemaker p 228 229 W Balke, Hoedemaker enz , in De kerk p 204, dezelfde 
■pigm^\x\i%thK\ü&r \x\ Heel hel Woord en heel de Kerk p 123124 

' "GPh Schce^TS, Hoedemaker p 217 

'** J Kamphuis, Op zoek naar de belijdende volkskerk p 61 e v 

' " Hoewel Hoedemaker zelf de Confessionele Vereniging in 1897 verliet, zie BLNP 4, p 201 Zie over de 
oprichting van de Confessionele Vereniging W Balke, Confessionele Vereniging 125 jaar geleden 
opgericht in Heel het Woord en heel de Kerk p 95 97 

"° C den Boer, Een gereorganiseerde kerk een gereformeerde kerk'' Het functioneren van de belijdenis 
door de jaren heen (p 168 216), in Beproefde trouw, ^ 178,199 

'" Zie voor Wormsers kerkelijke ontwikkelingsgang M te Velde, J A Wormser en zijn vrije gemeente in 
Amsterdam 18401851, in MJ Amtzen e a . Bezield verband Opstellen aangeboden aan prof J 
Kamphuis bij gelegenheid van zijn vijfentwintig jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Theologische 
Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 9 april 1984, Kampen 1984, p 
261 276 
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geestesstroming' veel overeenkomst vertoont met die van Wormser tegen de bekrompen 
richting' ""^ Uit de eenheid van de doop vloeit voor Wormser de eenheid van de kerk 
voort Woeldennk citeert met instemming gedeelten uit De kinderdoop van Wormser, 
die hierop betrekking hebben "^ Volgens Woeldennk bedoelde Wormser met zijn 
spreken over het doopverbond, waaruit de kerk opkomt en waann zij wortelt bij de 
hartader van de Reformatie aan te sluiten In dat doopverbond heeft hij ook de verbin
ding (geen vermenging') tussen kerk en volk doen rusten Woeldennk ziet Hoedemaker 
en Wormser duidelijk in één lijn liggen Hij spreekt dan ook over het begnp volkskerk, 
"dat ons door Wormser en Hoedemaker is bijgebracht""'' 
Naast invloed van Hoedemaker en Wormser is bij Woeldennk aansluiting bij Groen 

van Prinsterer - op wiens instigatie de Confessionele Vereniging opgencht werd - te 
bespeuren Woeldennk kan zich goed vinden in Groens denkbeelden over de gerefor
meerde gezindte en over het in geest en hoofdzaak instemmen met de belijdenis Al is er 
tussen Groen van Prinsterer en Hoedemaker op onderdelen verschil van mening in het 
bijzonder op het punt van de leertucht - tussen beiden is ook geestverwantschap ' " In 
hun pleiten voor de band tussen kerk en staat acht Woeldennk Wormser en Hoedemaker 
leerlingen van Groen van Pnnsterer "* 

XIV. 5 Conclusie 
Woelderinks kerkelijke commentaren nemen een voornaam deel van zijn publicaties in 
zijn laatste penode m beslag Het feit, dat het gros van deze publicaties verscheen m 
het blad Eenigheid des Geloofs zeil daaraan debet zijn geweest In dit blad stond de 
zaak van de kerkelijke verdeeldheid en eenheid centraal Dat vroeg zowel om principi
ële als praktische bezinning op het kerkelijk vraagstuk 

In Woelderinks kerkelijke stellingname tussen 1949 en 1956 krijgt zijn protest 
tegen het subjectivistische denken een ecclesiologische toespitsing. Deze kerkelijke 
stellingname is in hoge mate bepaald door zijn denken over verbond en doop. Waar 
verbond en doop ook in het kerkelijk denken van Hoedemaker een belangrijke plaats 
innemen, is Woelderinks aansluiting bij het denken van Hoedemaker begrijpelijk. 
Het brengt Woelderink in kringen, waar men aan de idealen van Hoedemaker con
creet vorm wil geven. In deze kringen wordt tevens grote openheid voor het denken 
van Barth gevonden. 

'" C Graafland, Van Calvijn tot Barth, p 410, zie ook p 411 

"'EdGV^p 115 

'** Kerk en Theologie 2, p 168, zie ook p 169 de volkskerk van Wormser en Hoedemaker 

'" Th L Haitjema, De richtingen, p 143 

'" Kerk en Theologie 2, p 171, in wat Wormser zegt over de eenheid van de kerk ziet Woeldennk hem zich 
eveneens bij Groen van Prinsterer aansluiten 
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Hoofdstuk XVa Debat over de uitverkiezing (1) 

XVa.l Opzet van hoofdstuk XV 
In hoofdstuk XV wordt de discussie geïnventariseerd, zoals die werd geopend met 
Woelderinks geschrift De Uitverkiezing in 1951 Aangezien het materiaal voor dit 
hoofdstuk bijzonder omvangrijk is, splitsen we hoofdstuk XV in dne onderdelen In 
hoofdstuk XVa wordt eerst een samenvatting gegeven van Woelderinks visie op de 
verkiezing, in het bijzonder aan de hand van De Uitverkiezing (XVa 2) 

In hoofdstuk XVb worden - na een verantwoording van deze keus (XVb 1) - de 
(kntische) publicaties van J van Genderen (XVb 2), R H Bremmer (XVb 3) en C 
Trimp (XVb 4) over Woelderinks inzichten nagegaan Dit in combinatie met Woelde
rinks reactie daarop in Eemgheid des Geloofs 

Tenslotte volgt in hoofdstuk XVc een analyse (XVc 1) en een conclusie (XVc 2) 

XVa.2 Woelderink over de uitverkiezing 

2.1 Belijdenis en Avondmaal 
Onder de titel Belijdenis en Avondmaal verscheen in 1950 een geschnftje van Woelde
rink ' Het was bedoeld voor jonge belijdende lidmaten, ter beantwoording van diverse 
vragen rond de gang naar het Avondmaal ^ 

In het eerste hoofdstuk spreekt Woelderink over Gods verkiezing' Woelderinks 
startpunt daarbij is het Oude Testament Daar is Gods verkiezing niet iets uit Gods 
verborgen raad Het is een daad van God in het heden van de genade Mensen weten 
zich door God verkoren, niet op grond van allerlei gevolgtrekkingen, maar omdat God 
Zijn verkiezende genade openbaarde, zodat deze tastbare werkelijkheid werd Abraham 
wist zich door God verkoren, omdat God hem nep om Hem toe te behoren Krachtens 
de belofte uit Genesis 17 bleek God niet alleen Abraham te hebben verkoren, maar ook 
diens nageslacht De lijn van de verkiezing loopt door heel de geschiedenis van Israel 
Steeds gaat het om een openbanngsdaad van God, niet om een verborgenheid 

Met de verkiezing gaat de roeping gepaard Wanneer Petrus zegt, dat de belofte 
ook IS voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here ertoe roepen zal, dan had hier ook 
kunnen staan zovelen, als de Here ertoe verkiezen zal Door Gods verkiezende genade 
kwam het evangelie naar Europa (Handelingen 16) God plantte Zijn kerk en bewaarde 
die kerk ook door deformatie heen Woelderink wijst erop, dat het verkiezende genade 
van God is, geboren te zijn in een land, waar de reformatorische prediking wordt 
gebracht Om geboren te zijn in de gemeente van de Here en gedoopt te zijn "Dat is 
verkiezende genade, opdat ge zoudt komen tot kennis van het heil, dat in Christus is 

' Delft 1950, het'Woord vooraf sluit af met Zijderveld. 23 Dec 1949' 

^ Belijdenis en Avondmaal, p 7 

' Van God verkoren, p 9-15 
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geopenbaard en tot de gemeenschap des geloofs met Hem.'"* Zalig worden is geen lot 
uit de loterij, maar al Gods wegen hebben daartoe vanaf het begin geleid. Wanneer het 
evangelie van Gods liefde gepredikt wordt, hoeft niemand zich af te vragen: Is het heil 
wel voor mij? "Hij heeft u verkoren om in het Woord des levens het leven te vinden."' 

Woelderink erkent, dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn. Velen hebben Gods 
verkiezende genade de rug toegekeerd en de Heilige Geest smart aangedaan. Maar 
daarom mag de verkiezende genade niet ontkend worden en Gods bedoeling daarmee: 
om te brengen tot geloof en vrees voor God. Het afvallig worden van mensen, van wie 
de Schrift zegt dat ze verkoren waren, heeft Calvijn gebracht tot het onderscheid 
algemene en bijzondere verkiezing. Woelderink heeft tegen deze onderscheiding 
bezwaar: "... dit onderscheid heeft meer kwaad dan goed gedaan, omdat hier altijd weer 
gescheiden wordt, wat God heeft verenigd. Het leidt er immer toe, dat men Gods 
verkiezing, zoals we daarover gesproken hebben, waardeloos acht en van geen 
verkiezende genade wil horen, zolang als de laatste vrucht niet is gerijpt en geplukt."* 
Wie het heilige der heiligen wilde binnengaan, moest eerst door de voorhof en het 
heilige heen. Ook daar bevindt men zich op heilige grond. Woelderink roept dan ook 
op: Aanvaardt Gods verkiezende genade "en laat de Heilige Geest u in het evangelie 
ontsluiten de diepten van Gods eeuwige liefde in Christus; dan komt ge van zelf in het 
binnenste heiligdom, waar het hart Gods u geopend wordt, en dit geopende Vaderhart 
in Christus is zowel Gods verkiezende liefde van eeuwigheid als tot in eeuwigheid. 
Hier blijft niets meer te wensen over."^ 

2.2 De Uitverkiezing 

2.2.1 Inleiding 
In 1951 verscheen Woelderinks geschrift De Uitverkiezing.^ Uit het 'Woord vooraf 
blijkt, dat in dit geschrift een uitgewerkte weergave geboden wordt van een tweetal 
lezingen, die Woelderink in het voorjaar van 1950 hield voor theologische studenten in 
Utrecht. Sinds de verschijning van de Kleine Dogmatiek van G.C. van Niftrik had de 
leer der verkiezing Woelderink op bijzondere manier beziggehouden. Woelderink zet 
vraagtekens bij de beschouwingen van Van Niftrik. Ook laat hij de vraag rusten, of 
Van Niftrik Barth wel in alles juist heeft weergegeven. Op verzoek legt Woelderink 
zijn eigen beschouwingen over de verkiezingsleer voor. Zijn centrale bezwaar tegen de 
Dordtse Leerregels is, dat daarin het Oude Testament - de achtergrond van het spreken 
van Jezus en de apostelen over de verkiezing - geheel uitgeschakeld is. "Ik meen, dat 

' Belijdenis en Avondmaal, p. 12-13. 

' Belijdenis en Avondmaal, p. 13. 

' Belijdenis en Avondmaal, p. 14. 

' Belijdenis en Avondmaal, p. 14-15. 

' Delft 1951; het 'Woord vooraf is gedateerd 'Januari 1951'. 
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hier de wortel van de kwaal ligt en dat de beschouwende en schoolse elementen, die 
reeds in de Dordtse leerregels te vinden zijn, zich in de loop der geschiedenis zo 
onrustbarend hebben ontwikkeld, dat men steeds verder van de Schrift afweek en ten 
slotte zonder de Schrift deze leer kon ontwikkelen als de idee, die alle waarheden 
overheerst en omspant"' 

2.2.2 Overzicht 
De hoofdgedachten uit De Uitverkiezing laten zich als volgt samenvatten 

1. Verkiezing bij de reformatoren: genade is echt genade 
BIJ de reformatoren fungeert de verkiezingsleer als keerzijde en uitdrukking van Gods 
genade Bij iemand als Luther leidt dat niet tot een sluitend systeem Hij spreekt niet 
over wat hij begnjpt, maar gelooft Het gaat om een heilsgeheim, dat ook in zijn 
openbaring in Christus met geheel doorzichtig wordt In Gods liefde ligt de verkiezing 
besloten Maar deze liefde is ondoorgrondelijk '" 

Voor de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn de schepping en de val van de mens 
het uitgangspunt De enig mogelijk kennis van God is die, waarmee Hij Zich aan en in 
een gevallen wereld geopenbaard heeft In artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis 
komt de verkiezing met als een geïsoleerd onderwerp aan de orde In dit artikel staat de 
glorie van Gods deugden centraal, waarvan Zijn werken getuigen God toont Zijn 
barmhartigheid, doordat Hij zondaren uit het zelfgekozen verderf trekt En Zijn 
rechtvaardigheid, doordat Hij anderen daarin laat Gods eeuwige verkiezing komt 

typisch reformatorisch  ter sprake als onderstreping van Zijn genade Het is verkiezing 
uit barmhartigheid, niet tot barmhartigheid "De verkiezing Gods is een nadere 
bepaling van zijn liefde, zodat we hier ook hadden kunnen lezen, dat God uit het 
verderf trekt en verlost, die Hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad heeft liefgehad 
in Christus Jezus "" Gods voorbijgaan wordt in artikel 16 niet herleid tot Gods 
eeuwige raad Hier wordt m sobere woorden gesproken over de eigen schuld van de 
mens "De Ned Gel Bel spreekt niet van een dubbele praedestinatie '"^ Verkiezing en 
verwerping geven de baan aan, waarlangs de deugden van God door deze wereld 
trekken Wel vraagt Woeldennk zich af, of het helemaal schriftuurlijk is om Gods 
barmhartigheid en rechtvaardigheid verschillende wegen te laten gaan 

Woeldennk noteert zowel overeenkomst als verschil tussen de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en Calvijn Beiden gaan uit van het evangelie, van Gods reddende 
werkzaamheid in deze wereld, om van daaruit op te klimmen tot Gods eeuwige raad 
Het verschil is, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis onmiddellijk na de schepping en 
de val van de mens Gods reddende werkzaamheid ter sprake brengt en in verband 

' Uitverkiezing p 8 

'° Uitverkiezing p 9 10 

" Uitverkiezing p 15 

■' Idem 

445 



daarmee Gods eeuwige verkiezing, terwijl Calvijn eerst die reddende werkzaamheid in 
Christus uitwerkt en vervolgens de uitverkiezing behandelt onder het werk van de 
Heilige Geest Er is nog een verschil De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt slechts 
terloops over de verkiezing in verband met Gods reddende liefde, die na de val haar 
werk begint Calvijn behandelt de verkiezing vanuit Gods raad, zodat ook de verwer
ping van de goddelozen in die raad haar beslag krijgt "Daarmede heeft hij de grond
slag gelegd voor een theol systeem, waarin het besluit der verkiezing de alles over
heersende plaats zou krijgen"" 

2. De fout van Dordt: de rationeel-schoolse benadering 
In de nadere ontwikkeling van de theologie komt het leerstuk van de verkiezing steeds 
meer op de voorgrond Het wordt ook de zaak in geding in de twist tussen remonstran
ten en contra-remonstranten '" Niet, dat daar de eigenlijk kern van deze twist lag Het 
hart van de kwestie lag in de correlatie van Woord en geloof Voor de reformatoren 
was het Woord het getuigenis van de Heilige Geest, waardoor Hij het geloof verwekt, 
een kracht van God tot zaligheid Voor de remonstranten was het Woord allereerst een 
redelijk gegeven In de redelijke natuur van de mens ligt voor Gods Woord het aankno
pingspunt Het theologiseren van de remonstranten heeft onmiskenbaar rationalistische 
trekken " 

In het remonstrantse denken krijgt de (redelijke) geloofsbeslissing, die mede het 
wilsmoment in zich besluit, het karakter van een werk Daardoor konden zij het geloof 
tot de grond van de verkiezing maken Woelderink betreurt, dat zowel de remonstran
ten als de contra-remonstranten het geschilpunt concentreerden op het punt van de leer 
der verkiezing, in het bijzonder de verkiezing van eeuwigheid "Dat zal wel samen 
hangen met de schoolse opzet, die beider theologie eigen is Daarnaast hebben de 
remonstranten ongetwijfeld gedacht in dit stuk hun tegenstanders het eerst te kunnen 
treffen, omdat zij zelf overtuigd waren, dat het gevoelen der contra-remonstranten God 
tot een auteur der zonde maakte, terwijl de contra-remonstranten meenden, dat de 
verborgen werkheiligheid van de remonstranten nergens gemakkelijker viel te bewijzen 
dan in het stuk der verkiezing "" 

Al verhief te Dordt zich de geest der reformatie nog een moment, de overwinning 
aldaar droeg de tekenen van de nederlaag al in zich Men besefte met, dat men een 
rationeel getinte geestesstroming met haar eigen wapens bestreed Zo zou de kerk 

" Uitverkiezing, p 16 

'" Uitverkiezing p 10 

" Uitverkiezing, p 17-18 Tegelijk ziet Woelderink overeenkomsten met het roomse denken, zowel in het 
openbarings-begrip als in de visie op de aard van het geloof 

" Uitverkiezing p 18 
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ontvankelijk worden voor het latere rationalisme. 

Woelderinks kritiek op Dordt spitst zich toe op het eerste hoofdstuk van de Dordtse 
Leerregels. Met de eerste vijf artikelen van dit hoofdstuk heeft hij geen moeite." Bij 
het vervolg plaatst hij de volgende kritische kanttekeningen: 

1. in artikel 6 worden geloof en ongeloof herleid tot het eeuwig besluit van God. De 
contra-remonstranten wilden daarmee per se niet beweren, dat in laatste instantie God 
verantwoordelijk is voor het ongeloof Dit hielden zij vol tegenover de beschuldiging 
van de remonstranten. Toch meent Woelderink, dat de contra-remonstranten met hun 
formulering tot deze beschuldiging wel degelijk aanleiding hebben gegeven. De 
geschiedenis van dit leerstuk in het kerkelijk leven heeft dit laten zien. Velen veront
schuldigen hun ongeloof en onbekeerd-zijn met een beroep op artikel 6. Logisch gezien 
vindt Woelderink dit een correcte conclusie. "Ik ben overtuigd, dat de kerk door haar 
schoolse wijze van belijden - de school werkt altijd met logische conclusies - schuld 
heeft aan de genoemde afdwalingen, waarin ganse scharen verstrikt zijn geworden. Het 
evangelie gaat in de D.L. wel vooraf, maar heeft geen aandeel in de formulering van 
art. 6."" Woelderink acht het verband leggen tussen Gods besluit enerzijds en geloof 
en ongeloof anderzijds illegitiem. Zo proberen de Dordtse Leerregels de ondoorgron
delijke diepten van God te doorschouwen. "Hier hebben de D.L., die voor menig 
christen een troostboek zijn geweest, een schools element in het geding gebracht, dat 
bij eenzijdige ontwikkeling - en de geschiedenis laat ons die zien - groot onheil moest 
voortbrengen."^" Hoezeer er in artikel 6 sprake is van schools-logisch concluderen en 
redeneren, blijkt volgens Woelderink hieruit, dat voor de stelling, dat God de ongelovi
gen het geloof niet heeft willen geven, geen enkel Schriftbewijs aangevoerd wordt;^' 
2. wanneer artikel 6 spreekt over een eeuwig besluit, vraagt Woelderink naar de 
betekenis van dit 'eeuwig': "Heeft eeuwig, als wij spreken van het eeuwig besluit, 

" Uitverkiezing, p. 10; het rationalistisch strijdgewoel dreef in het laatst van de achttiende eeuw vele vromen 
in de armen van het conventikel, stelt Woelderink (Idem). Het dorre intellectualisme trachtte men aan te 
vullen met het 'plus' van een bevinding, "die niet in het geloof des Woords ligt besloten, maar aan dat geloof 
vreemd is en er soms lijnrecht tegenover staat Men heeft eerst de Geest uit het Woord gebannen en roept 
Hem daarna weer te hulp, als het dode woord met redden kan. Is het te verwonderen, dat deze Geest niet 
meer de Geest des Woords blijkt te zijn?"; p 26 

'* Uitverkiezing, p. 19; zie ook p. 66-67. Ook staat Woelderink achter de intentie van de Dordtse Leerregels: 
"Alle roem is uitgesloten. Niets in ons heeft deze liefde in God verwekt; door mets van ons wordt deze liefde 
van God bestendigd. Dat is de kern van de belijdenis der Dordtse Leerregels; dat moet voor Gods kerk 
vaststaan"; p. 67. 

" Uitverkiezing, p. 20. 

™ Uitverkiezing, p. 22. 

'̂ Uitverkiezing, p. 20 
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dezelfde zin als wanneer wij God eeuwig noemen?"^^ Is het antwoord op deze vraag 
toestemmend, dan leidt dit volgens Woelderink tot determinisme. Dan is God eraan 
gebonden als aan Zijn eigen wezen, dan is dit besluit God Zelf. Met deze onpersoonlij
ke God is geen echte omgang mogelijk. Daarmee is ook de roeping tot geloof van 
kracht beroofd en worden de gewetens in slaap gesust. Voor dit latere misbruik van de 
verkiezingsleer stelt Woelderink zowel Calvijn als diens leerlingen - de opstellers van 
de Dordtse Leerregels - verantwoordelijk. Zij bezagen de verkiezing vanuit Gods 
eeuwig raadsbesluit;^' 
3. in de Dordtse Leerregels zijn verkiezing en verwerping niet meer de kanalen, 
waardoor de stroom van Gods deugden zich een weg baant, maar zij zijn de bronnen 
geworden, waaruit heil en verderf voortkomen. In artikel 9 wordt alle heil aan het 
besluit van de verkiezing toegeschreven, terwijl in de Schrift allereerst op Christus 
gewezen wordt. Wat de Schrift 'vruchten van de Geest' noemt, noemt artikel 12 
vruchten van de verkiezing. Logisch gezien gaat het niet om tegenstrijdigheden. Toch 
spreekt de Schrift anders. Woelderink meent, dat de Dordtse Leerregels Gods verkie
zing verzelfstandigen. Er wordt niet gesproken over Gods verkiezende liefde, maar 
steeds over de (genadige) verkiezing. Geen wonder, dat velen in de verkiezing niets 
anders zien dan Gods meest vrij machtige besluit en geen oog meer hebben voor de 
liefde van God achter de verkiezing;^* 
4. onduidelijk is hoe het besluit der verkiezing zich tot Christus verhoudt. Gaat het 
verkiezingsbesluit voorop en is Christus enkel de uitvoerder van dit besluit? Of moet 
de liefde van God, die Hem drijft tot Zijn verkiezende en behoudende werkzaamheid, 
gedacht worden als de liefde van God in Christus, zodat Christus niet alleen een plaats 
krijgt in het besluit van de verkiezing, maar dit besluit mede draagt en vervult?^' 

3. Supra- en infralapsarisme: denken vanuit Gods eeuwig besluit 
Woelderink heeft groot bezwaar zowel tegen het supra- als het infralapsarisme. Beide 
beginnen niet bij de openbaring van Gods barmhartigheid in Christus, maar bij het 
eeuwig besluit. Men zag het wereldgebeuren als de neerslag van Gods raad, waarin 
alles van te voren was vastgelegd. Daarbij is het grote probleem: wat is de plaats van 
de zonde in deze raad. Heeft God de zonde verordend? Of heeft Hij slechts van te 
voren geweten, dat er zonde komen zou? 

In het systeem van het supralapsarisme is de niet-gevallen mens voorwerp van 
Gods verkiezing. Het besluit van verkiezing en verwerping gaat voorop, dat over de val 
van de mens volgt. Woelderink wijst op de bedoeling van deze gedachtengang. Men 
wilde opkomen voor Gods soevereiniteit en God niet afhankelijk maken van mens en 
zonde. Toch had men moeten begrijpen, dat men met deze redenering te ver ging. Men 

" Uitverkiezing, p. 20; het spreken van artikel 7 over 'vóór de grondlegging der wereld' noemt Woelderink 
op deze zelfde pagina 'meer schriftuurlijk'. 

'̂ Uitverkiezing, p. 16-71. 

^' Uitverkiezing, p. 21. 

" Uitverkiezing, p. 21-22. 
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moest gebruik maken van een nochtans: nochtans is God geen auteur van de zonde. Al 
redenerend wil men het 'nochtans des geloofs' omzeilen door in Gods raad in te 
dringen. Tegelijk blijkt, dat dit 'nochtans' nooit opgeheven kan worden.^* 

In het systeem van het infralapsarisme is de gevallen mens voorwerp van Gods 
verkiezing, omdat de verkiezende liefde van God gegrond is in Christus. Maar ook de 
infralapsaristen vergrepen zich aan de diepten van God, toen zij meenden de raad van 
God in elkaar opvolgende besluiten te kunnen laten uiteenvallen. Maar wij kunnen God 
niet narekenen. Ook al gaat het om een logische orde, niet om een tijdsorde, eerst zou 
aangetoond moeten worden dat God onderworpen is aan de wetten van onze logica. 
Bovendien, in het infralapsarisme volgt de verkiezing niet op de val, maar volgt in de 
decreten van God het besluit van verkiezing en verwerping op het besluit van de schep
ping en val van de mens. Juist op dit punt richt zich Woelderinks gravamen tegen de 
Dordtse Leerregels. De kerk heeft te belijden op grond van het evangelie, niet op 
grond van een her-constructie van Gods gedachten in Zijn eeuwige raad. Dit schoolse 
denken heeft tot een schrikbarend intellectualisme geleid. Hierin heeft de Nadere 
Reformatie geen wijziging kunnen brengen.̂ ^ 

De waarheid van de verkiezing hoort tot het hart van het evangelie. "Maar deze 
waarheid is een geloofswaarheid, die nimmer losgemaakt mag worden van het geloof 
in Christus. Gods liefde is altijd verkiezende liefde, maar de liefde Gods kan ook in 
haar verkiezend karakter niet gekend worden dan in Christus Jezus."^* Terecht zetten 
de contra-remonstranten de waarheid der verkiezing voorop. Hun fout was echter, dat 
zij de leer der verkiezing van eeuwigheid voorop zetten. De uiteenzetting van deze leer 
gaat altijd gepaard met gedachtenconstructies, niet ontleend aan de Schrift, maar aan 
het conclusies-trekkend verstand.^' 

4. Barth: geniaal maar speculatief 
Woelderink constateert, hoe in de negentiende eeuw het belijden van de kerk openlijk 
weersproken werd. Tegelijk ontwaakte de kerk uit haar slaap. Er kwam een nieuwe 
opbloei van de gereformeerde theologie. Voor wat betreft de verkiezingsleer is het 
echter voor een groot deel repristinatie van de theologie van de zeventiende eeuw. "Tot 
een nieuwe wederopbouw van uit de Schrift is het niet gekomen. Hier ligt m.i. de grote 
betekenis van Barth en dit verklaart tevens de geweldige invloed, die van hem is uitge-

" Uitverkiezing, p. 24-27, 29. 

" Uitverkiezing, p. 27-28. 

'* Uitverkiezing, p. 29. 

'̂' Woeldennk heeft waardering voor het geschrift van dr. L. van der Zanden, Praedestinaiie. Onze 
verkiezing in Christus (Kampen 1949). Van der Zanden verwerpt zowel supra- als infralapsarisme. Ook wijst 
hij een coördinatie van verkiezing en verwerping af. Daarbij vraagt Woelderink zich af, of dit een veroorde
ling van D.L. 1,6 inhoudt. Woelderink acht de 'hervormingspoging' van Van der Zanden niet geslaagd. Hij 
blijft halverwege steken. Ook Van der Zanden begint niet in het evangelie, maar in de raad van God; 
Uitverkiezing, p. 12-13. 
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gaan." 

Woelderink waardeert in Barths verkiezingsleer de volgende elementen positief: 

1. aan Barth komt de eer toe, dat hij het vraagstuk van de verkiezingsleer van alle 
kanten bezien heeft en op de meest grondige manier behandeld heeft. Zijn conceptie is 
geniaal, niet alleen wat de vorm, maar ook wat de inhoud aangaat. Zowel in het 
supralapsarisme als (meestal) in het infralapsarisme is de plaats van Christus in de 
besluiten een ondergeschikte. Hij wordt het middel om het besluit van verkiezing en 
verwerping ten uitvoer te brengen. De verkiezing heeft niet meer in Christus plaats. 
Eerst wordt de gemeente verkoren, daarna Christus. Aan deze ondergeschiktheid van 
Christus maakt Barth een einde, door voorop te zetten, dat Christus zowel de Verkie
zende als de Verkorene is." Hierbij maakt Barth gebruik van een motief, ontleend aan 
de leer van het verbond der verlossing of de raad des vredes. Het meest schriftuurlijk 
is de gedachte aan een overeenkomst tussen de drie Personen in het goddelijk Wezen, 
waarin door alle drie Personen de tweede Persoon wordt aangewezen tot een Hoofd 
van een te scheppen en te verlossen gemeente en waarin de Zoon vervolgens op Zich 
neemt om mens te worden en om als Middelaar der verzoening Zijn volk te verlossen. 
"In deze verkiezing is de Zoon dus subject en object van zijn verkiezing beide; het is 
de gedachte, die Barth gegrepen en tot verdere ontwikkeling van zijn constructie geleid 
heeft";" 
2. op deze manier komt Barth een eindweegs boven het supra- en infralapsarisme uit. 
Hierdoor wordt de hoofdgedachte van het evangelie, dat God de wereld zo lief heeft 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, tevens de hoofdgedachte van de 
raad van God. Heel de volgorde van de besluiten valt weg. "Het is dus niet zo, dat de 
volgorde veranderd is en de hoofdgedachte een eerste plaats krijgt; neen, heel de 
volgorde wordt opgeheven; alle besluiten worden door dit ene besluit omvat en 
beheerst."^' De hoofdgedachte van Barth is geheel in overeenstemming met het 
evangelie. De verkiezing komt niet op uit Gods vrijmacht, maar uit Gods liefde. 
Tegelijk openbaart die verkiezing Gods liefde. "De liefde Gods in Christus Jezus heeft 
het eerste en het laatste woord en loopt zo geen gevaar meer om verlaagd te worden tot 
een middel om het oorspronkelijke besluit der verkiezing te verwezenlijken. Het is 

" Uitverkiezing, p. 11. Woelderink noteert op deze pagina, dat H. Bavinck wel de bezwaren van de 
theologische systemen uit de zeventiende en achtiende eeuw ziet, maar het blijft bij kritiek; van een nieuwe 
opbouw IS bij hem geen sprake. 

" Uitverkiezing, p. 30-31; Woelderink vermeldt op p. 31 de mening van H. Bavinck: "Het was vaststaande 
Geref leer, dat de verkiezing van Christus en van de gemeente plaats had in één besluit, in verband met 
elkaar, en dus tot object had den Christus mysticus"; wie hieraan wil vasthouden, zal volgens Woeldennk 
niet alleen van supra- en infralapsarisme moeten afzien, maar van elke poging om de raad van God in zijn 
verschillende delen te doorschouwen. 

" Uitverkiezing, p. 32. 

" Uitverkiezing, p. 33. 
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bijbelsverantwoord om alle besluiten Gods uit zijn eeuwige liefde te doen opkomen "^ 
Die liefde draagt niet alleen de besluiten van God, maar ook alle deugden van God 
Eigenschappen als rechtvaardigheid, eeuwigheid en barmhartigheid verklaren de 
verhouding, waarin God staat tot de schepselen Maar de liefde was in God van vóór 
de grondlegging van de wereld De liefde is meer dan een eigenschap of deugd van 
God ZIJ spreekt van het wezen van God Uit deze liefde komt alles  ook de schepping 
 op "Als het nieuwe Testament een enkele keer spreekt van de verkiezing van 
eeuwigheid, dan is het om ze uit deze liefde Gods te doen opkomen, maar om diezelfde 
reden weet de Schnft niet van een verwerping van eeuwigheid",^' 
3 bij Barth krijgen zowel verkiezing als verwerping een plaats in het evangelie De 
verwerping is een veroordelende uitspraak van God geworden, de verkiezing een 
vrijverklarende uitspraak Christus is de Verkorene en de Verworpene In Zijn verwer

ping IS de onze opgeheven, in Zijn verkiezing zijn wij verkoren Zo verenigen zich m 
ons leven verkiezing en verwerping Woelderink acht dit een evangelische en reforma

torische gedachte van Barth Het is de vertolking van het simul justus et peccator Zo 
zegt het doopsformulier, dat jonge kinderen in Adam deel hebben aan de verdoemenis, 
maar evenzeer in Christus tot genade zijn aangenomen Dus verworpen in zichzelf, 
verkoren in Christus Dat Barth dit op ieder betrekking laat hebben, kan evenmin een 
bezwaar zijn Ook het doopsformulier heeft alle gedoopte kinderen op het oog, "vooral 
IS dit geen bezwaar, als duidelijk ons voor ogen staat, dat wij hier met het oordeel der 
verwerping hebben te doen en met het evangelie der verkiezing, zoals die beide in de 
verkondiging tot ons komen "'* 

De volgende elementen m Barths verkiezingsleer waardeert Woelderink negatief: 

1 al komt Barth een eindweegs boven het supra en mfralapsansme uit, hij komt er 
met geheel bovenuit Hij maakt in zijn uiteenzetting gebruik van speculatieve gedach

ten '̂ Barth behandelt de verkiezingsleer op een gevaarlijke plaats, namelijk bij de leer 
van God "zolang men dat blijft doen, zal men met zijn inzicht altijd tegen de ondoor

grondelijke verhevenheid van God zich te pletter lopen "'* Barth spreekt vanuit Gods 
raad Dat hij poogt over deze raad als oerevangelie te spreken, kan Woelderink 
waarderen Toch beschouwt Woelderink deze poging als mislukt Barth is zich in Gods 
raad gaan verdiepen en erover speculeren " Nu moet ook hij  evenals dat bij het infra

en supralapsansme het geval is  een plaats inruimen voor het besluit van de schepping 

" Uitverkiezing, p 34 

" Uitverkiezing p 35 

" Uitverkiezing, p 70 

" Zie voor het verwijt van speculatief denken bij Barth Uitverkiezing, p 30, 38 

■" Uitverkiezing, p 33 

' ' Uitverkiezing p 60 Woelderink wijst het reconstrueren' van Gods raad af, p 38 39 
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en van de val van de mens. Barth doet dat door de zonde te beschouwen als de noodza
kelijke keerzijde van de schepping."" De mens als schepsel is niet in staat om de satan 
te weerstaan. Dat kan alleen de mens Jezus Christus. "Ik kan het niet anders zien, of de 
zonde wordt hiermede tot een zwakheid van de geschapen menselijke natuur. Hier 
raken we de Achilles' hiel van Earth's conceptie.'"" Op den duur moet dit leiden tot een 
geringschatting van de zonde. De gemeente zal de zonde als een noodzakelijke 
openbaring van de menselijke zwakheid gaan zien. Woelderink vreest een ernstige 
uitholling van het zonde- en schuldbesef. Onbedoeld kan Earths gedachtengang leiden 
tot een antinomistische levenshouding. Ook al leeft men dan niet als een verkorene, 
men is het wel;"^ 
2. daarmee annex signaleert Woelderink bij Earth als grondfout, dat deze niet wil 
erkennen, dat al dan niet geloven in Jezus Christus en aanvaarden van Gods beloften 
scheiding maakt tussen schapen en bokken. Eij Earth wordt de verwerping als daad 
opgeheven."^ Bij hem ontbreekt wat als schaduw bij het evangelie behoort: de dreiging, 
dat wie de Zoon van God ongehoorzaam is, het leven niet zal zien maar dat Gods toom 
op zo iemand blijft. "Die laatste prediking mag toch in de evangelie-prediking niet 
gemist worden. Zij is als waarschuwing bedoeld, maar wijst niettemin heen naar een 
uiteindelijk oordeel. Het is geen loos dreigement; ook van de dreiging Gods zal 
eenmaal moeten worden gezegd: het kwam altemaal; niet één zijner woorden is ter 
aarde gevallen.'"" Wanneer het gaat over de verkondiging van het evangelie, legt Barth 
grote nadruk op de geloofsbeslissing. Zelfs zozeer, dat hij daarom de kinderdoop 
verwerpt. Kleine kinderen kunnen nog niet voor deze beslissing geplaatst worden. 
Maar is de geloofsbeslissing genomen, dan relativeert Earth deze onmiddellijk. Voor 
een deel kan Woelderink daarin met Barth meegaan. Geloven is meer dan een menselij
ke functie. Het is het werk van God in een mens. En al heel gauw gaat een mens op zijn 
geloof vertrouwen in plaats van op Christus. Maar Barth vergeet, dat echt geloof 
verenigt met Christus. Door Hem gaat de rank vrucht dragen voor God. Op de dag van 
het oordeel zal ieder geoordeeld worden naar zijn werken. Barth legt zo eenzijdig de 
nadruk op de rechtvaardiging, dat bij hem de heiliging als werk van de Heilige Geest in 
het gedrang komt. "Dit heeft hem tot zijn eigenaardige verkiezingsleer gebracht, waarin 

* Woeldennk signaleert, dat Barth voorkeur heeft voor het supralapsansme boven het infralapsarisme In het 
supralapsarisme is sprake van Gods besluit om de mens in zonde te laten vallen Nochtans is God met de 
auteur van de zonde Een dergelijke doorbreking van de logica treft Woelderink bij Barth aan Al is de zonde 
noodzakelijk, nochtans is de mens zelf geheel en al de schuldige. Woelderink vraagt zich af, of hier met de 
reden ligt voor Barths voorkeur voor het supralapsansme; Uitverkiezing, p. 36-37. 

*" Uitverkiezing, p. 36 

" Uitverkiezing, p. 38; zie voor dit onderdeel ook p. 71-72 

*' Het samengaan van verkiezing en verwerping bij Barth acht Woelderink schriftuurlijk De manier, waarop 
Barth dit illustreert, wijst hij echter af. Barth wijst niet op het voorbeeld Jacob (de veroordeelde) - Israël (de 
vrijverklaarde), maar op Jacob - Ezau, "Maar door het voorbeeld van Ezau en Jakob te nemen, wordt de 
verwerping als daad, als een plaatsen buiten het evangelie opgeheven", Uitverkiezing, p 70. 

" Uitverkiezing, p. 71. 
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hij de verwerping alleen als dreiging behandelt en niet als uiteindelijk oordeel. De 
scheiding wordt naar de toekomende eeuw verschoven; zij is hier niet absoluut.'"" Bij 
menig volgeling van Barth leidt dit ertoe, dat men blijft stilstaan bij de beslissing van 
het geloof en niets lijkt te weten van het leven van het geloof, dat uit die beslissing 
opbloeit; 
3. wanneer Barth in het kader van zijn behandeling van Gods raad Jezus Christus 
aanduidt als 'der Erwahlende und der Erwahlte' is er tegen de keus van deze termen op 
zichzelf genomen geen bezwaar. Toch ziet Woelderink er een bedenkelijke kant aan. 
Zo lijkt het, alsof men bezig is met de bijbelse leer over de verkiezing en dat is juist 
niet het geval. In dit verband gebruikt de Bijbel het woord 'verkiezing' niet. Wel staat 
er, dat de Vader Zijn Zoon zendt en geeft en dat de Zoon een opdracht krijgt en Zijn 
Vader gehoorzaam is. "Het bijbels licht valt trouwens niet op wat in de raad Gods is 
besloten, maar op wat God in Christus doet en heeft gedaan om vervolgens daarin de 
vervulling van Gods heilsraad te laten zien.'"** Bovendien is in de Bijbel uitverkiezing 
altijd Mif-verkiezing, een keus uit wat voorhanden is. Wanneer in Gods raad de Vader 
de Zoon aanwijst voor de taak van Middelaar, dan kan men over een keus praten, maar 
niet in bijbelse zin over wif-verkiezing. Ditzelfde geldt van Jezus Christus als mens. Hij 
is echt de mens, zoals God die wil. "Maar het sticht verwarring om al het goede, dat 
van Jezus Christus gezegd mag worden, te persen in de leer van de verkiezing, die 
immer door de gemeente volgens de bijbel als uit-verkiezing verstaan wordt.'"" 

Samenvattend: Woelderink heeft waardering voor Barths nadruk op de uitverkiezing 
als verkiezing in Christus. Tegelijk wijst hij Barths behandeling van deze leer in het 
kader van Gods raad af en mist hij bij Barth de scheidingmakende functie van het 
geloof. Woelderink acht Barth een groot theoloog."* Tegelijk schrijft hij: "Een barthi-
aan ben ik niet; ook niet in dit stuk; ik wens juist mijn bezwaren aan te geven.'"" 
Desondanks acht hij Barths uiteenzetting geniaal.^'' 

5. Uitverkiezing: daad van Gods liefde 
Woelderinks eigen visie op de verkiezing kent de volgende momenten: 

"' Uitverkiezing, p. 74. 

'" Uitverkiezing, p. 40. 

" Uitverkiezing, p. 41. Noemt Petrus Jezus de uitverkoren kostbare hoeksteen (1 Petrus 2:4 en 6), dan hangt 
dit volgens Woelderink samen met de beeldspraak: God keurt de afgekeurde steen goed. Bovendien raakt bij 
het Griekse eklectos de handeling van het uitverkiezen op de achtergrond en gaat het vooral om het resultaat 
ervan: het beste, het meest waardevolle. In Lucas 23:35 wordt Christus de uitverkorene van God genoemd. 
Hier gaat het om een staande uitdrukking voor de Messias de meest uitnemende en bijzonder geliefde; 
Uitverkiezing, p. 41-42. 

*' Zie bijvoorbeeld Uitverkiezing, p. 11. 

'" Uitverkiezing, p. 33. 

'° Idem, zie voor de term 'geniaal' ook Uitverkiezing, p. 30, 32, 35. 
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1. in het Oude Testament gaat het bij Gods verkiezing niet om een verborgen besluit 
van eeuwigheid, maar om een kenbare (openbarings)Jaac? in het heden, waardoor God 
afzondert en heiligt. Hierbij sluit het Nieuwe Testament zich aan." Verkiezing heeft 
haar plaats in de bedeling van de Geest. "Zij spreekt van de opzoekende en trekkende 
liefde Gods, van de worsteling van de H. Geest om tot geloof en bekering te 
brengen."'^ Zoals verkiezing een daad van God is, zo is ook de verwerping, de keerzij
de van de verkiezing het.'' God dreigt met verwerping. Maar ook in die dreiging gaat 
het om een daad van God, niet om een besluit. "Is er van een besluit der verwerping 
geen sprake, veel minder van een voor-tijdelijk, eeuwig besluit der verwerping. Dit 
verklaart het eigenaardige feit, dat de D.L. bij de vermelding van het eeuwig besluit der 
verwerping zich op geen enkel Schriftwoord hebben kunnen beroepen."'* Ook in 
Romeinen 9 is Esau's verwerping niet terug te voeren op een eeuwig besluit van God. 
De verkiezing van de één heeft als keerzijde de verwerping van de ander. Maar daarbij 
houdt de apostel rekening met de verdorvenheid van het menselijk geslacht;" 
2. als daden van God staan verkiezing en verwerping tegenover en naast elkaar. Ze 
kunnen echter ook in elkaar overgaan: verwerping kan verkiezing worden, verkiezing 
verwerping. Als de uitverkoren Saul meer zichzelf zoekt dan de eer van God en het heil 
van het volk, treft hem het oordeel van de verwerping. In Romeinen 11 tekent de 
apostel de Joden als door God verlaten en verworpen. Toch gelooft Paulus, dat deze 
verwerping een einde zal hebben. Zoals omgekeerd mensen, die door Gods verkiezen
de liefde het evangelie en het geloof mogen kennen, door ongeloof aan het oordeel van 
de verwerping zullen worden prijsgegeven. Ranken, die geen vrucht dragen, worden 
afgehouwen en verbrand. Verkiezing is een verkiezende daad van God, die zich in de 
roeping voltrekt. Roepmg en verkiezing zijn in elkaar besloten en nauw met elkaar 
verbonden. "God verkiest, als Hij roept en Hij roept als Hij verkiest."'' Petrus roept 
dan ook op de roeping en verkiezmg vast te maken. "Wie in alles uitgaat van de verkie
zing van eeuwigheid, loopt met tal van Schriftgedeelten vast. De verkiezing als daad 
Gods, ten nauwste verbonden met de roeping, spreekt op krachtige wijze van de opzoe
kende en reddende liefde Gods, maar van daaruit wordt de taak, waartoe men verkoren 

" In het Nieuwe Testament wordt volgens Woelderink 'gedurig' de verkiezing als een daad van God gezien; 
Uitverkiezing, p 53, is 'een enkele keer' m het Nieuwe Testament sprake van een verkiezing van eeuwigheid, 
dan IS het om ze uit de liefde van God te doen opkomen; p 35. 

" Uitverkiezing, p 54-55, zie ook p 66 

" Uitverkiezing, p. 45. Gods verkiezende liefde, die zich m en door het evangelie een weg baant, heeft het 
voorbijgaan, de verwerping als een schaduw bij zich Er is geen enkele verklaring voor de verkiezende liefde 
van God en als zodanig is die er ook niet voor het verwerpen Door in Romeinen 9 te zeggen, dat God 
verhardt wie Hij wil, laat de apostel merken, dat deze verharding als een oordeel over de zonde moet worden 
gezien Ook degenen, over wie God Zich ontfermt, zijn het verhardingsoordeel waardig, p 68-69 

" Uitverkiezing, p 45. 

" Zie voor het geheel van dit onderdeel Uitverkiezing, p 43-46, 50-51. 

" Uitverkiezing, p 44 
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is, nog niet gezien als reeds volbracht, maar nog te volbrengen. De mogelijkheid van de 
onvruchtbare rank verschijnt hier als waarschuwing."'^ Er zijn gelovigen, die gedeeld 
hebben in de verkiezende liefde van God, maar die niet blijven in de goedertierenheid 
van God. "Zij zijn in de voorhof van het heiligdom geweest, maar zijn teruggekeerd op 
hun weg";'* 
3. door verkiezing en verwerping te zien als daden van God in de historie, hoeft men 
geen gebruik meer gemaakt te worden van Calvijns onderscheiding tussen algemene en 
bijzondere verkiezing. Onder de algemene verkiezing wordt de 'tijdelijke genadebetrek

king' met God  waaronder de roeping  verstaan, onder de bijzondere verkiezing het 
eeuwig onveranderlijk besluit tot zaligheid. Woelderink meent, dat dit onderscheid 
verwarrend en schadelijk gewerkt heeft. De algemene verkiezing werd veracht, de 
bijzondere verkiezing eigenlijk alleen van waarde geacht. Had Calvijn dit geweten, dan 
zou hij deze onderscheiding vast niet gemaakt hebben! "Het voorhof van het werk des 
Geestes, waar doorheen men alleen het binnenste heiligdom bereikt, heeft men de 
heidenen overgegeven. De onbekeerde mens viert hier hoogtij en dat men de Geest des 
Heren smaadheid aandoet, daarover bekommert men zich niet";" 
4. de verkiezing van Israël voltrekt zich in de oprichting van het verbond. Zo is men 
als volk afgezonderd van de andere volken. "De verkiezing Gods voltrekt zich in de 
bestiering van het evangelie en in de oprichting van het verbond. Als de Here de zijnen 
uitkiest, kiest Hij ook hun zaad uit."*" Vandaar dat de Heidelbergse Catechismus in 
antwoord 74 spreekt over het onderscheiden worden van de kinderen der gelovigen 
van die der ongelovigen. In deze onderscheiding ligt de uitverkiezing. Daarom zeggen 
de D.L. 1,17 dan ook, dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en 
zaligheid van hun jonggestorven kinderen; 
5. God is de levende God. De God, die begenadigt en die oordeelt. Wie de verkiezing 
vastlegt in een besluit, richt tussen zichzelf en de levende God een muur op. Het leidt 
in de geloofspraktijk tot gebedloosheid.*' Wie denkt vanuit een statisch besluit, denkt 
zich 'het boek des levens' dan ook in als het register van de uitverkorenen. Volgens 
Woelderink is dit boek echter het register, waarin de ware gelovigen en godvruchtigen 
staan. Het register, waaraan namen toegevoegd kunnen worden. Maar waaruit ook 
namen geschrapt kunnen worden." De levende God is de God van de trouw. Gods 
verkiezing is geen daad van willekeur, maar wortelt in Zijn eeuwige en onveranderlijke 

" Uitverkiezing, p 56. 

** Uitverkiezing, p. 54. Zie voor dit onderdeel p. A641, p. 5356. Zie voor de eenheid van 'verkiezing' en 
'roeping': p. 44. Ook de remonstranten hebben de Schrift geen recht gedaan. Zij dachten bij 'verkiezen' 
eveneens aan een verkiezing van eeuwigheid, al heten zij die rusten op vooruitgezien geloof; p. 56. 

'■* Uitverkiezing, p. 54; zie hierbij p. 47. 

*" Uitverkiezing, p. 52. 

" Uitverkiezing, p. 4849. 

" Uitverkiezing, p. 6165; zie voor Woelderinks onderscheid tussen 'van af de grondlegging der wereld en 
'van vóór' de grondlegging der wereld: p. 63. 
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liefde en ontferming. God blijft de God van Israël, ook wanneer Hij het verwerpt. Ook 
in de verwerping houdt God Zijn volk nog vast. God gaat een blijvende betrekking met 
Zijn volk aan. Vanuit de daad van de verkiezing mag men opklimmen tot het hart van 
God. Tevens mag men vanuit deze daad de toekomst inblikken, in het geloof, dat God 
niet laten varen het werk van Zijn handen. Gods goedertierenheid is van eeuwigheid tot 
eeuwigheid;" 
6. vanuit de daad opklimmen tot het hart van God betekent tegelijk opklimmen tot 
Gods eeuwige raad. Woelderink wijst hierbij op Efeze 1:4 en 2 Timotheüs 1:9. Gods 
genade is van vóór de tijden der eeuwen, waarbij God de redenen uit Zichzelf neemt. 
Die genade is niet slechts de opwelling van een ogenblik; "omdat zij ontspruit aan 
Gods liefdehart en God in de raad zijns vredes reeds besloot zijn Zoon te geven, toen 
de wereld er nog niet was, is zij bestendig en grondig."^ De gemeente is in Christus 
uitverkoren. Van vóór de grondlegging der wereld zijn zij samengebonden. Daarom is 
het zo nutteloos om te vragen, wie er het eerst in Gods gedachten was: Christus of de 
uitverkorenen." "De verkiezing van eeuwigheid wordt in de Schrift niet beheerst door 
het vrijmachtig besluit zonder meer, maar door Gods vrijmachtige liefde."** Woelde
rink onderscheidt dan ook sterk tussen praedestinatie en verkiezing. Bij de praedestina-
tie valt alle nadruk op het prae. Bij (de daad van) de verkiezing is dat niet het geval. 
"Daarom kan het O.T. de verkiezing allereerst zien als daad en dient de fundering van 
deze daad in het beroep op de eeuwigheid om de liefde Gods, die zich in de daad 
uitspreekt, des te krachtiger te gronden in God en in Hem alleen."*' Vanuit de daad van 
de verkiezing opklimmen tot het 'vóór de tijden der eeuwen', moet niet leiden tot 
beschouwelijkheid, zoals de Dordtse Leerregels het doen door het spreken over sommi
gen, die verkoren werden en anderen, die voorbijgegaan werden. Hier moet niet in het 

" Hierbij tekent Woelderink aan, dat de Schrift ons wijsgerig eeuwigheidsbegrip niet kent. Wel spreekt de 
Schrift - in het Nieuwe Testament - over 'vóór de grondlegging van de wereld' In de daad van de verkiezing 
ontmoet de gelovige de verkiezende God Zelf. de Eeuwige; Uitverkiezing, p. 49-50. 

" Uitverkiezing, p. 57. 

" Woelderink wijst erop, dat naar menselijke logica Chnstus eerder een plaats in het praedestinatie-besluit 
moet hebben dan zij, die het gegeven wordt Zijn beeld te dragen, "maar we hebben reeds meermalen er op 
gewezen, dat dit eerst en later, dat heel de logische constructie van de raad Gods, totaal ijdel is en tot niets 
anders leidt dan tot het verhezen van de eerbied voor Gods Wezen. Txi maakt men zich een god naar zijn 
eigen gelijkenis"; Uitverkiezing, p. 59. 

" Uitverkiezing, p 57 Zie ook p. 67 "Wie van een besluit der verkiezing wil spreken, kan en mag dat 
besluit der verkiezing met enkel tot Gods vrijmacht herleiden. Zowel de vrijmacht als de verkiezing zijn 
aanduidingen van de weg, die de liefde Gods gaat" Gods eeuwige raad is dan ook de raad des vredes Hoe 
God Zich de zonde kon denken en of de zonde dan toch met noodzakelijk was, zijn vragen, die wij met 
mogen stellen. Uitverkiezing, p 60. Zie ook p 67-68. voor Gods verkiezende liefde is geen verklaring te 
vinden Het is enkel 'omdat Hij u liefhad' Hier is enkel plaats voor verwondering en aanbidding. Omdat 
Christus Zich in de raad des vredes bereid had verklaard om het offer voor de schuld te brengen, was er in de 
oude bedeling al vergeving Niet op grond van Christus nog te brengen offer op Golgotha, maar omdat in de 
hemel dat offer in principe al gebracht is; p 59-60, p 66 

" Uitverkiezing, p. 57 Zie ook p. 67. "Als de apostel spreekt van de eeuwige oorsprong van deze liefde, 
opent hij voor de gemeente de rijkdom van het evangelie en de vastheid van deze boodschap." 
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algemeen gesproken worden, maar gelovig en persoonlijk over 'ons'. "Wie buiten de 
liefde Gods leeft en staat, kan met de verkiezing van eeuwigheid niets beginnen. Hij 
ontwijdt het heiligdom met zijn onheilige gedachten. (...) Indien we zijn stem hebben 
gehoord en zijn beloften hebben geloofd, is ons alleen een vergezicht in de achtergrond 
van Gods eeuwige liefde vergund."** Daarom is het niet mogelijk om in geloof op te 
klimmen tot een besluit van verwerping, waarbij men zichzelf ingesloten ziet in het 
getal der verworpenen. Bovendien spreekt de Schrift nergens over een dergelijk 
besluit. Een dergelijk besluit aannemen is slechts vrucht van menselijke logica. Wel is 
de verwerping voorwerp van het geloof, maar dan als dreiging van God en als tucht-
meester tot Christus;*' 
7. de verkiezing van God kan en moet gepredikt worden. Echter niet als besluit, maar 
als daad van God. Wordt de verkiezing als besluit gepredikt, dan leidt dit tot nadruk op 
eigen innerlijk leven: "Wie met de eeuwige raadsbesluiten begint, kan niet anders doen 
dan zoeken naar wat de vervulling van die besluiten meebrengt; dus zoekt hij ook naar 
wat hem mag doen geloven, dat hij in het eeuwig besluit der verkiezing begrepen is en 
hij zoekt dat bovenal in zijn eigen binnenste."^" Men klemt zich vast aan de strohalm 
van eigen godsvrucht. Kennis van heil is er alleen door het evangelie. Geloofszeker-
heid is daar, waar de Heilige Geest dit evangelie toeeigent. De prediking van de 
verkiezing ligt besloten in het evangelie. Tegen de gemeente moet gezegd worden, dat 
God haar verkoren heeft met de doop als teken van Gods bemoeienis. De levende God 
en Zijn genade moeten verkondigd worden, met bevel tot geloof en bekering. Door de 
omhelzing van het geloof wordt een mens zeker van Gods verkiezende liefde; dan 
klopt die liefde niet alleen op de deur, maar komt zij binnen met haar levendmakende 
kracht." Ook van deze verkiezende liefde van God kan misbruik gemaakt worden, 
namelijk om ermee in zichzelf te gaan roemen. Daartegenover wijst de Schrift erop, 
dat verkiezing altijd is verkiezing tot. Er is een doel: vrucht dragen voor God. Boven
dien wordt de verkiezing in de Schrift gepredikt om ons te vernederen. "Niet wij 
hebben Gods liefde tot ons getrokken, maar de liefde Gods heeft zich over ons 
ontfermd, omdat zij Liefde is. Niet wij hebben het geloof bij ons voortgebracht, maar 
God heeft in zijn genade onze tegenstand overwonnen en ons tot het geloof gebracht. 
Alles, alles is genade. Dat is de grondtoon van de Reformatie en ook van de Dordtse 
Leerregels. Daarom zagen de vaderen in het Remonstrantisme een ondergraving van 
het evangelie. Het valt te betreuren, dat zij in het weergeven van deze grondtoon te 
speculatief zijn te werk gegaan en zich niet geheel hebben gehouden aan de eenvoud 
van het evangelie. Daardoor is de leer der verkiezing voor velen een verschrikking 

" Uitverkiezing, p 58 

" Uitverkiezing, p. 58-59. 

™ Uitverkiezing, p 77, deze nadruk op eigen innerlijk treft Woelderink - met Th L Haitjema - al aanin D L 
1,12 Woelderink betreurt, dat hij zo schrijven moet, "want ik weet hoe vele godvruchtigen in deze 
gevangenis zitten, maar het besef, dat dit schrijven met dient om hen te verwonden, maar uit de gevangenis 
uit te leiden, heeft mij weerhouden anders te schrijven"; Idem. 

" Uitverkiezing, p 78 
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geworden in plaats van een bron van troost; daardoor is ook in de gemeente een ijdel 
klappen van de heilgeheimen Gods verwekt, waardoor men zich met ledige 
beschouwingen in zijn zondige leven overeind houdt en zich afkeert van de wateren 
des levens, die door de verkiezende liefde van God in het evangelie voor ons ontsprin-

ti72 

gen. 

" Uitverkiezing, p. 79. 
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Hoofdstuk XVb Debat over de uitverkiezing (2) 

XVb.l Verantwoording 
In dit vervolg van hoofdstuk XV gaan we een drietal reacties na op De Uitverkiezing 
Allereerst die van J van Genderen (christelijk gereformeerd) in Eenigheid des Geloofs 
Woelderink beantwoordde met een breed tegenbetoog, waarop Van Genderen een 
dupliek leverde Vervolgens inventariseren we de publicaties van R H Bremmer en C 
Trimp (beiden vrijgemaakt-gereformeerd), en het verweer van Woelderink hier 
tegenover 

De keus voor juist deze dne scribenten vereist verantwoording Van verschillende 
kanten werd op de verschijning van De Uitverkiezing gereageerd Naast positieve 
beoordelingen' waren er ook heel negatieve De laatste kwamen zowel uit orthodox- als 
uit bevindelijk-gereformeerde kring ^ 

Reacties in hervormd gereformeerde kring 
Binnen hervormd gereformeerde kring ontving Woeldennks geschrift ruime aandacht 
Al in 1951 ging J Severijn in De Waarheidsvriend - na een korte aankondiging van het 
geschrift in de rubriek Boekbespreking' breedvoerig op allerlei onderdelen van De 
Uitverkiezing in" Sevenjn plaatste de nodige kntische kanttekeningen Toch is de toon 
gematigd 
Hetzelfde kan gezegd worden van de artikelen, die L Vroegindewey' schreef in het Ge 
reformeerd Weekblad In de rubriek Boekbespreking gaf E van der Meer een korte im
pressie van De medewerker Uitverkiezing, met daaraan gekoppeld de opmerking 
Deze studie is waard, uitvoeriger met de lezers van ons blad te worden besproken ik 

hoop, dat onze Papendrechtse het met mij eens is "' L Vroegmdewey gaf aan deze stille 

' Zoals van G J Streeder in EdG VI, p 184, Streeder stelde wel enkele vragen maar de waardering over
weegt Ook Th L Haitjema sprak zich positief uit over Woeldennks denkbeelden in de tweede druk van zijn 
De nchtmgenin de Nederlandse Hervormde Kerk Wageningenzj (=1953) p 245 e v 

^ De terminologie is endeend aan G Dekker en J Peters, Gereformeerden m meervoud, Kampen 1989 

' Whvr 39, p 126 

* De leer der uitverkiezing Whvr 39, p 122 123, De uitverkiezing (dne artikelen), p 138, 170-171, 178-
179 Verwerping (twee artikelen), p 202-203,210 211, Verwerping en verkiezing, p 218-219, Uitverkie
zing en wedergeboorte p 226-227, Het boek des levens, p 235 

' Leen Vroegindewey (1901-1969) was Nederlands Hervormd predikant te Wilms, Waddmxveen, Papen 
drecht Gameren en Delft (gegevens in Nieuw kerkelijk handboek jaargang 1967 Gouda 1967) Hij was 
een van de vier broers Vroegindewey, die allen predikant werden in de Nederlandse Hervormde Kerk Leen 
werd door de andere drie broers beschouwd als het opperhoofd, aldus W Vroegindewey, in P J Vergunst 
en J van t Hul Levenslang leerling Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd gereformeerde 
predikanten Heerenveen 1997 p 25 Theologisch was L Vroegindewey te plaatsen in de omgeving van I 
Kievit die zich in het GW steeds als tegenstander van Woelderink had laten kennen 

'GW1951,p 151 

459 



invitatie gehoor met een zevental artikelen.' Hij ziet Woelderink in strijd komen met de 
Schrift. Desondanks worden de artikelen niet polariserend, maar blijven ze refererend 
van aard. 

Op geen van deze besprekingen van De Uitverkiezing ging Woelderink in, al maakt een 
enkele indirecte toespeling duidelijk,' dat hij er wel kennis van had genomen. Ook de 
artikelen, die C. Steenblok schreef in reactie op enkele artikelen uit de serie 'Nader 
gesprek over de leer der verkiezing' in Eenigheid des Geloofs,"^ liet hij onbeantwoord. 
Alleen de reacties van Van Genderen, Bremmer en Trimp voorzag hij van 
commentaar.'" Om die reden beperken we ons tot deze drie scribenten. 

Het gesprek over de uitverkiezing tussen Woelderink en J. van Genderen vond plaats in 
1951/52. Pas in 1954 ging hij opnieuw over dit onderwerp schrijven, naar aanleiding 
van een reeks artikelen van R.H. Bremmer. Zelf noemt hij als reden zijn wankele 
gezondheidstoestand: "Indertijd heb ik het gesprek over de verkiezing in dit blad niet 
kunnen vervolgen ten gevolge van mijn ziek-zijn. Door de lange duur daarvan heb ik 
aanvankelijk gemeend, dat het het beste was om niet opnieuw op dit onderwerp terug te 
komen."" De vraag is te stellen, of dit de enige reden voor dit stilzwijgen geweest is. 
Al schreef Woelderink tussen 1952 en 1954 wel aanzienlijk minder dan daarvoor, van 
tijd tot tijd verschenen er ook in deze periode publicaties van zijn hand. Mogelijk 
ontmoette hij in de kring van de redactie en medewerkers van Eenigheid des Geloofs -
zijn voornaamste publicatie-platform - zoveel tegenstand, dat hij op dit punt zeer 
terughoudend werd. In ieder geval werd Woelderinks reactie op het boek van C. Trimp 
uitdrukkelijk door de redactie voor zijn eigen rekening gelaten.'^ 

' 'Het boek des levens van het Lam' 1 en 2, GW 1951, p 261-263 en 277-279; 'Wanneer heeft God de Zijnen 
uitverkoren?', GW 1951, p. 301-303; 'De Dordtse Leerregels over de verkiezing en de verwerping onschrif-
tuurhjk?', GW 1951, p. "ilS-Jtll; 'Prof. van Niftrik en het Avondmaal, Dr Woelderink en de uitverkiezing', 
GW 1951, p 340-342; 'Komt de verkiezing in het Oude Testament voor als besluit of als daad''' 1 en 2, GW 
1951, p 349-350 en 356-358. 

' Zoals bijvoorbeeld in EdG VI, p. 66: "Reactie-theoloog is Ds Woelderink, zegt Ds van Genderen; en tal van 
anderen hebben het ook zo gezegd." 

' Zie over Steenbloks artikelen M J. van der Poel, J.G Woelderink Een historische en theologische analyse 
van zijn receptie m drie groeperingen binnen de gereformeerde gezindte (doctoraalscriptie Utrecht 1997), 
p 15-17. 

'° In zijn reactie op R.H. Bremmer gaat Woelderink ook in op kritiek van een niet nader genoemd gerefor
meerd predikant. 

"£<iCIX, p. 9. 

'^£(/CIX,p 134. 
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XVb.2 J. van Genderen - Woelderink 

2.1 Van Genderen contra Woelderink 
Op 16 mei 1951 hield J. van Genderen, destijds christelijk gereformeerd predikant te 
Zutphen een referaat op de jaarvergadering van de vereniging van christelijke gerefor
meerde predikanten, onder de titel 'Verkiezing en prediking'. Hierin confronteerde hij 
zich met diverse opvattingen over de verkiezing, onder andere die van Woelderink. Het 
referaat werd in vereenvoudigde vorm en zonder aantekeningen geplaatst in Eenigheid 
des Geloofs}^ Met deze artikelenserie werd het gesprek tussen Van Genderen en 
Woelderink geopend.'" 

2.1.1 Barth 
Van Genderen bespreekt een viertal visies op de uitverkiezing. Allereerst die van 
Barth. Om de praedestmatie te maken tot het evangelie in nuce, tracht hij die christolo
gisch te funderen. Jezus Christus is de verkiezende God en de verkoren mens. Hij is de 
enige verkoren mens en de enige verworpen mens. Er is geen absoluut decreet. Het 
goddelijke decreet heet Jezus Christus. Er is geen vast getal van uitverkorenen, maar de 
verkiezing is universeel. Van Genderen noemt Barths conceptie een geniale 'Umdeu-
tung' van het dogma. Een solide exegetische fundering ontbreekt. Van Genderen 
typeert Barths leer als 'een evangelie naar de mens'. De goddelozen zullen volgens 
Barth Gods roede niet ontlopen, maar het is niet te verwachten, dat Gods zwaard hen 
treffen zal. Een dergelijke prediking is de moderne mens maar al te welkom. Barth 
introduceert de oude dwaling van de algemene verzoening weer. Het toeeigenend werk 
van de Heilige Geest wordt volkomen miskend. Barth biedt ook geen echte troost. Op 
alle verkiezing kan verwerping volgen. 

Van Genderen wijst Barths visie radicaal af. Toch ziet hij één positief element: 
"Wij denken aan Barths christologische inzet. Het 'uitverkoren in Christus', waarvan 
Paulus getuigt in Ef. 1:4, en waarover Calvijn zulke prachtige dingen geschreven heeft, 
is sinds de Reformatie maar al te veel op de achtergrond geraakt."" Wel hangt alles 
ervan af, hoe dit gegeven wordt uitgewerkt. 

" EdG VI, nr. 1-5 (5 oktober tot 30 november 1951). 

" Dit gesprek werd al aangekondigd door de uitgever in het laatste nummer van de vijfde jaargang van 
Eenigheid des Geloofs {EdG V, p 190), het eerste artikel kreeg met een voetnoot een korte introductie 
"Zoals reeds meegedeeld werd, zal in ons blad een gesprek worden gehouden tussen Dr J G Woelderink en 
Ds J van Genderen over de Uitverkiezing, naar aanleiding van de gelijknamige brochure van Dr Woelde
rink Met de publicatie van dit referaat wordt het gesprek geopend", EdG VI, p 196 (onjuiste pagina
nummering, had moeten zijn p 4) 

"EdGVlp 198 (=p 6) 
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2.1.2 Woelderink 
Van Genderen oefent scherpe kritiek uit op de stellingname van Woelderink.'* Deze 
bezwaren zijn: 

- bij Woelderinks brochure vraagt Van Genderen zich af, of alles wel voldoende 
doordacht is. Woelderink hanteert het begrip 'scholastiek' lichtvaardig. Calvijn zou 
zich niet hebben weten los te maken van het schoolse denken. En dat terwijl 
Calvijn een verklaard tegenstander was van alle scholastiek en speculatie. Woelde
rinks opmerking, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet zou weten van een 
dubbele praedestinatie, noemt Van Genderen "een enormiteit". Ook Woelderinks 
verwijt, dat de Dordtse Leerregels zonder Schriftbewijs zouden beweren, dat God 
sommigen met het geloof begiftigt en anderen niet, weerlegt Van Genderen. In de 
Verwerping der dwalingen staat het Schriftbewijs!; 

- Woelderinks theologie is reactie-theologie. Woelderink wijst steeds op 'de gemeen
te', die een caricatuur van de verkiezingsleer heeft gemaakt. Hij bedoelt daarbij de 
gemeente, waar de doperse richting de toon aangeeft. In dergelijke gemeenten heeft 
Woelderink zelf steeds gewerkt. "Nu loopt ieder mens, en vooral ieder theoloog, 
gevaar om in de strijd tegen bepaalde eenzijdigheden uit reactie in een andere 
eenzijdigheid te vervallen. Blijkens deze brochure is ook Woelderink daaraan niet 
ontkomen";" 

- Woelderinks kritiek richt zich met name tegen D.L. 1,6; in het verlengde daarvan 
tegen 1,15 (besluit der verwerping) en 1,12 (vruchten der verkiezing). Al wil 
Woelderink geen barthiaan zijn, in de hoofdgedachte sluit hij zich bij Barth aan: de 
liefde van God heeft het eerste en laatste woord. Uit Gods eeuwige liefde komen 
alle besluiten voort. Het is dan ook geen wonder, dat Woelderinks kritiek op Barth 
zwak is; 
vanwege het misbruik van de verkiezingsleer poogt Woelderink de verkiezing te 
verplaatsen van de eeuwigheid naar de tijd, van Gods raad naar het evangelie. 
Verkiezing en roeping worden vereenzelvigd. Het onderscheid tussen tweeërlei 
roeping had Woelderink al prijsgegeven. Nu voegt hij eraan toe: Er is geen verwer-
pingsbesluit. Uw roeping door het evangelie betekent uw verkiezing. Maar terecht 
kan in de gemeente de vraag gesteld worden: Maar de voldoening dan? Christus is 
toch alleen voor Zijn volk gestorven? "Als Woelderink dan doorgaat in deze lijn, 
komt hij om de roeping te redden, nog bij de leer van de algemene verzoening 
terecht!";'* 

- Woelderink denkt eenzijdig soteriologisch en niet theologisch. Woelderink vergeet 
- evenals Barth - dat in 1 Johannes 4:16 - "God is liefde" geen definitie van God 

" De scherpte van toon blijkt al meteen, wanneer Van Genderen na gewezen te hebben op Woelderinks 
artikel uit 1949 'De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling', vervolgt: "Thans zou er wel stof zijn voor 
een artikel over de waarheid der verkiezing en Woelderink's ontwikkeling, vanwege Woelderink's eenzijdig
heden - om het nog niet scherper te zeggen"; EdG VI, p. 12 (eerste en tweede kolom). 

" EdG\l,-p 12 (tweede kolom). 

'*£(/CVI, p. 13 
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gegeven wordt, en dat God in de eerste plaats Zichzelf liefheeft Een God, die 
verkorenen verwerpen kan en andersom, is voor het geloof een aanstoot Hij wordt 
daarmee een God van willekeur, 

- Woeldennks betoog rust niet op goede exegetische gronden Woeldennk startpunt 
ligt bij het Oude Testament Inderdaad is 'verkiezing' daar meestal een feit in de 
historie Maar in het Nieuwe Testament is niet slechts een enkele keer, maar 
doorlopend sprake van een verkiezing van eeuwigheid Romeinen 9 gaat wel over 
Gods handelen m de tijd, maar het vloeit voort uit Zijn eeuwig voornemen (vs 11) 
en daarvoor neemt Hij de redenen uit Zichzelf (vs 15) In 1 Petrus 2 8 wordt 
gesproken over mensen, die zich stoten aan het evangelie, waartoe zij ook gezet 
zijn Ook meent Van Genderen, dat het boek des levens wel degelijk het register 
van de uitverkorenen is Ook al staat er 'van af en met 'van vóór' de grondlegging 
der wereld, gelet op de betekenis van het perfectum in de betrokken teksten, is dat 
niet beslissend "Er geloofden er dan ook zovelen (niet meer en niet minder) als er 
geordineerd waren tot het eeuwige leven (Hand 13, 48)"" Velen zijn geroepen, 
weinigen uitverkoren (Mattheus 22 14) Deze tekst wordt door Woeldennk meer 
geëlimineerd dan geexegetiseerd 

Tegenover Woeldennk stelt Van Genderen God is nooit besluiteloos Als de eeuwige 
God IS HIJ ons altijd een eeuwigheid voor Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid 
bekend (Handelingen 15 18) In Gods besluit weerspiegelt zich de volheid van Zijn 
deugden Gods besluit is de besluitende God Zelf, omdat Hij de eenvoudige God is Hij 
is de God van het eeuwig welbehagen Daar wordt de evangelie-prediking niet armer, 
juist rijker door In de Dordtse Leerregels is dan ook plaats voor de ruimste evangelie-
prediking Met Woeldennk is Van Genderen beducht voor een abstracte praedestinatie-
leer Maar terwille van de evangelie-prediking mag geen afbreuk worden gedaan aan de 
waarheid van Gods eeuwig welbehagen "Wij moeten de tijd niet onbetekenend achten 
in het licht van de eeuwigheid, maar wij mogen ook de eeuwigheid niet neertrekken in 
de stroom van de tijd Maar wij stellen beide Gods praedestinerende raad in de 
eeuwigheid, en Gods praedestinerende daad in de tijd Beide zijn te handhaven in 
harmonische verbinding ^̂  Gods eeuwige verkiezende liefde komt naar ons toe in de 
tijd door de roeping van het evangelie Dat is de weg van raad naar daad Het geloof in 
Gods verkiezende liefde, zoals die in de tijd wordt geopenbaard in Christus, doet 
eindigen in de verkiezing van eeuwigheid Dat is de weg van daad naar raad 

2.1.3 Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Kerken 
Behalve de visies van Barth en Woeldennk bespreekt Van Genderen de standpunten in 
de Gereformeerde Gemeenten en in de Gereformeerde Kerken In de Gereformeerde 
Gemeenten is de theologie van Kersten bepalend Kersten kiest zeer beslist voor het 
supralapsansme Supralapsaners verhezen als regel de historische lijn van het 
genade verbond, in de tijd opgericht met gevallen zondaars In de Gereformeerde 

"EdGVl, p 14 

'" Idem 
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Gemeenten werd dan ook in 1931 officieel vastgelegd, dat het genadeverbond onder de 
beheersing van de verkiezing staat. De beloften zijn alleen voor de uitverkorenen. 
Daarmee heeft men de evangelieprediking verlamd door een verkiezingsidee. Praedes-
tinatie wil zeggen: God is God, genade is genade. Het is de belijdenis van de Dordtse 
Leerregels. Toch laten de Canones alle ruimte voor de evangelie-prediking. Welge
meend en niet alleen aan de uitverkorenen (D.L III/IV,8 en 9, 11,5). De menselijke 
verantwoordelijkheid blijft. Ongeloof is zonde voor God. "Gods welménende aanbie
ding van Christus, die tot de gehele gemeente komt, doet een appèl op ons hart, en 
beneemt aan het ongeloof alle verontschuldiging."^' 

Ook in de Gereformeerde Kerken wordt de verbondsleer onder beheersing van de 
uitverkiezing gesteld. Achter de veronderstelde wedergeboorte in het kuyperiaanse 
denken ligt de veronderstelde uitverkiezing. Dit met een beroep op het 'oordeel der 
liefde'. Echter, het beroemde iudicium caritatis heeft bij Calvijn en in D.L. III/IV,15 op 
iets anders betrekking: waar geloof beleden wordt en de wandel dat niet weerspreekt, 
daar is plaats voor het oordeel van de liefde. In de Gereformeerde Kerken heeft het 
betrekking op een veronderstellingsleer. Hier dreigt een bewustzijnstheologie, die tot 
hoogmoed leidt. Ook verbondskinderen moeten uit de duisternis getrokken worden tot 
Gods wonderbaar licht! 

2.1.4 Aandachtspunten 
Vervolgens formuleert Van Genderen een tiental aandachtspunten voor de prediking 
van de verkiezing. De verkiezing dient gepredikt te worden; zij is cor ecclesiae (1). Dit 
met inachtneming van de aanwijzigingen, die de Dordtse Leerregels daarvoor geven 
(1,14 en 16). Daarbij merkt Van Genderen op: de leer van de verkiezing moet in Gods 
kerk wel voorgesteld worden, maar niet vooropgesteld (2). Overigens zal deze predi
king ook in infralapsarische vorm op verzet stuiten; de ergernis aan de vrije genade 
blijft (3). De verkiezing prediken is Christus prediken. Wij zijn verkoren in Christus, 
niet om Christus. Christus is wel fundament van de zaligheid, niet van de verkiezing. 
De zaligheid ligt van eeuwigheid in Christus verankerd; daaruit vloeit voort, dat zij in 
de tijd in Christus ons deel wordt. In Christus ligt de eenheid van Gods raad en daad. 
Hierbij is geen scheiding te maken tussen de Christus voor ons en de Christus in ons. 
In Hem hebben wij schenking èn deelachtigmaking (4). Christus moet worden voorge
steld als de spiegel der verkiezing (5). Door in Hem te geloven, krijgt een mens 
zekerheid over zijn verkiezing (6). Volgens oude schrijvers als Witsius en Brakel is het 
praktisch syllogisme (reflecteren op kenmerken van verkiezing in eigen leven) de weg 
om tot zekerheid over eigen verkiezing te komen. De formulering van D.L. 1,12 heeft 
hieraan bijgedragen. Helaas werken de Leerregels niet uit, welke betekenis het voor het 
geloof heeft, dat wij in Christus verkoren zijn. Christus is de kroongetuige, de vruchten 
en kentekenen zijn getuigenissen van de tweede rang. Pastoraal zijn ze te gebruiken. 
Mits dit niet weerhoudt van het vluchten tot Christus. "Ik zou dus willen concluderen: 
Al is het element van de kentekenen in volgorde wel eens primair, in rangorde is het 

EdG VI, p. 19. 
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secundair"^^ (7) Het element van verkiezing tot dienst van God, het 'opdat' mag niet 
worden vergeten (8) Tenslotte, de prediking van de verkiezing wil de gelovigen doen 
rusten en roemen m God (9) Het geloof in de verkiezing wil ook de prediker doen 
rusten en roemen in God (10) " 

2.2 Woelderinks repliek 

2.2.1 Woelderink geraakt 
Woeldennk beantwoordde het betoog van Van Genderen in een brede artikelensene 
onder de titel 'Nader gesprek over de leer der verkiezing' ^^ Onder deze noemer 
behandelde Woelderink een viertal themata 1 Het Godsbegrip van supra- en infralap-
sarisme en de Godsopenbaring in de bijbel, 2 De praedestinatie, 3 De verkiezing en 4 
De volharding der heiligen Woeldennk is Van Genderen dankbaar voor diens kritiek 
Wel toont hij zich geraakt door Van Genderens vraag, of alles wel voldoende doord
acht IS Woelderink heeft niet gestreefd naar een sluitend systeem Ook is hij zich 
bewust geen 'diep schrijver' te zijn Maar wel heeft hij jarenlang, soms dag en nacht, 
over de zaken in kwestie nagedacht, "omdat het mij niet alleen te doen was om het 
rechte theologische inzicht, maar omdat ook voor mij zelf de vaste grond des geloofs in 
deze punten betrokken was en als zodanig mede de troost der gemeente en de hoop des 
eeuwigen levens voor alle gelovigen " '̂ 

2.2.2 Overzicht 

1. Het Godsbegrip van supra- en infralapsarisme en de Godsopenbaring in de 
bijbel 

"In zijn openbaring in Christus heeft God geen masker voorgedaan, dat Hij na enige 
tijd weer afneemt, zodat we dan met een andere God hebben te doen Hij heeft zich in 
Christus geopenbaard, zoals Hij werkelijk is; niet dus zoals Hij zich een ogenblik aan 
ons vertonen wil, maar zoals Hij is "̂ * 

Woeldennk haakt aan bij Van Genderens opmerking, dat God allereerst Zichzelf 
liefheeft Dat God Zichzelf liefheeft, ontkent Woeldennk niet Wel dat Hij Zichzelf 

" EdG VI p 33 

" Zie voor het geheel van du onderdeel EdG VI, p 27 29, 33 34 

" Het eerste artikel droeg als titel Nadere verantwoording, vanaf het tweede artikel luidde de titel Nader 
gesprek over de leer van de verkiezing' De sene begon op 21 december 1951 (EdG VI, nr 6) en eindigde op 
lljuhl952(£(iGVI, nr 20) 

" EdG VI p 43 

"•EdGVX p 81 
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allereerst liefheeft De God van de Schnft is de God van de zelfverloochenende liefde, 
die Hem het offer deed brengen van Zijn eigen Zoon Een God, die allereerst Zichzelf 
liefheeft, heeft de mens niet hef, omdat Hij liefde is en liefheeft krachtens Zijn 
innerlijk wezen, maar Hij heeft alleen hef, omdat Hij in deze weg eigen eer beoogt Hij 
kan Zichzelf echter ook verheerlijken in onze ondergang Men weet eigenlijk nooit 
goed, waar men met Hem aan toe is 

De gedachte aan een God, die in de eerste plaats Zichzelf liefheeft en niets anders 
beoogt dan Zijn eigen eer, vormt in en na de Reformatie al weer spoedig de grondslag 
van het Godsbegrip Dit in aansluiting aan de scholastiek uit de Middeleeuwen, in het 
bijzonder aan die van Thomas van Aquino Mede door de aansluiting bij het filosofisch 
Godsbegrip met name van Aristoteles zijn Calvijn en diens volgelingen gekomen tot 
hun begnp van Gods soevereiniteit, die boven al Zijn deugden uitgaat Dit is de 
zogenaamde aseitas van God God bestaat van Zichzelf "Uit deze oergrond komt het 
besluit van verkiezing en verwerping op De deugden Gods zijn daaraan ondergeschikt, 
want God besluit in de verkiezing zijn barmhartigheid en in de verwerping zijn 
gerechtigheid te openbaren " '̂ Tevens werd uit de filosofische Godsvoorstelling de 
gedachte overgenomen van God als causa prima, de oorzaak van alle dingen Wat het 
laatst is in de uitvoering, is het eerste in de doelstelling *̂ In deze gedachtengang zijn 
ook de duivel en de zonde er krachtens Gods wil Tegelijk betoogt men, dat God met 
de oorzaak van de zonde is Om uit te komen bij de paradox aller paradoxen God wil, 
wat HIJ niet wil Hij wil in Zijn verborgen wil m Zijn eeuwige raad, wat Hij in Zijn 
geopenbaarde wil veroordeelt en verfoeit 

Het wijsgerig eenheidsdenken 
Aan het slot van zijn repliek aan Van Genderen komt Woeldennk terug op de aansluiting 
van de reformatoren bij het wijsgeng/theologisch denken van de roomse theologie 
Altijd weer wil de wijsbegeerte alles tot een eenheid herleiden Het wijsgeng/theologisch 
denken poogt de eenheid van zonde en gerechtigheid in God te zoeken Ik zeg niet, dat 
God zelf de synthese wordt van goed en kwaad, maar dat Hij in zijn raadsbesluit de 
synthese van deze tegenstellingen geeft '̂ Vandaar het verschil tussen de geopenbaarde 
en verborgen wil van God De eenheid van beide wordt dan gevonden in de soeverei-
niteitswil van God, die de zonde verordent, opdat Zijn raad daarin en daardoor volbracht 
wordt Zo zijn goed en kwaad wel voor ons tegenstellingen, maar met voor God In de 
praktijk kijkt het kerkvolk er zo ook tegenaan Voor Gods besluit valt de onderscheiding 
tussen zonde en gerechtigheid weg, is iemand verkoren, dan komt het wel goed met hem, 
wat hij ook doet, zo niet, dan kan mets hem helpen Hier ligt voor Woeldennk het 
hoofdmoüef van zijn uiteenzettingen over praedestinatie en verkiezing Hij protesteert 
tegen ingeslopen heidense gedachten Daartegenover wil hij praedestinatie en verkiezing 
weer in bijbels licht zetten 

^'EdGVip 44 

" Dan heeft God vanaf het begin het laatste oordeel in Mattheus 25 (scheiding tussen gelovigen en 
onboetvaardigen) gewild en niet alleen deze uitkomst, maar ook alle middelen, die tot dit doel hebben geleid, 
EdG\l,p 44 vergelijk EdG VI, p 132-133 

^'£dGVI, p 154 
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Al noteert Woelderink het verschil tussen supra- en infralapsarisme,^" in beide syste
men ontkomt men er niet aan om de zonde aan Gods wil toe te schrijven. In beide 
gevallen gaat het om een abstract soevereiniteitsbegrip. Gods soevereiniteit beheerst 
Zijn deugden. De barmhartigheid gaat de ene kant op, de gerechtigheid de andere. 
Terwijl in Christus barmhartigheid en gerechtigheid verbonden zijn. 

Woelderink heeft geen Schriftbewijs kunnen vinden voor de leer van een verwer
ping van eeuwigheid, ook niet in de Verwerping der dwalingen, waarnaar Van Gende
ren verwees. Het is een redelijke conclusie uit de leer van de verkiezing van eeuwig
heid. Woelderink ontkent niet, dat God besluiten neemt. Wel dat God besluit om lief te 
hebben. Dat hoeft Hij niet te besluiten, want God is liefde. Komt de verkiezing uit 
Gods liefde in Christus op, dan kunnen verkiezing en verwerping niet meer gecoördi
neerd worden, want het besluit tot verwerping komt niet op uit Gods liefde. Toch 
worden in D.L 1,6 verkiezing en verwerping gecoördineerd, want er is niet sprake van 
twee besluiten, maar van één besluit. Dat wordt niet goedgemaakt door D.L. 1,1, waar 
sprake is van de verkiezing in Christus. Dit geschiedt slechts terloops. De nadruk valt 
op de verkorenen en hun zaligheid; Christus wordt slechts genoemd, omdat Hij voor 
die zaliging nodig is. Woelderink valt Barth bij in zijn kritiek op supra- en infralapsa-
risme. In deze systemen staat Christus niet in het middelpunt; "niet Hij allereerst krijgt 
van de Vader een gemeente, maar de gemeente der verkorenen staat voorop en zij 
ontvangt in Christus een Hoofd en Middelaar."" Het leidt tot de subjectivistische 
vraagstelling, of men wel tot de uitverkorenen behoort, terwijl Christus en Zijn werk 
steeds meer op de achtergrond raken. Spreekt men echter over de verkiezing in 
Christus, dan wordt Christus het middelpunt en komen de verkorenen op de tweede 
plaats. Dan moet eerst het verbond des vredes ter sprake komen. Daarin blijken 
Christus en de gemeente zo nauw met elkaar verbonden te zijn, dat deze als het ware 
met Hem gegeven is. "Men kan dan gevoeglijk over onze verkiezing in Christus 
spreken, maar men kan dan niet meer over verkiezing en verwerping spreken als één 
zelfstandig besluit. Wie beide niet meer coördineren wil, moet daarom bezwaar hebben 
tegen D.L. 1,6, die het bestek geeft van de verkiezingsleer van supra- en infralap-
sarisme, een bestek, waarin eerst geen plaats is voor Christus en waarin later nog een 
plaats voor Hem ingeruimd wordt."" 

Het spreken van de Dordtse Leerregels over het besluit der verwerping (1,15) wordt 
ingegeven door de onschriftuurlijke soevereiniteitsgedachte. Vandaaruit wordt ook de 
term 'welbehagen' ingevuld. Gods welbehagen is een positief begrip: Hij heeft aan iets 
of iemand welgevallen. Bij zondige mensen kan de Griekse term eudokia op willekeur 

'° In De Uitverkiezing (p II) had Woelderink melding gemaakt van de kritiek van H. Bavinck op beide 
systemen, zonder dat hij zelf tot een nieuwe opbouw van de verkiezmgsleer kwam Hier tekent Woeldermk 
erbij aan, dat het niet zijn bedoeling was hiervan Bavinck een verwijt te maken. "Ik heb Bavinck altijd zeer 
hoog geacht en gewaardeerd (...) De tijd was er toen nog niet rijp voor"; Woelderink verwijt het wel tal van 
gereformeerde theologen tA Bavinck, "dat zij nooit getracht hebben deze wissel, die Bavmck in zijn critiek 
op tafel gelegd heeft, te honoreren"; EdG VI, p. 58 (eerste kolom). 

" EdG VI, p 58 (tweede kolom). 

" Idem, 
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wijzen. Bij God echter niet. Gods eudokia is geadeld door Zijn liefde en genade. 
Woelderink noemt het veelzeggend, dat bij Calvijn de zekerheid van het geloof̂ ^ 

niet verwekt wordt door de leer van het eeuwig besluit van verkiezing en verwerping, 
maar bij hem enkel vrucht is van de prediking van het evangelie der genade.'" Zo geeft 
hij eigenlijk aan, dat dit leersysteem voor de verkondiging en de toepassing van het heil 
volkomen waardeloos is. "Door naast de leer van het eeuwig decreet de verkondiging 
van het evangelie te plaatsen, trok hij twee lijnen, die moeilijk met elkander zijn 
overeen te brengen en de geschiedenis heeft dat overvloedig getoond."" De leer van 
het eeuwig decreet ontheft de mensen van hun verantwoordelijkheid en doet hen het 
evangelie als waardeloos terzijde schuiven. Wanneer Van Genderen - met anderen -
Woelderink een reactie-theoloog noemt, vergeet hij, dat de Roomse kerk dat van de 
hervormers zegt. Na de hervormingen van Trente zou de hervorming overbodig zijn 
geworden."Maar iedere hervormde is overtuigd, dat de hervorming zich niet enkel 
keerde tegen misbruik, maar tegen de domper, die op het licht van het evangelie gezet 
was. En ik ben overtuigd geworden, dat het bij ons niet gaat om een misbruik van de 
leer van het eeuwig decreet van verkiezing en verwerping, maar dat deze leer, door de 
schriftuurlijke gegevens scheef te trekken, zelfde domper is op het evangelie."'* 

Woelderink geeft een afzonderlijke bespreking van Romeinen 9 tot 11." Voor hem 
is dit Schriftgedeelte een bewijs, dat verkorenen verworpen kunnen worden en 
andersom. Joden en heidenen blijken niet voorgoed verworpen. Verkorenen worden 
gewaarschuwd voor afval. Paulus had dit gedeelte nooit kunnen schrijven, wanneer hij 
uitging van een eeuwig decreet. Gods voornemen is hier niet Zijn voornemen van vóór 
de grondlegging der wereld. In Romeinen 11:28 blijken verkiezing en verwerping zelfs 
samen op te kunnen gaan: ten aanzien van het evangelie zijn de Joden vijanden, voor 
wat betreft Gods verkiezing zijn zij beminden. Overigens gaat het in Romeinen 9 tot 11 
niet om individuele personen, maar om Israël (met Jakob als representant) en de 
heiden volken (vertegenwoordigd door Esau). De apostel peinst over de gangen van 

" Volgens Woelderink hebben de theologen der Reformatie de verkiezingsleer uit de roomse theologie 
overgenomen, alleen met dit verschil, dat in de reformatonsche theologie Gods genade een dermate sterk 
accent kreeg, dat zij niet te verenigen was met de verdienstelijkheid van de goede werken Tussen Cal-
vijn/gereformeerden enerzijds en roomsen/remonstranten anderzijds is niet de verkiezingsleer in geding, 
maar de vraag of een mens door genade alleen behouden wordt. Ten diepste echter is tussen de Reformatie 
en Rome de zekerheid van het geloof in geding; EdG VI, p 65. 

^ Hetzelfde merkt Woelderink op bij L. van der Zanden en J. van Genderen Zij hebben ernstig bezwaar om 
geloofszekerheid te bouwen op kenmerken van verkiezing; "hier schemert zelfs reeds een lichte critiek op de 
D L door Maar zij vergissen zich, als zij menen, dat de verkondiging van het evangelie naast de leer van het 
eeuwig decreet van verkiezing en verwerping - deze beide samengevoegd in één besluit naar DL 1,6 - is te 
handhaven Het zal Ds van Genderen dan op den duur ook niet verborgen blijven, dat als hij met die 
verkondiging van het evangelie ernst maakt, een groot deel van zijn eigen kerkformatie hem voor een 
verkapte remonstrant zal uitmaken"; EdG VI, p 66 (tweede kolom) 

" EdG VI, p 66 (eerste kolom). 

" EdG VI, p 66 (tweede kolom). 

" EdG VI, p 74-75. 
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God in de heilshistone 
Tenslotte protesteert Woelderink tegen de gedachte, dat God m Zijn eeuwige raad 

een Ander zou zijn dan in Zijn Zelfopenbanng in Jezus Christus Dat is de diepe zin 
van Barths conceptie over de raad van God "Wat Hij ons m Christus geopenbaard 
heeft, IS de inhoud van deze Raad "̂ * Een God, die mensen geschapen heeft om een 
groot deel daarvan voor eeuwig te verderven en daarom  om niet van onrecht beschul

digd te kunnen worden  permissione ejficaci de zondeval toeliet, is met ontleend aan 
Gods openbanng in Chnstus maar aan het (middeleeuwsfilosofisch) Godsbegrip van 
het supra en mfralapsansme Daarmee wil Woelderink met ontkennen, dat Gods 
gedachten niet door ons gepeild zouden kunnen worden Er blijven verborgenheden in 
Gods raad Maar m Zijn openbaring m Christus bedriegt God ons niet Daarom kan 
men ook aan op Gods beloften " 

2. De praedestinatie 

"Praedestinatie is in de bijbel de voorbeschikkende liefde Gods, waardoor bij de 
schepping der wereld de Christus reeds gereed stond om haar in haar val op te vangen 
en uit haar ellende te verlossen "̂ ° 

Evenals in De Uitverkiezing maakt Woelderink onderscheid tussen 'praedestinatie' en 
'verkiezing' Praedestinatie spreekt in het 'prae' over iets, dat van te voren bepaald en 
vastgesteld is Al hoeft dit niet te betekenen 'van eeuwigheid af, er is geen bezwaar om 
hierbij te denken aan Gods eeuwige raad *' 

De besluiten en de besluitende God 
Woeldennk wijst erop, dat denken over de eeuwigheid voor ons als aan de tijd gebonden 
mensen moeihjk is Over Gods besluiten wordt wel gesproken als over de besluitende 
God Zelf Maar dan zijn die besluiten eigenlijk nooit genomen, omdat zij gelijk eeuwig 
met Hem zijn, eeuwig besloten lagen m het wezen van God Dan is in feite alles gedeter

mineerd en is er geen sprake meer van een vnjmachtig genomen besluit, maar van een 
(heidens) noodlot dat zelfs heerst over God Niemand kan zeggen wanneer God Zijn 
besluiten nam Wie zal zeggen, of God al Zijn besluiten tegelijk nam'' Wie al Gods 

''EdGWl p 81 

'■* Dit laatste werkt Woelderink uit m EdG VI p 67 In het laatste artikel van de serie verbindt Woelderink 
aan de noodzaak van de evangelie prediking die van de wet prediking Het evangelie is niet te handhaven 
wanneer men de wet niet als norm verkondigt, maar alleen als kenbron van de ellende Met name verwijten 
in Woelderinks voorlaatste gemeente (Ouderkerk a d IJssel dus), dat hij de wet met zou prediken, had hem 
tot bezinning op de functie van de wet prediking gebracht, EdG VI, p 82 en p 83 84) 

'° EdG Vl,p 101 

■" EdG VI p 91, p 100 (eerste kolom) Wanneer Paulus m Romeinen 8 29 30 spreekt over het tevoren 
bestemd zijn staat er niet bij of dit gezien moet worden als van eeuwigheid, Woelderink hecht aan die 
vraag ook weinig waarde Het is m i voldoende te weten voor de gelovigen, dat God hen gekend en hef 
gehad heeft, voordat zij tot Hem konden roepen, ja, voordat zij er waren , EdG VI, p 107 
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besluiten op één moment in de eeuwigheid fixeert, berooft God van alle vrijheid.''̂  

Bij verkiezing gaat het om uit-verkiezen uit wat voorhanden is. Al is er verband tussen 
praedestinatie en verkiezing, samenvallen doen zij niet. Aan de gelijkstelling van deze 
begrippen is het te danken, dat de gemeente de verkiezing niet meer als daad van God 
in de tijd kent. Met als gevolg, dat men God niet meer ontmoet als de levende God. 

Ook Bavinck laat de praedestinatie niet opgaan in het besluit van verkiezing en 
verwerping. Onder Gods raad verstaat hij Zijn eeuwig besluit over al wat in de tijd zijn 
of geschieden zal. Woelderink wijst deze omschrijving af. Hoort de zonde ook bij de 
werken van God, die Hem van eeuwigheid bekend zijn? Op deze manier wordt de 
zonde op rekening van God gezet. Dan heeft God ook tot in details vastgesteld, hoe 
alle zonden volbracht moeten worden. Men moet zich bij deze gedachtengang in 
allerlei bochten wringen om God niet auteur van de zonde te laten zijn. Bovendien, 
wordt Gods raad vervuld in de loop der gebeurtenissen, dan kan men aan die gebeurte
nissen de inhoud van Gods raad aflezen. Het leidt tot natuurlijke godsdienst. Determi
nisme wordt onvermijdelijk. 

Gods wegen en onze wegen vallen niet samen. God vervult Zijn raad door alle 
gebeuren heen. Maar altijd blijft die raad boven het gebeuren verheven, zodat de 
inhoud daarvan zich niet uit de gebeurtenissen laat aflezen. De duivel en de mensen 
hebben een zekere ruimte van handelen. Dwars door alle ellende en zonde heen vervult 
God Zijn raad, die een raad van heil is. Daaraan kan God het natuurlijk gebeuren en het 
handelen van engelen, mensen en boze geesten dienstbaar maken. Maar dat wil nog 
niet zeggen, dat al wat gebeurt daaraan dienstbaar is. Gods raad is de heilsraad, die 
mensen voor zichzelf kunnen verwerpen (Lucas 7:30). Dat zou onmogelijk zijn, 
wanneer Gods raad samenvalt met alles wat er gebeurt. Bovendien maakt het determi
nistische denken geen ernst met de bijbelse notitie, dat God om de zonde uit deze 
wereld geweken is. "De scheiding, die ten gevolge van de zonde tussen God en de 
wereld gekomen is, verklaart ook de spreekwijze der Schrift, als zij ons God tekent, als 
telkens in de wereld inkomende, telkens ingrijpende in het natuurlijk gebeuren en in 
het werken der mensen.""' God geeft ons echter niet door de gebeurtenissen inzicht in 
Zijn raad, maar door Zijn openbaring in Jezus Christus. 

Gods voorbeschikking heeft in de Schrift steeds betrekking op Christus en de 
gemeente. In de praedestinatie ontvangt Christus de eerste plaats, omdat Hij het Hoofd 
is van de gemeente."" Daarom is het zo onjuist, wanneer D.L. 1,6 eerst over de verkie
zing en de verwerping spreken, en pas in 1,7 over Christus als Middelaar spreken. 
Afgezien van de volgorde der besluiten hoort Christus de eerste plaats te hebben. God 
stelt Zijn Zoon tot Heilaanbrenger en geeft Hem daartoe een gemeente. Het is de 

" EdG VI, p. 108-109; zie ook VI, p. 123. 

"EdG Vip 93. 

" Dit moet volgens Woelderink niet verward worden met de volgorde in de besluiten van God, zoals supra-
en infralapsarisme daarover spreken: "We zeggen dus niet, dat het besluit aangaande het stellen van de 
Middelaar voorafgaat aan het besluit aangaande het stellen van een gemeente"; EdG VI, p. 100 (tweede 
kolom) 
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bijbelse waarheid, die uitgewerkt is in de gedachte van de 'raad of het verbond des 
vredes' Bij deze gedachte heeft Barth aansluiting gezocht en heeft haar  geniaal  tot 
het hart van Gods raad gemaakt In de verkiezingsleer van het supra en infralapsarisme 
wordt niet gesproken over de verkiezing van Chnstus, maar over de verkiezing van 
mensen Niemand wist wie die verkorenen waren Men kon er alleen over speculeren 
"Maar wanneer wij de voorbeschikking van de Christus tot het hart van Gods raad 
maken, spreken wij over een verborgenheid, die wel verborgen is geweest, maar nu ten 
volle IS geopenbaard geworden '"" 

Gods raad wordt gedragen door Zijn ondoorgrondelijke liefde, waarmee het 
decretum horribile, het besluit dat doet sidderen, verdwijnt In de eeuwige raad van 
God hebben wij te doen met een God van eeuwige liefde, die nog voordat Hij de 
wereld schept, bereid is om Zichzelf voor haar behoud te geven Tegen deze achter

grond heeft Woeldennk er geen bezwaar tegen om over Christus te spreken als 
'Middelaar der schepping' Niet om te bemiddelen tussen de Vader en Zijn schepping 
Maar "de Middelaar draagt die schepping reeds, als ze uit de handen Gods voortkomt, 
want de liefde Gods in Hem nep die wereld in het aanzijn ter vervulling van zijn 
heilsraad Daardoor was het mogelijk, dat onmiddellijk na de val reeds iets van zijn 
heerlijkheid geopenbaard werd '"'' Woeldennk kan zichzelf zowel infra als supralapsa

rier noemen, al is het dan niet in de gebruikelijke zin van deze termen Infralapsarier 
de kennis van God is de kennis van God in Jezus Christus, die midden in de ellende 
geschonken wordt Supralapsaner Gods liefde, die in Christus geopenbaard wordt, is 
er van eeuwigheid af, van vóór de schepping en de zondeval, zodat de Schrift kan 
zeggen, dat Christus reeds voorgekend is geweest vóór de grondlegging van de wereld 
Woeldennk wil ook met ontkennen, dat God in Zijn eeuwige raad al rekening hield met 
de zonde Maar verder vragen acht hij niet mogelijk en niet geoorloofd Zo wil 
Woeldennk ook geen antwoord geven op de vraag, of er een numerus clausus aan 
uitverkorenen bestaat "We zijn hier op het gebied van de verborgenheden Gods Ik 
ontken daarom de numerus clausus evenmin als ik hem erken We komen hier terecht 
in een abstractie en vermeten ons over verborgenheden Gods te spreken, die tot niets 
nut IS '"" Alleen door het geloof in Christus wordt een christen er zeker van te horen bij 
de gemeente, die God vóór de grondlegging van de wereld in Christus heeft uitverko

ren 

3. De verkiezing 

"In de verkiezende liefde Gods wordt ons ontferming bewezen, opdat de metverkore

nen door de ons betoonde ontferming weder ontferming zouden vinden (Rom 11 31) 
In het aangehaalde woord van Paulus zijn de nietverkorenenen zelfs de (tijdelijk) 
verworpenen, die vanwege hun ongeloof en ongehoorzaamheid onder het gericht Gods 

''EdGVlp 100 (derde kolom) 

"£(iGVI, p 101 

■" EdG VI, p 108, Jezus Zelf veroordeelt het zich bezighouden met dergelijke vragen, stelt Woeldennk met 
verwijzing naar Lucas 13 23 
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zijn gelegd. Juist vanwege deze gedachte is het lezen van de Schrift in het licht van de 
verkiezingsidee, zoals die in de leer van de eeuwige verkiezing en verwerping voor
komt, gewoonweg fataal, want men is niet meer in staat daardoor tot de schriftuurlijke 
gedachten door te dringen. Het roepingsbesef verdwijnt hierdoor. ""* 

Tegenover Van Genderen houdt Woelderink vol, dat ook in het Nieuwe Testament 
'uitverkiezen' een daad is. Eigenlijk is er niet te spreken over een uitverkiezing van 
eeuwigheid. Er valt alleen over een \CTkiezmgs-besluit te spreken. Woelderink 
vermoedt, dat voor Van Genderen 'praedestinatie' en 'verkiezing' samenvallen en dat hij 
daarom over een verkiezing van eeuwigheid in het Nieuwe Testament spreekt. Woelde
rink stemt Van Genderen toe, dat het Nieuwe Testament krachtiger over de praedesti
natie spreekt dan het Oude Testament. In deze praedestinatie is Christus echter de 
eerste en daarna de gemeente, zoals die in Hem begrepen is. Dat geeft aan Gods raad 
het karakter van een heils-Tnad. Daarom wordt "de gemeente opgewekt om de genade, 
die haar in Christus bewezen is, te zien als de vervulling van de vredesgedachten, die 
immer, van eeuwigheid, in God waren.'"" 

De daad van verkiezing spreekt zozeer van Gods liefde, dat 'verkoren zijn' en 
'geliefd zijn' identieke betekenis hebben. Degenen die aan Gods roeping gehoor geven, 
zijn geliefden Gods (Mattheüs 20:16). God kiest in Zijn liefde voor ellendigen en 
armen, voor de minsten. Helaas is deze gedachte in de leer van de eeuwige verkiezing 
verloren gegaan. D.L. 1,6 verdeelt de zondige mensheid in twee groepen vanuit een 
neutrale soevereiniteitsidee en vanuit een dualisme tussen Gods liefde en rechtvaardig
heid. Men zegt wel, dat men begint bij Gods openbaring en van daaruit opklimt tot 
Gods raad, maar in werkelijkheid begint men bij Gods besluiten. 

Het voornaamste Schriftgedeelte, waarin sprake zou zijn van een verkiezing van 
eeuwigheid, is Efeze 1. Woelderink noemt de nadruk op het 'in Christus' opvallend. 
Terwijl de verkiezing in Christus in D.L. 1,7 allerminst in het middelpunt staat. Heel de 
heilsraad - niet alleen de verkiezing - is in Christus geworteld. De praedestinatie in 
Christus, de voorkennis van Hem, is de grondslag van onze verkiezing en verlossing. 
Daarbij spreekt Efeze 1 niet in abstracto, niet over 'sommigen', maar over 'ons' en 
'wij'.'° Vanuit de vereniging van het geloof met Christus spreekt de apostel tot de 
gelovigen over hun verkiezing in Christus vóór de grondslag der wereld: een zaak van 
Gods liefde (vs. 5). Hun uitverkiezing in Christus veronderstelt de verkiezing, de 
voorkennis van Christus. God had hen al lief, toen Hij in Zijn eeuwige vrederaad 
besloot het schepsel aan te nemen in de Zoon van Zijn liefde. De vraag van de Dordtse 
Leerregels, waarom de één gelooft en de ander niet, is een schoolse vraag. Daarvan is 
Efeze 1 ver verwijderd. De apostel erkent, dat het geloof een geschenk van God is. 

*'EdG y\,-p. 132. 

«EJGVI .p . 123 

™ Een soortgelijke opmerking maakt Woelderink m verband met Romeinen 8:29-30; het gaat niet om 
'sommigen', maar om 'ons' In Romeinen 8:29-30 gaat het met om keten met schakels, waarbij het één uit het 
ander voortkomt, maar om een gelovige opsomming van de weldaden, die God Zijn gemeente -'ons' - in 
Christus bereid heeft; EdG VI, p. 107. 
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Maar dat is wat anders dan vragen naar het waarom van het geloof van de één en het 
ongeloof van de ander Troost uit de verkiezing is niet te verkrijgen door de leer van 
een eeuwig besluit van verkiezing Dit kan alleen, waar men met Efeze 1 inzicht knjgt 
in de raad des vredes en dan Christus ziet." 

Woeldennk meent dat in de leer van het eeuwig besluit van verkiezing en verwerping 
een belangnjk facet van de schnftuurlijke verkiezingsleer verloren gaat De uitverko
renen hebben een taak en roeping tegenover de niet-uitverkorenen Er is geen scherp 
onderscheid tussen verkiezing-tot-zaligheid en verkiezing-tot-een-taak Abrams 
verkiezing en afzondenng is bedoeld tot zegen voor de wereld Gods uitverkoren volk 
moet Gods grote daden verkondigen (1 Petrus 2 5,9) De Joden zijn verkoren om 
heidenen de weg van het leven te leren In hun eigenwaan raken zij de weg kwijt Toen 
heeft God de heidenen verkoren tot de gemeenschap met Christus Daarvan is uiteinde
lijk de spits weer gencht op barmhartigheid voor Israel De leer van het eeuwig besluit 
heeft mensen harteloos gemaakt voor hen, die men als verworpenen beschouwde Hier 
is de zendingsijver van de roomse kerk in protestantse landen een beschamend 
voorbeeld En al deed de Nadere Reformatie op dit gebied een nieuw roepingsbesef 
ontwaken, de klankbodem voor deze roep bleef beperkt "Zodra men van de afzonde
ring het doel maakt, waartoe men verkoren en afgezonderd is, komt men tot een 
eigenwaan, die slechts de ondergang van de ootmoed des geloofs kan betekenen en tot 
onvruchtbaarheid doemt "'̂  

4. De volharding der heiligen 

"Onze volharding en ons eeuwig behoud zijn inhoud van de beloften der barmhartig
heid, met welke God m Christus tot ons komt Alleen door de gelovige omhelzing van 
deze gewisse beloften zijn wij zeker van het toekomstige heil Maar ook alleen in en 
door de gelovige omhelzing. "^^ 

Met dankbaarheid noteert Woeldennk, dat Van Genderen gevaar ziet dreigen in de 
manier, waann DL 1,12 spreekt over verkiezingszekerheid uit de vruchten van de 
verkiezing Volgens Woeldennk is dit gevaar werkelijkheid geworden en daarvoor is 
de verkiezingsleer zelf verantwoordelijk er zijn heidense elementen binnengeslopen 
Op grond van kenmerken verklaart men zichzelf als behorend tot de uitverkorenen Op 
diezelfde grond concludeert men, dat men niet verloren kan gaan Het zwaartepunt is 
helemaal bij de mens komen te liggen Terwijl Woeldennk het juist bij God wil leggen, 
en met bij de mens 

" Mei deze uitleg van Efeze 1 acht Woeldennk ook de andere Schnftplaatsen verklaard, die spreken over de 
eeuwige oorsprong van Gods verkiezende liefde, ze wijzen alle heen naar Christus, zoals Hij door de Vader 
van te voren gekend is, EdG VI, p 125 

"EdGVl p 132 

"EdG VI, p 138-139 
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Praktisch syllogisme 
Op 13 januari 1954 inaugureerde J van Genderen als hoogleraar voor de dogmatische 
vakken aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Neder
land Van Genderen sprak over Het practisch syllogisme De sluitrede des geloofs " In 
deze rede betoogde Van Genderen - in aansluiting bij Calvijn - dat de grond voor de 
geloofszekerheid in het Woord en de beloften van God ligt Tegelijk kwam Van Gende
ren op voor het goed recht van het praktisch syllogisme, mits niet gehanteerd als 
logische conclusie, maar als geZoo/i-conclusie, om de heilszekerheid te vermeerderen en 
te bevestigen Wel moet wat secundair is, secundair blijven 
Woelderink meent, dat de Dordtse Leerregels in 1,12 - onder invloed van Beza - van het 
spoor van Calvijn afwijken" Calvijn kent de zogenaamde 'kenmerken' enkel als 
kenmerken van het ware geloof en de ware godsvrucht Beza gaat de kenmerken 
hanteren als middel om de twijfel te boven te komen, of men wel bij de uitverkorenen 
hoort Woelderink beschouwt dit als een gevolg van de verkiezingsidee het denken 
vanuit Gods onveranderlijk eeuwig verkiezingsbesluit Daardoor werd het gelovig leven 
uit Gods beloften afgesnoerd Van Genderen wil het praktisch syllogisme handhaven als 
geloofs-conclusie Helaas, onder invloed van de verkiezingsleer veracht een groot deel 
van de gemeente het geloof Zonder naar Christus te vragen is men met zichzelf bezig 
Comrie noemde dat al met een ladder van kenmerken over de muur klimmen in plaats 
van door de deur Christus binnen te gaan 
Al wijst ook Woelderink de geloofsconclusie niet af, wel wil hij ervoor waarschuwen 

Als Gods Geest licht geeft in het binnenste, zijn er geen conclusies meer nodig Ook in 
de geloofsconclusie wordt zomaar te zeer abstract en te zeer logisch te werk gegaan De 
behoefte eraan kwam dan ook juist op in de tijd, toen het rationalisme zijn triomfen ging 
vieren De Schrift noemt de kenmerken van het ware geloof en de ware godsvrucht niet 
ten bate van het zelfonderzoek Maar allereerst om te weten, met welke maat God ons 
meet De uitspraak in 1 Johannes 3 14 Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in 
het leven, omdat we de broeders liefhebben, is volgens Woeldennk geen geloofsconclu
sie Om te weten, dat overgaan uit de dood naar het leven de overgang van haat naar 
liefde inhoudt, had Johannes het praktisch syllogisme niet nodig De kennis daarvan is 
met het geloof gegeven ' ' 

Er IS een afval van gelovigen (Achitofel, Judas, Ananias en Saffira) Het probleem van 
verloochening van het geloof wordt vaak opgelost met de opmerking, dat de afvalligen 
geen ware gelovigen geweest zijn. Zo spreken profeten en apostelen met Zij weten van 
een afval, een terugkeer van achter de Here Dit om te waarschuwen in lichtvaardige 
eigenroem "Daarom moet het voor ons vaststaan, dat van de mens uit gezien er voor 
ons nimmer zekerheid is te knjgen, dat wij niet zullen afvallen en terugkeren tot de 

" Alphen aan den Rijn 1954 

" In D L V,10 (over zekerheid niet uit een of andere bijzondere openbaring los van Gods Woord, maar uit 
het geloof in Gods beloften) hoort Woelderink een ander geluid dan in het eerste hoofdstuk van de D L, 
"meer schriftuurlijk en aansluitend bij Calvijn, maar dat komt m i omdat de leer der verkiezing daar niet 
direct ter sprake komt , EdG VIII, p 113 

*' Zie voor het geheel van deze excurs EdG VIII, p 110 en 113 Het practisch syllogisme De sluitrede des 
geloofs I en II 
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dienst der ongerechtigheid. Ook onze bekering is daarvoor geen waarborg."'^ Die 
zekerheid is er alleen van God uit, in Zijn genade en trouw. Alleen in de weg van het 
geloof aan Gods beloften zijn wij zeker van het toekomstig heil. En die geloofskeus 
moet telkens weer gemaakt worden; "altijd weer opnieuw moet de hand des geloofs op 
Gods beloften worden gelegd om daaruit kracht te puren om staande te blijven in de 
strijd des geloofs."'* 

Terecht hebben de vaderen in Dordt de pelagiaans/remonstrantse gedachte aan een 
vrije keuze-mogelijkheid voor de mens afgewezen. De mens staat niet op zichzelf, 
maar staat altijd in relatie met God. God laat de mens niet vrij om Hem al of niet te 
dienen; Hij bindt de mens aan Zijn dienst. Maar ook satan bindt ons. Wij zijn verkocht 
onder de zonde. De gevallen mens is niet vrij; hij is een gevangene. God zoekt de 
gevallen mens op met het evangelie om hem te bevrijden. Geeft een mens aan de 
roeping van het evangelie tot geloof en bekering gehoor, dan is dat alleen te danken 
aan de Geest, die hem te machtig werd. De ware vrijheid bestaat in de vrijwillige 
aanvaarding van de binding aan de dienst van God. Vrijwillig is niet hetzelfde als 
kiesvrijheid. Even vrijwillig als zij de zonde hebben gediend, even vrijwillig dienen de 
gelovigen de Here Jezus. De beslissing van het geloof is altijd een overwinning van de 
Heilige Geest op een weerspannig mensenhart. 

De moeite ontstaat echter pas, wanneer de Heilige Geest weerstaan wordt. Zowel 
de Schrift als de Dordtse Leerregels zeggen, dat de Heilige Geest met deze mensen 
werkzaam is geweest. Heeft de Geest deze mensen bewerkt om ze te behouden, of 
enkel om ze elk excuus te ontnemen en om aan God een reden te geven om nog 
strenger te straffen? Volgens Woelderink gaat het om het eerste: "Ik ben van mening, 
dat we deze werkzaamheid des Geestes aan de harten van hen, die zich verharden of 
weer afvallen, moeten zien als een uiting van de benevolentia Dei: God zocht het goede 
voor hen."" Vanuit het eeuwig decreet denkend, moet echter gezegd worden, dat God 
hen het geloof niet heeft willen geven, omdat ze niet uitverkoren waren. De Heilige 
Geest heeft wel in hun hart gewerkt, maar is voor een bepaalde grens blijven staan. 
Anders had Hij ook hun harten wel veranderd en vernieuwd. Woelderink wijst deze 
manier van denken af. Bekering van een mens is geen kwestie van macht in fysische of 
meta-fysische zin.""" De kracht, waarmee de Geest overwint, is de kracht van Gods 
liefde in Christus. "Daardoor blijft de overwinning, met welke Hij overwint, ten volle 
Zijn werk, maar is het weerstaan van deze Liefde Gods ten volle een ondoorgrondelijk 
kwaad, dat geheel voor rekening van de mens komt."*' Geloven is een kwestie van 
genade. Ongeloof is menselijke schuld. Ook de Dordtse Leerregels bedoelen dat 
volgens Woelderink, "maar de schoolse uitwerking van de leer der verkiezing heeft 

EdGVI.p. 137. 

Eï/GVl, p. 139. 

EdG Vl,p. 148. 

Evenmin is het een zaak van psychisch overwicht; EdG VI, p. 154. 

EdGVlp 148-149 
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enkele elementen in hun uiteenzetting gebracht, die gewerkt hebben als de dode vlieg 
in de zalf van de apotheker "" De Geest geeft ons in Gods liefde de waarborg van een 
blijvende geborgenheid in Christus Daarbij is niet onze geloofsbeslissing de grond van 
ons behoud, maar Gods genade in Christus 

2.3 Van Gender ens dupliek 

2.3.1 Concentratie op Schriftgegevens 
J van Genderen reageerde op Woeldennks antwoord met een sene van zeven artikelen 
in Eenigheid des Geloofs, onder de titel 'Over de uitverkiezing Antwoord aan Dr J G 
Woelderink''' In deze artikelensene ging Van Genderen niet op iedere uitlating van 
Woelderink in Hij concentreerde zich vooral op de in geding zijnde Schriftgegevens ^ 
Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde 

2.3.2 Overzicht 

1. Heeft God allereerst Zichzelf lief? 
Woeldennk acht de uitspraak 'God heeft allereerst Zichzelf hef typerend voor het 
Godsbegrip van het supra- en infralapsarisme Daartegenover stelt Van Genderen deze 
gedachte is kenmerkend voor de gereformeerde theologie als zodanig Daarvan is de 
grondtoon de verheerlijking van God Soli Deo Gloria' 

Woelderink ziet over het hoofd, dat m 1 Johannes 4 8 en 16 - 'God is liefde' - met 
nadruk spreekt over de gemeenschap van de liefde tussen Vader, Zoon en Geest Het 
onbegnjpelijke wonder is, dat de dne-emge God zondaren in de gemeenschap van Zijn 
liefde wil betrekken Maar dit kan alleen door Chnstus en het geloof in Hem (Johannes 
3 16 en 36) Bovendien is de uitspraak 'God is liefde' geen definitie, maar een 
kwalificatie Het staat op één lijn met Schnftwoorden als God is geest (Johannes 4 24) 
en Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen (Jesaja 6 3) *' Woelderink subordi
neert de andere deugden van God aan de liefde om op grond daarvan het dogma van de 
dubbele praedestinatie af te wijzen Met evenveel recht kan gesproken worden over 'het 
Godsbegrip van Dr Woeldennk' ** Hier worden de uitspraken van de Schrift over de 
levende God gereduceerd Tevens spreekt Woeldennk sterk anthropologisch over Gods 
liefde, wanneer hij het heeft over Gods zelfverloochenende liefde Kan God Zichzelf 
verloochenen, en dat terwille van het schepseP "Ik doe het met om uwentwil, gij huis 

"£<iGVI, p 149 

" EdG VI, nr 24 (26 september 1952) tot VII, nr 6 (19 december 1952) 

"£(iGVI, p 186 

" BIJ het citaat Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen staat in EdG VI p 185 foutief Joh 6 3 
vermeld 

'^ EdG VI p 185 
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Israels, maar om Mijn heilige naam" (Ezechiël 36:22; zie ook vs. 32). 

2. Gaat Gods raad over alles? 
Met schrik constateert Van Genderen, met hoe geladen taal Woelderink de gedachte 
afwijst, dat Gods raad over alle dingen gaat. Dit gaat niet alleen in tegen de belijdenis 
van de voorordinering, maar ook tegen die over de voorzienigheid van God. Daarmee 
komt Woelderink in strijd met artikel 13 Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar met 
beroep op Efeze 1:11, Handelingen 2:23 en 4:28 en nog meer teksten beleden wordt, 
dat in deze wereld niets gebeurt zonder Gods ordinantie, hoewel echter God noch 
auteur is noch schuld heeft van de zonde, die geschiedt. Van Genderen merkt op: Dit is 
niet deterministisch noch ontleend aan wijsgerig causaliteits-denken. Dit is gerefor
meerd en schriftuurlijk. Wie het anders stelt, onttrekt bijna heel het leven aan Gods 
soevereiniteit. Ook Woelderink zelf erkent, dat God in de raad des vredes al rekende 
met de zonde. Dan moet hij ook erkennen dat God bij de verkiezing van eeuwigheid, 
waarvan Efeze 1:4 spreekt, met de zonde rekende. Anders is het geen verkiezing van 
zondaren meer. 

God heeft de zonde niet gewild. Toch heeft de zonde Hem niet overvallen. Hij liet 
ze toe met een actieve toelating. "Verder mogen wij niet gaan. God heeft de zonde 
alleen gewild 'als zijn volstrekte tegendeel'. Hij besloot de wereld te scheppen en Zich 
daarin te verheerlijken. Hij besloot de zonde toe te laten, maar over die zonde te 
triumferen door tegenover haar te stellen Zijn verkiezende genade en Zijn straffende 
gerechtigheid."*' God had er Zijn goede redenen voor. Maar wij kunnen God niet 
narekenen. "Wij belijden, dat wij met de zonde geen raad weten, maar God wél."** 

3. De verkiezing in Oud en Nieuw Testament 
Van Genderen stemt Woelderink toe, dat in het Oude Testament verkiezing meestal 
een feit in de historie is. De vraag is echter, of het Nieuwe Testament een verkiezing 
van eeuwigheid kent. 

In het Nieuwe Testament wordt op onderscheiden manier over verkiezen gespro
ken. Er is verschil tussen de verkiezing tot een taak/ambt*' of de verkiezing om bonds
volk te zijn'" en de verkiezing, waarvan sprake is in Efeze 1. Calvijn onderscheidde 
daarom tussen een algemene en een bijzondere verkiezing. De scheidslijn van de 
algemene verkiezing loopt tussen kerk en wereld door, de bijzondere verkiezing maakt 
scheiding tussen de (tweeërlei) kinderen van het verbond. Er zijn er, die de algemene 
verkiezing verwaarlozen terwille van de bijzondere. Bij Woelderink is het precies 
andersom: hij verwaarloost de bijzondere verkiezing terwille van de algemene. 
Volgens Woelderink kunnen we eigenlijk nooit over een verkiezing van eeuwigheid 

£dCVI,p. 186. 

Idem. 

EdG VII, p. 5 (tweede kolom). 

EdG VII, p. 11 (derde kolom). 
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spreken, maar zouden we altijd over een besluit der verkiezing moeten spreken "Maar 
in Ef 14 heeft Gods Woord zelf de uitdrukking Uitverkoren vóór de grondlegging der 
wereld'"" In het verlengde hiervan geeft Woeldermk aan de term 'uitverkoren' een 
verzwakte betekenis (bij hem is uitverkoren zeer geliefd of gewaardeerd) '̂  Daartegen
over meent Van Genderen Beide, algemene en bijzondere verkiezing dienen gehono
reerd te worden, al pleit hij met voor herinvoering van deze terminologie "Waarom 
zouden wij ook'' Het komt hier op neer, dat de verhouding algemene - bijzondere 
verkiezing gelijk is aan de verhouding verbond - verkiezing "^' De verkiezing is met 
enerlei in de zin, zoals Woeldermk het ziet 

Het IS Van Genderen een raadsel, hoe Woeldermk schnjven kan, dat de verkiezing 
van vóór de grondlegging der wereld behoort tot de vele weldaden, die wij door het 
geloof in Christus deelachtig zijn Schriftuurlijker is het te zeggen, dat wij door de 
verkiezing het geloof in Christus deelachtig zijn Tegenover Woeldennk stelt Van 
Genderen de uitleg van Calvijn van Efeze 1 Ziet God ons m onze ellende aan, dan is 
dat omdat Hij ons reeds heeft liefgehad in Christus Van Genderen betreurt, dat 
Woeldermk 1 Petrus 1 en 2 buiten het gesprek gehouden heeft Daann is sprake van de 
uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, Christus is de uitverkoren 
hoeksteen en de gemeente is een uitverkoren geslacht Verder wijst Van Genderen op 
Romeinen 8 33, Romeinen 11 7 en Marcus 13 22 Het gaat om een van eeuwigheid 
vaststaande bestemming, die met van verkiezing tot verwerping kan worden 

Van Genderen wijst de kritiek van Woeldennk (en Barth) op D L 1,6 af In D L. 1,6 
IS wel sprake van een eeuwig besluit, maar er wordt nog geen definitie van verkiezing 
en verwerping gegeven Pas in 1,15 lezen we, wat verwerping is en in 1,7 wat verkie
zing IS En dat is dan een uitverkiezing in Christus' "De woorden van het N T , en in 
het bijzonder van Ef 1 en Rom 8, klinken in deze belijdenis door - al stem ik toe, dat 
het element van verkiezing tot de dienst van God met ten volle tot zijn recht gekomen 
IS "'' 

4. Het boek des levens 
Volgens Van Genderen is bij 'het boek des levens' in Exodus 32 en Psalm 69 geen 
sprake van eeuwige verkiezing Deze diepere betekenis is te vinden in Lucas 10 20 en 
vooral in het boek Openbaring God kende van eeuwigheid de Zijnen Zij, die geschre
ven staan m het boek des levens, zullen staande blijven, maar de anderen niet Er is een 
bepaald getal uitverkorenen Met een beroep op het Theologisches Worterbuch zum 
Neuen Testament van Kittel verdedigt Van Genderen, dat 'van af de grondlegging der 
wereld' zakelijk geen verschil maakt met 'van vóór de grondlegging der wereld" Er is 
geen tegenstelling Alleen is de ene uitdrukking nog sterker dan de andere Beide 
verwijzen naar Gods raad van eeuwigheid Daarbij wijst Van Genderen weer op het 

" EdG VII, p 5 (derde kolom) 

" EdG VII, p 11 (eerste kolom) 

" EdG VII, p 5 (derde kolom) 

" EdG VII, p 11 (derde kolom) 
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gebruikte perfectum. Er worden geen namen ingeschreven, ze staan ingeschreven. Van 
vóór de grondlegging der wereld kent God de Zijnen. Wanneer Openbaring 3:5 zegt: 
Wie overwint... Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, dan staat 
daar niet, dat sommigen uit het boek des levens geschrapt worden. Het is de verzeke
ring, dat het juist niet gebeuren zal. Men hoeft er niet voor te vrezen!'' 

5. Dubbele praedestinatie 
Tegenover Woelderinks omschrijving van de praedestinatie - Gods voorbeschikkende 
liefde, waardoor bij de schepping der wereld Christus al gereed stond om haar in haar 
val op te vangen en van haar ellende te verlossen - wijst Van Genderen erop, dat 
volgens de Schrift de praedestinatie geen betrekking heeft op de wereld, maar op 
personen (Romeinen 8:28-30). Ook gaat het niet aan Gods raad zonder meer eenzijdig 
als heilsmad op te vatten. De gelovigen kennen Gods raad als heilsraad. Maar niet 
tegen allen wordt gezegd: Beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der 
wereld af (Mattheüs 25:34). 

Het is geen wonder, dat de Schrift vaker en duidelijker over het besluit van de 
verkiezing spreekt dan over dat van de verwerping. De Bijbel is als heilsopenbaring, 
niet als dogmatiek gegeven. De verwerping is er als de donkere zijde van de verkie
zing. Verkiezing is «i'r-verkiezing. Er zijn ook niet-verkorenen. Gods verkiezende 
liefde maakt onderscheid. Naast Romeinen 9 tot 11 is hier te wijzen op 1 Petrus 2:8: 
ongehoorzamen stoten zich aan de hoeksteen Christus, waartoe zij ook bestemd zijn. 

Ten onrechte beweert Woelderink, dat in de Dordtse Leerregels verkiezing en 
verwerping gecoördineerd zijn. Er staat in 1,15 niet voor niets, dat God sommigen in 
Zijn eeuwige verkiezing is voorbijgegaan. God heeft besloten hen in de gemene 
ellende te laten. "Ook in de Dordtse Leerregels domineert het licht van de verkiezing 
over de duisternis der verwerping."'' De diepe achtergrond van Woelderinks afwijzen 
van de gereformeerde praedestinatieleer is, dat een God van liefde niet besloten kan 
hebben, om een groot deel van de mensen geen genade te bewijzen. Echter, hier 
moeten wij ootmoedig buigen voor God. Zou Hij onrecht doen, als Hij niemand van 
ons genade bewees? 

Wil Woelderink handhaven, dat het zaligmakend geloof een gave van God is, dan 
komt hij toch weer bij dezelfde problemen uit, die hij nu breed uitmeet bij de gerefor
meerde praedestinatieleer. Volgens Woelderink mag de (schoolse) vraag niet gesteld 
worden, waarom wij wel geloven en anderen niet. Het komt er op aan, hoe je die vraag 
stelt: verstandelijk of in de sfeer van de verwondering! God heeft uit louter genade 
onderscheid gemaakt, waar geen onderscheid was. Er geloofden zovelen, als er geordi
neerd waren tot het eeuwige leven (Handelingen 13:48). 

6. Geen bedreiging voor het evangelie 
De gereformeerde praedestinatie-leer bedreigt de evangelie-prediking niet. Calvijn 
begint met de prediking van het evangelie van Christus, de spiegel van de verkiezing. 

EdGV\\,-p. 18-19. 

EdG VII, p. 28. 
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Ook de Dordtse Leerregels laten voor die prediking alle ruimte {D.L. 11,5, III/IV,8). Zo 
schreef in vroeger tijd ook Woelderink zelf daarover. In De gevaren der doopersche 
geestesstrooming (p. 74 e.v) wist hij nog van het 'nochtans', waarmee in de Dordtse 
Leerregels de eenheid van de schijnbaar tegenstrijdige waarheden (verkiezing en 
evangelie-prediking) tegenover de remonstranten verdedigd werd. Calvijn en de 
gereformeerde belijdenis hebben beide gehandhaafd: Gods soevereiniteit en de 
verantwoordelijkheid van de mens. Inderdaad is er van de praedestinatie-leer misbruik 
gemaakt. Maar dit misbruik is niet op rekening van de belijdenis te stellen. "Het geloof 
in de praedestinatie houdt niemand van Christus vandaan. Redeneringen over de 
praedestinatie dikwijls wel! En er wordt teveel geredeneerd en te weinig geloofd! (...) 
Wij houden vast aan de belofte van Christus: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen (Joh. 6:37b). Maar is dit in strijd met de uitverkiezing? In het minst niet. 
Want er gaat aan vooraf: Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen (Joh. 6:37a), en 
er volgt: En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij 
gegeven heeft. Ik daaruit niet verlieze, maar het opwekke ten uiterste dage. Goddelijke 
Souvereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid, praedestinatie en roeping zijn in de 
theologie van Jezus Christus één."" 

7. Geen afval der heiligen 
Woelderink zegt, dat er een afval van gelovigen is.̂ * Gelukkig zegt hij niet, dat het om 
ware gelovigen gaat. Toch acht Van Genderen Woelderinks manier van spreken 
verwarrend. Het verschil tussen 'gelovigen' en 'ware gelovigen' maakt hij niet, en over 
iemand, die afvallig wordt, wil hij niet gezegd hebben: Zo iemand is nooit een echte 
gelovige geweest. Maar, zo vraagt Van Genderen, in de Schrift worden Achitofel en 
Judas toch nooit gelovigen genoemd? Onderscheid maken tussen waar en schijngeloof 
is naar de Schrift. Er is ook verschil in duurzaamheid (Mattheüs 13:21). 

Bij Woelderink vallen de accenten anders dan in de Dordtse Leerregels. Woelde
rink wijst op Achitofel en Judas en zegt: Er is een afval van gelovigen. De Dordtse 
Leerregels wijzen op David en Petrus en zeggen: Er is geen afval der heiligen. Daarbij 
stelt Van Genderen aan Woelderink de vraag: "Komt de continuïteit van het nieuwe 
leven in Uw uiteenzettingen over de volharding der heiligen wel tot zijn recht? (...) 
Heel de Schrift leert, dat het geloofde vermaningen nodig heeft, maar de bemoediging
en niet minder. En op de weg der volharding worden wij hoe langer hoe afhankelijker 
van Gods genade."^' 

8. Besluit. 
Van Genderen concludeert, dat Woelderink - zoals hij zelf trouwens ook wel weet - op 
diverse punten tegen de gereformeerde belijdenis ingaat. Reeds G.C. Berkouwer 

" EdG VII, p. 37. 

™ EdG VII, p. 45; Van Genderen had ditzelfde al geconstateerd bij de bespreking van 'het boek des levens'; 
kunnen daaruit namen geschrapt worden, zoals Woelderink zegt, dan leert hij zo zelfs een afval van 
gelovigen; Ê<fG VII, p 19. 

'" EdG VII, p. 45. 
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signaleerde in 1939 in zijn bespreking van Het Doopsformulier de mogelijkheid, dat 
"wij hier komen in de omgeving van de dialectische verbonds- en verkiezingsbeschou
wing, voor welke verbond en verkiezing practisch worden tot identieke openbaringen 
van het ene 'thema' der genade."*" Inmiddels is Woelderink inderdaad gezwicht voor de 
dialectische theologie. 

Van Genderen voegt eraan toe, dat de geschiedenis van dogma en theologie hem 
geleerd heeft, dat afwijking op dit kardinale punt andere afglijdingen met zich mee
brengt. Dat maakt hem ongerust.*' Aanvaardt Woelderink D.L. II nog, inclusief 11,8, 
waar gezegd wordt, dat naar Gods vrije wil en genadige wil en voornemen de 
levendmakende kracht van de dood van Zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle 
uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen? Denkt 
Woelderink niet in de richting van de algemene verzoening? "Dr Woelderink, deze 
zaak is van het hoogste belang voor de Enigheid des Geloofs!"*^ 

XVb.3 R.H. Bremmer - Woelderink 

3.1 'De Dordtse Leerregels in de crisis 7' 

3.1.1 Inleiding 
In 1954 besprak R.H. Bremmer" De Uitverkiezing in het blad Stijl. Het werd een 
uitgebreide serie van zes artikelen.*" 

Achtergrondinformatie over Bremmers artikelen 
Naar eigen mededeling schreef Bremmer zijn bespreking van De Uitverkiezing al in de 
zomer van 1951, tijdens een verblijf op Curafao. Hij bood het artikel aan K. Schilder aan 
ter plaatsing het blad De Reformatie. Deze liet het aan een derde lezen, die Schilder 

'" Van Genderen citeert uit het Calvinistisch Weekblad van 24 februari 1939. 

*' De felheid van de eerste zes artikelen van Woelderinks repliek doet Van Genderen vrezen, dat Woelderink 
moeilijk van zijn nieuwe verkiezingsleer zou zijn af te brengen. Toch vraagt hij hem dringend om herover
weging van zijn standpunt, EdG VII, p. 45. 

" EdG VII, p. 46. 

" Rolf Hendrik Bremmer (1917-1995), legde in 1942 het doctoraal examen theologie af aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam; vanaf 1 augustus hulpprediker bij de Gereformeerde Kerk te Helpman, predikant 
te Helpman 1943; hij maakte zich vrij m 1944; daarna diende hij de kerken te Zwolle, Enschede-
Zuid/Enschede-Oost; emeritus 1 juni 1990. In 1961 promoveerde hij aan de VU te Amsterdam bij GC 
Berkouwer op de studie Herman Bavmck als dogmaticus, Kampen 1961. Zie over Bremmer het 'In 
memoriam' van M te Velde in: Handboek 1996 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Goes 1996, p. 324-328. 

" 'De Dordtse Leerregels in de crisis? Een bijdrage tot de discussie over de leer van Verkiezing en 
Verwerping naar aanleiding van De Uitverkiezing door dr J.G. Woelderink', in; Stijl. Gereformeerd 
Cultureel Maandblad, 3e jaargang, nr. 4 tot 9. 
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adviseerde om het niet te plaatsen. Het zou wel eens contra-artikelen kunnen uitlokken. 
"Dit nu achtte Schilder in de situatie van toen (1951/1952) niet gewenst. Daarom gaf hij 
mij de copie terug, erbij zeggende, dat hij het zelf nog niet gelezen had."" Bremmer 
publiceerde zijn artikel(en) enkele jaren later alsnog. "Het werd door mij betreurd, dat in 
onze kring niet duidelijk positie gekozen werd tegen het geschrift van dr Woelderink. En 
daarom acht ik publicatie alsnog gewenst."** Dit zonder wijzigingen aan te brengen: "In 
de vorm, waarin het door mij in de tropenzon geschreven is, heeft het mij persoonlijk 
veel vreugde verschaft en ik geloof, dat het ook in deze vorm als bijdrage aan de 
discussie verantwoord blijft."*' 
In 1952 verscheen van Bremmers hand in het blad Polemios een artikel onder de titel 

'Dr J.G. Woelderink en Karl Earth in verband met de Uitverkiezing'.** Dit (lange) artikel 
IS voor een groot deel woordelijk gelijk aan de latere artikelenreeks in 5;y/.*' Eigen
aardig is, dat Bremmer in Stijl schreef alsnog tot publicatie over te gaan omdat in 
vrijgemaakt-gereformeerde kring niet duidelijk positie gekozen was tegen Woelderink. 
HIJ had het zelf al in 1952 gedaan! 

Bremmer geeft eerst een uitgebreid overzicht van de hoofdzaken van De Uitverkie-
zing^ "Want, hoe men ook over de aan de orde gestelde problemen denken mag, ieder 
zal moeten toegeven, dat hier een kundig theoloog aan het woord is, die helder en 
duidelijk zijn gedachten over de onderhavige kwesties weet uit te drukken, wat te meer 
hier een verdienste is, aangezien zijn geschrift de zwaarste problemen van de gerefor
meerde theologie bespreekt."" Daarbij prijst Bremmer Woelderinks kennis van de 

" Stijl 3, p. 132 (uitgebreide noot); Bremmer verdedigde zich tegen de suggestie, dat K Schilder op inhou
delijke gronden zijn artikelen had afgewezen. Schilder was echter voor verdergaande polarisatie beducht In 
1951/1952 namen de spanningen in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken toe. In het laatste jaaroverzicht 
van zijn hand (in Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1952, Goes 1952) 
sprak Schilder weliswaar over 'de rustige opbouw in het kerkelijke leven', daarnaast signaleerde hij toch ook 
'een zeer vitaal bezwaarschriftenbednjf en het opkomen van 'een geest van critiek', waarbij de ene dagloner 
in Gods wijngaju'd de andere in zijn prestaties met de andere vergelijkt en bedilt (p 130-131) Woelderink 
becommentarieert Bremmers mededeling als volgt: "Wat met die contra-artikelen bedoeld werd, wordt niet 
nader aangeduid, maar ik begrijp goed, dat er in die dagen genoeg strijdpunten in behandeling waren, zodat 
het met nodig geoordeeld werd er nog nieuwe aan toe te voegen", EdG IX, p 9. 

»''5ry/3,p. 132 (noot) 

" Idem. 

" 7e jaargang, nr 13 (21 juni 1952), van Polemios Oecumenisch-Nationale Publicaties op Calvinistische 
grondslag was G. Puchinger 'Verantwoordelijk Redacteur' 

*' Onder Bremmers artikel in Polemios staat de plaatsaanduiding 'Willemstad (N A )/Zwolle' In het licht van 
Bremmers mededeling in Stijl 3, p. 132 kan het bij dit arükel gaan om een verkorte versie van het 
oorspronkelijke arükel Tegelijk is de arükelenreeks in Slijl wel wat erg uitgebreid voor één artikel Heeft 
Bremmer bij het vorderen van de artikelenreeks toch onderdelen toegevoegd'' Deze vraag geldt in het 
bijzonder ten aanzien van het laatste artikel in Stijl 3, p. 279-285: 'De balans opgemaakt' Hiervan is in het 
artikel in Polemics niets terug te vinden. 

'"Stijl, 3ejaargang, nr. 4 (p 100-107) en 5 (p. 132-135). 

'"Stijl 3, p. 135. 
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vaderlandse theologie en toont hij zich geboeid door het pastorale element in diens 
uiteenzettingen Ondanks al deze waardering heeft Bremmer ernstige kritiek 

3.1.2 Overzicht 

1. Is er een tegenstelling tussen de Catechismus en de Geloofsbelijdenis én de 
Dordtse Leerregels? 
Op bovenstaande vraag antwoordt Woelderink met 'Ja' Bremmer is het hier niet mee 
eens Er is wel verschil tussen de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis enerzijds en de Dordtse Leerregels anderzijds Maar er is geen 
tegenstelling Bremmers voornaamste bezwaar is Woelderink brengt bij zijn beoorde
ling van de Dordtse Leerregels de concrete situatie te weinig in rekening Waarom 
moesten de Dordtse Leerregels doorspreken over de aard en de oorsprong van het 
geloofd Omdat dat in het conflict met de remonstranten steeds duidelijker als kern van 
de zaak naar voren was gekomen "De kerk moest wel handelen over het besluit Gods 
als oorsprong van geloof én ongeloof, want juist dat eeuwige besluit was in geding 
Bovendien, van de verkiezing wilden de remonstranten nog wel spreken, hoewel zij 
daarover uiteraard ook niet schriftmatig spraken Maar de verwerping was de grote 
steen des aanstoots, en daarom was de kerk wel gedwongen ook aangaande Gods 
souvereine verwerping belijdenis te doen "'̂  

Ook in methode en wijze van uitdrukking is er verschil tussen de Dordtse Leerre
gels en vooral de Heidelbergse Catechismus De Catechismus is - hoe theologisch 
verantwoord ook - een bij uitstek praktisch geschrift, bedoeld voor het onderwijs aan 
de kinderen Bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis is de opzet weer anders Er hoefde 
nog met tegen de remonstrantse dwaling gestreden te worden 

Geen dubbele praedestinatie in artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis -' 
Bremmer bestrijdt Woelderinks stelhng, dat artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis 
geen dubbele praedestinatie zou kennen In dit artikel komt Gods eeuwige en onveran
derlijke raad ter sprake Het woord verkoren is niet te vervangen door 'liefgehad Het 
element van Gods liefde is in artikel 16 al verdisconteerd in de term barmhartigheid De 
Brés formuleert zorgvuldig In deze barmhartigheid heeft God een onderscheiding ge
maakt Het was geen indifferente barmhartigheid, zoals later ter Dordtse Synode gezegd 
zal worden, maar een specificerende barmhartigheid En uit deze barmhartigheid heeft 
God verkoren "''̂  Niet als een blinde ondoordachte handeling van God, maar in Zijn 
eeuwige en onveranderlijke raad Ook zwijgt artikel 16 niet over de verwerping De 
anderen laat God in het zelfgekozen verderf "Maar ook dit laten is geen willekeurige, 
contingente handeling Gods, maar een souverein laten, samenhangende met het zoeven 
beleden souvereine besluit van verkiezing ''' Al is er in artikel 16 geen sprake van een 
uitgewerkt dogmatisch leerstuk inzake een dubbele praedestinatie, er wordt wel belijde
nis gedaan van de verkiezende en verwerpende God 

' '5(y/3,p 137 

"5(y/3 p 138 

'̂  Idem. 
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Aangezien de remonstranten gebruik maakten van al de middelen van de schoolse 
disputeerkunst, kon de kerk niet met een simpele uitspraak volstaan. Daarom moest er 
meer tot in detail gesproken worden dan in de Heidelbergse Catechismus en de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

2. Is de verwerping slechts een logische conclusie uit de verkiezing? 
Bremmer plaatst tegenover Woelderinks bewering, dat het besluit van de verwerping 
slechts een logische conclusie is uit het verkiezingsbesluit, zonder beroep op de 
Schrift, de volgende kanttekeningen: 

de Dordtse Leerregels nemen hun uitgangspunt in Gods besluit van verkiezing; 
God is de niet uitverkorenen in Zijn eeuwige verkiezing voorbijgegaan. Evenals de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis zeggen de Dordtse Leerregels, dat God degenen, 
die Hij is voorbijgegaan, laat in de ellende, waarin zij zich door eigen schuld 
gestort hebben. Dit laten is echter nooit los te maken van Gods eeuwige raad. De 
Dordtse Leerregels gaan een stap verder door dit 'voorbijgaan' en 'laten' het besluit 
der verwerping te noemen. "Zijn handelen in de tijd is conform Zijn eeuwige raad, 
in Zijn souvereine welbehagen. De verworpenen zijn geen speelbal van Gods 
luimen. God drijft geen wreed spel met hen, maar hun eeuwig lot wordt bepaald 
door dienzelfden God en Zijn besluiten, die de gelovigen in Zijn welbehagen 
verkoor tot het eeuwige leven";" 
de Dordtse vaderen waren ervan overtuigd, dat de Schrift dit getuigt. Inderdaad 
voert D.L. 1,15 geen Schriftbewijs aan. Maar bij de Verwerping der dwalingen (1,8) 
worden Romeinen 9:18, Mattheüs 13:11 en Mattheüs 11:25,26 geciteerd. Ook 
Woelderinks klacht, dat het Oude Testament ongenoemd blijft, is niet geheel juist. 
Verwerping der dwalmgen 1,9 verwijst naar Deuteronomium 10:14,15. Bremmer 
laat de vraag rusten in hoeverre dit Schriftbewijs te handhaven is bij het licht van 
de nieuwere exegese.'* Het gaat hem slechts om Woelderinks bewering, dat er geen 
Schriftbewijs wordt aangevoerd voor de leer inzake het besluit van de verwerping; 
Bremmer constateert bij Woelderink een zekere aversie tegen de menselijke logica 
als zodanig. Met Woelderink erkent hij, dat het denken over verkiezing en verwer

ping binnen de kaders van de Schrift moet blijven. Maar: "Ook de denkwetten zijn 
door God geschapen en niet zijn dtvkwetten, maar onze A&vkzonden doorbreekt de 
Heere, heeft K.S. eens ergens geschreven. Er loopt door dit geschrift een irrationa

listisch adertje, dat in vorige geschriften van den auteur ook reeds viel te onderken

nen." Niet de logica en haar conclusies zijn verwerpelijk; het fout gebruik ervan is 

"'Sfy/S, p 184 

"■ Ten aanzien van Romeinen 9:18 (God ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil) wijst 
Bremmer op de uitspraak van K Schilder, dat 'Zich ontfermen' iets anders is dan het 'besluit tot ontfermen', 
al gaat alles op dal besluit terug Wel is Gods 'wil' handhaving en zelfconformering aan het besluit, al wordt 
over de daarin aanwezige orde hier niet gehandeld Met Schilder waarschuwt Bremmer voor overhaast 
Schriftgebruik en constateert hij bij de antiremonstranten zoiets als 'dogmatische exegese' om de remon

stranten zich van het lijf te houden, Slijl, 3e jaargang, nr 6 (p 188). 
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- Bremmer is van mening, dat de leer inzake de verwerping meer is dan een logische 
conclusie uit de leer van de verkiezing. Hier hebben de Dordtse vaderen uit de 
Schrift geput. In het conflict tussen gereformeerden en remonstranten was vooral 
de belijdenis over God en Zijn soevereiniteit in geding. Is Hij de specificerende of 
de indifferente God, die afwacht wat mensen zullen doen? De remonstranten vielen 
met name het besluit van de verwerping aan. Ze meenden, dat de gereformeerden 
daar het zwakst stonden: God auteur van de zonde! De Dordtse Synode en de 
buitenlandse theologen hebben deze remonstrantse opzet doorzien. Ze wilden eerst 
belijdenis doen van wat de Schrift leert over Gods verkiezing. Dan komt het met de 
verwerping wel in orde. Het ging om de specificerende genade van God. Komt God 
achter de mens aan, dan is de genade geen genade meer. 

3. Infra- en supralapsarisme beide onhoudbaar 
Bremmer stemt Woelderink toe, dat zowel het infra- als het supralapsarisme hun tijd 
hebben gehad. Op dit punt is er in de gereformeerde theologie een duidelijke consensus 
te constateren (H. Bavinck, K. Schilder, L. van der Zanden). In Gods eeuwige besluiten 
is geen vóór en na. Niet in temporele zin. Ook niet in logische zin. God is eeuwig de 
besluitende God, die al Zijn besluiten eeuwig voor Zich heeft. Onze logische procedu
res kunnen we niet op Hem toepassen. 

Wanneer Woelderink zegt, dat de zonde het meest onredelijke is, dat er is, kan 
Bremmer dat in zekere zin eveneens met hem eens zijn. Al vroeg spraken de 
gereformeerden over de zonde als een privatio boni actuosa, een actieve beroving van 
het goede. Zij is een werkende macht, die wij redelijk niet kunnen verwerken. Tegelijk 
signaleert Bremmer weer de irrationele trek van Woelderink. Het is geoorloofd om na 
te denken over het verband tussen God en de zonde. Niet om God te rechtvaardigen, 
maar om recht te doen aan de Schrift. God is niet de bewerker van de zonde. Maar ook 
was ze geen verrassing voor Hem. Hier sprak de gereformeerde dogmatiek over de 
permissio activa, een term, die Bremmer bij Woelderink mist. God was in deze 
toelating betrokken met heel Zijn wezen en heel Zijn raad. 

Bremmer gaat niet met Woelderink mee, wanneer deze zijn kritiek op supra- en 
infralapsarisme verbindt met kritiek op de Dordtse Leerregels. Als wetenschappelijk 
systeem zijn supra- en infralapsarisme te verwerpen. Alleen: "We menen, dat wanneer 
wij zonder strenge wetenschappelijke begripsbepaling spreken over Gods raad en 
diens inhoud, wij wel degelijk gerechtigd zijn te onderscheiden tussen verschillende 
besluiten Gods. Wij kunnen als mensen nu eenmaal niet anders. God geeft ons daartoe 
het recht in Zijn Openbaring, waarin Hij ook de ene ondeelbare inhoud van Zijn 
eeuwige raad onder verschillende gezichtspunten naar voren brengt. Mits wij echter in 
die niet-wetenschappelijke geloofstaal maar tegelijk naar voren brengen, dat dit 
uiteenleggen van de ene raad Gods in verschillende besluiten niet wil zeggen, dat er bij 
Hem zo iets als een logische procedure is geweest."'* Woelderink brengt niet in 

5ry/3,p. 185. 

5ry/3,p. 220-221. 
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rekening, dat de Dordtse Leerregels geen theologie in wetenschappelijke zin bedoelen 
te geven, maar als belijdenisgeschrift de taal van het geloof spreken. Al wordt soms 
een pedagogische spreekwijze gevolgd over de raad van God, er wordt geen theolo

gisch systeem opgedrongen. 

4. Christus slechts middel tot uitvoering van het besluit? 
Bremmer verbaast zich over Woelderinks aansluiting bij Barth inzake de 'verkiezing in 
Christus' (Efeze 1:4). Door de verkiezingsleer te verbinden met een motief uit het 
verbond des vredes, zou Barth recht doen aan de plaats van Christus in de raad van 
God. Bremmer haakt aan bij Woelderinks eigen kritiek op Barth. Bij Barth wordt de 
zonde tot een zwakheid van de geschapen menselijke natuur. Dit noemt Woelderink 'de 
Achilleshiel van Barths conceptie'. Bremmer concludeert: de zonde is bij Barth de 
keerzijde van de schepping. Dat hebben alle ketters vanaf de gnostiek beweerd. Hoe 
kan Woelderink Barth dan nog zo uitbundig prijzen? "Wie op dit beslissende grondleg

gende punt de dingen scheef trekt, moet dat ook wel doen over het ganse veld der 
dogmatiek."" 

Daar komt bij, dat Barth wel de termen 'verkiezing' en 'verwerping' hanteert, maar 
aan deze oude termen een nieuwe invulling geeft. God verkiest en verwerpt geen 
concrete mensen. De verkiezing is verplaatst van de mensen naar Christus. In Hem zijn 
alle mensen verkoren. Hij heeft aller verwerping op Zich genomen. Er is geen dubbele 
praedestinatie meer. Barth wil niet weten van de reformatorische leer, dat God in Zijn 
soevereine welbehagen schiftend en scheidend door de mensheid gaat: "... bij Barth 
zijn alle mensen aangenomen in de verkiezing en verwerping van Jezus Christus. Barth 
kan Christus nu wel de Verkiezer zowel als de Verkorene noemen, er valt op dit 
standpunt niets te verkiezen. Wie alle mensen verkiezen laat door Christus, heft in feite 
de zin van dat 'verkiezen' óp. "'°*' 

Dit wreekt zich in de richting van het verbond van de verlossing. Zowel de verkie

zing als het verbond van de verlossing zijn opera ad intra, inklevende werken van de 
drieenige God. Tegelijk is hier onderscheid. Het verkiezingsbesluit is het ene 
gezamenlijke en eeuwig actuele wilsbesluit van Vader, Zoon en Heilige Geest. In het 
verbond der verlossing treden de drie Personen afzonderlijk op in een goddelijke 
beraadslaging over de ten uitvoerlegging van het werk der verlossing. Het gaat in die 
beraadslaging om de uitverkorenen, hoe zij het eeuwige leven ontvangen zullen. Wie 
de verkiezingsleer in bijbelsgereformeerd zin opheft, holt daarmee ook het verbond 
der verlossing uit! 

Ten onrechte verwijt Woelderink de Dordtse Leerregels, dat zij eerst een abstract 
verkiezingsbesluit leren, en pas daarna spreken over Christus als slechts de uitvoerder 
van dit besluit. In Dordt en in de gereformeerde theologie is veel nagedacht over de 
plaats van Christus in het verkiezingsbesluit. Men wilde niet over Christus spreken als 
over de bewerkende en verdienende oorzaak van de verkiezing. Wel is Hij de verdie

nende oorzaak van de zaligheid. Met het 'uitverkoren in Christus' werd volle ernst 

■"StyH.p 107; zie ook p. 245,247. 

™S(y/3,p.246. 
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gemaakt Nooit heeft de Vader ons liefgehad los van de Zoon De Dordtse Leerregels 
hebben het besluit van de verkiezing niet losgemaakt van Christus en evenmin hebben 
ze getracht een wetenschappehjk-theologische uitspraak te doen over de vraag wat 
voorop gaat de verkiezing van de gemeente of die van Christus tot Middelaar en 
Hoofd Ze volstaan met de schriftuurlijke belijdenis van 1,7, zonder een logische orde 
te onderscheiden Woelderinks verwijt gaat langs de Leerregels heen Ze beleden 
uitverkoren in Christus Maar ook Christus fundament van de zaligheid Zo beveilig
den ze tegenover de remonstranten zowel Gods soevereine welbehagen in verkiezing 
en verwerping als Christus' centrale plaats m het werk van de verlossing 

5. De balans opgemaakt 
Bremmers eindbalans kent de volgende momenten 

als grondmotief ziet Bremmer bij Woelderink diens pastorale instelling Velen 
gingen ongetroost hun weg In Gods raad ligt alles vast Wij kunnen er zelf niets 
aan doen Evenals Woelderink wil Bremmer niet weten van een abstract 
verkiezingsbesluit Hij ziet een andere uitweg uit de scholastieke omklemming, 
waarin de verkiezingsleer verstarde Decreta Dei sunt Deus decernens Gods raad 
IS geen star besluit Daarin ontmoeten wij de levende besluitende God Zelf, door 
deze raad al vóór de grondlegging van de wereld met deze wereld en haar schepse
len bezig God voert in en door Zijn raad uit wat Hij Zich heeft voorgenomen, 

- in het spoor van K Schilder onderscheidt Bremmer tussen het besluit en de besluit-
sexecutie God volvoert Zijn eeuwige raad met wereld en mensheid door Zijn 
besluit te executeren in de tijd Dat doet God in de weg van Zijn openbaring in het 
verbond, waarbij de mens verantwoordelijk wordt gesteld God spreekt tot de mens 
en dwingt tot concrete beslissingen Het leidt tot bekering of verharding Maar het 
IS nooit zonder het door Hem soeverein gewilde effect Wanneer wij de belofte van 
het evangelie in geloof aannemen, klimmen we van daaruit op tot Gods verkiezend 
welbehagen De verworpenen worden met verdoemd vanwege een abstract en dood 
besluit, maar vanwege hun eigen zonde In de beloften van het evangelie en in de 
doop knjgt de gemeente te maken met de verkiezende liefde van de Vader, die zich 
daarin openbaart en ons opzoekt Zo kan de gemeente getroost worden en zekerheid 
krijgen over haar verkiezing. 
Bremmer bestrijdt Woelderinks kritiek, dat DL 1,12 een causale methode zou 
hanteren om vanuit de vruchten der verkiezing te concluderen tot de zekerheid van 
eigen verkiezing De gelovigen nemen deze vruchten bij zichzelf waar met een 
geestelijke blijdschap en heilige vermaking, cursiveert Bremmer "Het waarnemen 
van de vruchten der verkiezing geschiedt in en onder leiding van het geloof """ 
Degene, die zichzelf onderzoekt neemt geen positie buiten het geloof om op grond 
van kenmerken tot dit geloof te concluderen Het geloof is uitgangspunt Daarom is 
er ook blijdschap in plaats van bekommerdheid, 

- Woeldennk schuift vooral de liefde van God naar voren. Die liefde draagt met 
alleen Zijn besluiten, maar ook Zijn deugden Bremmer acht dit een bedenkelijke 

Stijl 3 p 283 
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stelling. Gods liefde is één van Zijn deugden. Maar om deze te verheffen boven de 
andere deugden is niet bijbels. 

3.2 'Nog eens de leer der verkiezing en der verwerping' 

3.2.1 Inleiding 
Onder bovenstaande titel reageerde Woelderink op de artikelenreeks van Bremmer. Tot 
op heden was er inderdaad nog maar weinig vanuit vrijgemaakt-gereformeerde kring 
tegen De Uitverkiezing geschreven, constateert Woelderink. Hij vermoedt hierachter 
oude sympathie voor zijn denken over verbond en doop en zijn meeleven in de 
Vrijmakingsstrijd. De bijdrage van Bremmer kan Woelderink waarderen. Bremmer 
heeft zich op waardige wijze van zijn taak gekweten.'"■^ 

In zijn reactie volgt Woelderink Bremmers artikelen niet op de voet.'"' Hij beperkt 
zich tot wat volgens hem de hoofdpunten in geding zijn. Woelderink maakt van de 
gelegenheid gebruik om in te gaan op kritische opmerkingen, die hem via weekbladen 
bereikte. Ook geeft hij aandacht aan de dissertatie van A.C. de Jong, The Well-Meant 
Gospel Offer.^°* Aan dit boek zou hij later een aparte bespreking wijden."" 

H. Hoeksema en K. Schilder 
J. van Genderen typeert de dogmatiek van de Amerikaanse theoloog H. Hoeksema 
(1888-1965) als een gesloten systeem, waarin de absolute soevereiniteit van God een 
centrale plaats inneemt. Het supralapsansche standpunt wordt als de bijbelse en enige 
consequente voorstelling van het besluit van de praedestinatie beschouwd. Al moeten 
alle kinderen krachtens Gods bevel gedoopt worden, de verbondsbeloften zijn alleen 
voor de uitverkorenen bestemd. Hoeksema's theologie wordt zozeer door een idee van 
verkiezing beheerst, dat we volgens Van Genderen van een verkiezingssysteem moeten 
spreken, waardoor de leer van het verbond ernstig wordt misvormd."* 
Dit verkiezingssysteem werd door de Protestant Reformed Churches in 1951 vastgelegd 

in een Declaration of Principles. Deze verklaring werd door K. Schilder kritisch 
besproken in De Reformatie.'"'' Eind 1951 nam Schilder afscheid van Hoeksema c.s. in 

'"' EdG IX, p 9. 

'"' Woelderinks eerste artikel in reactie op Brenimer is te vinden in EdG IX, nr 2 (15 oktober 1954), het 
laatste in IX, nr. 8 (14 januari 1955). 

' " Ondertitel: The Views o/H. Hoeksema and K. Schilder, Franeker 1954. 

"" EdG IX, p. 9; Woelderink besprak het proefschrift van A.C. de Jong in EdG IX, p. 65-66 onder de titel 
'Een betekenisvolle dissertatie' Deze bespreking komt in het kader van dit overzicht aan de orde 

"* J van Genderen, Verbond en verkiezing. Kampen 1983, p. 20-21. Zie voor een korte weergave van 
Hoeksema's visie op infra en supra: H.M. Yoo, Raad en daad. Infra- en supralapsansme m de nederlandse 
gereformeerde theologie van de 19e en 20e eeuw (diss Kampen/Broederweg), Kampen 1990, p 170-173. 

"" Van deze artikelen verscheen een (enigszins gewijzigde) herdruk in de brochure Bovenschnftuurlijke 
binding - een nieuw gevaar (serie 'Woord en wereld', no 10-12), z.p, z.j. Zie voor een correspondentie 
tussen H Hoeksema en L Doekes in 1946 e.v.j.: L. Doekes, Een heilige natie. Kampen 1980, p 52-80. 
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het artikel 'De kous is af "als IK in Grand Rapids woonde, zou ik ook weigeren die 
Declairation te accepteren ( ) ik weet ook, dat je die hele Declaration kunt op zij 
zetten zonder remonstrantisme Integendeel - ter behoudenis van goed gereformeerde 
grondgedachten belofte is geen voorspelling, en geschiedt nooit zonder inschakeling 
van onze verantwoordelijkheid En geloof is nooit conditie in remonstrantse zin Net zo 
min als die conditie, waarvan de voorrede uit de Statenvertaling spreekt""" 

3.2.2 Overzicht 

1. De dubbele praedestinatie 
Woeldennk onderstreept zijn bezwaar tegen verkiezing en verwerping als één eeuwig 
besluit van God Ook blijft hij bij zijn stelling, dat de verwerping van eeuwigheid een 
conlusie is uit de leer van de eeuwige verkiezing en niet steunt op de Schnft De 
verwijzing naar de Schriftplaatsen, genoemd in Verwerping der dwalingen (D L 1,8), 
overtuigt hem niet Eens te meer niet, nu Bremmer de nieuwe exegese van die Schrift-
plaatsen buiten beschouwing laat Die nieuwe exegese acht Woeldennk niet eens 
nodig Wie Mattheus 11 25-26 leest, ziet meteen dat het gaat om een scheiding tussen 
mensen, die menen de wijsheid in pacht te hebben en armen van geest Dat is wat 
anders dan wat de leer van de eeuwige verkiezing zegt Daar neemt God mensen aan, 
niet omdat ze arm van geest zijn, maar enkel omdat Hem dat behaagt Hetzelfde is het 
geval in Mattheus 13 11 In Romeinen 9 18 gaat het duidelijk om handelen van God in 
de historie, niet om een eeuwig besluit De verharding is hier een gericht over de 
zonde, geen vrucht van Gods soeverein besluit "" 

In de Dordtse Leerregels is het besluit van verwerping gevolg van Gods welbeha
gen Zo wordt het in 1,15 met zoveel woorden gezegd, al vindt Woeldennk dat daar een 
verkeerd gebruik wordt gemaakt van de term 'welbehagen', in de Bijbel is 'welbehagen' 
altijd genadig welbehagen Wie de verkiezing wil laten opkomen uit Gods barmhartig
heid, wijkt af van de gereformeerde leer, zoals die te Dordt beleden werd Zoals de 
verwerping haar grond niet vindt in de zonden van de verworpenen, zo vindt de 
verkiezing haar grond niet in Gods barmhartigheid, maar eveneens in het soevereine 
wilsbesluit van God "° 

Wie Gods eeuwige verkiezing wil laten opkomen uit Gods barmhartigheid, moet de 
verwerping dan wel op rekening zetten van Gods gerechtigheid Maar dit is nooit de 
bedoeling van de Dordtse Leerregels geweest Verkiezing en verwerping vormen één 
dubbelbesluit vanuit Gods soevereine wil Tevergeefs proberen K Dijk en L van der 
Zanden aan de coördinatie van verkiezing en verwerping te ontkomen De coördinatie 
ligt al besloten in de naam praedestinatio gemina Bij deze dubbele praedestinatie gaat 
het om twee delen, die bij elkaar horen "Het besluit der verkiezing en der verwerping 
zijn tweelingen, geboren uit de schoot van het éne souvereine wilsbesluit van God, in 
onderscheiding van elkander kan men van twee besluiten spreken, maar zij behoren bij 

"" Ref 11 p 61-63, citaten op p 62 en 63 

™ EdG IX p 9 

"°£dGlX,p 10 

489 



elkander; in beide kinderen, om een ogenblik de vergelijking vol te houden, zien we 
sprekend het aangezicht van dezelfde vader, Gods souvereine wil. '"" Woelderinks 
grootste probleem met de coördinatie van het besluit van verkiezing en verwerping is 
de vraag, of er soms twee verschillende goden zijn. Een God, die tot Zijn eigen glorie 
een groot deel van de mensheid met Zijn genade voorbijging èn een God, die zweert 
dat Hij geen vreugde heeft in de dood van de zondaar. Is de God van het decretum 
horribile dezelfde God als die in Zijn Zoon weent over Jeruzalem, dat door zijn 
ongeloof zich ten dode opschrijft. "Anders uitgedrukt: is God in de wil des bevels een 
andere God dan in de wil des besluits?""^ Het is voor Woelderink een gewetenszaak 
om te belijden, dat God in Zijn eeuwige raad niet een ander is geweest dan in Zijn 
openbaring in Jezus Christus. Alleen vanuit die openbaring kunnen we iets over die 
raad zeggen, waarbij we zullen geloven, dat Christus ook het middelpunt van Gods 
raad is geweest. 

H. Hoeksema/A.C. de Jong 
In dit kader brengt Woelderink de opvattingen van H. Hoeksema ter sprake. Er is bij 
Hoeksema geen evangehe dan voor de uitverkorenen. Hier ziet Woelderink een parallel 
met het denken in de Gereformeerde Gemeenten."' A.C. de Jong meent in zijn disserta
tie, dat dit een gevolg is van een te ver doorgeschoten supralapsansme bij Hoeksema èn 
van het coördineren van de besluiten van verkiezing en verwerping. Dit laatste gebeurt 
echter bij het infralapsarisme ook, meent Woelderink. Zo kreeg deze coördinatie een 
plaats m de Dordtse Leerregels. De Jong legt de Dordtse Leerregels uit vanuit een 
gezonde visie op de prediking als aanbieding van genade aan zondaars. Daarmee doet hij 
echter de Leerregels geen recht. " ... wie de prediking schriftuurlijk fundeert, zoals Dr de 
Jong doet, die kan niet meer vasthouden aan de coördinatie van de leer der verkiezing en 
der verwerping en kan nu de D.L. alleen maar zonder voorbehoud onderschrijven door 
voorbij te zien, dat deze die coördinatie nadrukkelijk leren.""* 

' " EdG IX, p. 19 (eerste kolom). 

" ' £ JGIX,p . 19 (derde kolom). 

' " Zowel bij Hoeksema als m de Gereformeerde Gemeenten ziet Woelderink dan ook een terugkeer naar de 
roomse opvatting, dat Gods openbaring slechts een openbaring van waarheden is De beloften zijn slechts 
voor de verkorenen, maar ieder moet de waarheid van het evangelie geloven, dat God sommigen verkoren 
heeft en dat Hij voor hun behoud Zijn Zoon heeft gezonden. Daarmee verandert heel het karakter van de 
prediking. De zelfopenbaring van God in Christus door de kracht van de Geest valt weg De openbaring is 
verintellectualiseerd; EdG IX, p. 65. Zie ook EdG IX, p 51' "Er loopt een rechte lijn van Dordt over de 
ontwikkeling van het geloofsleven in de 18e en 19e eeuw naar de belijdenis van Hoeksema en de Gerefor
meerde Gemeenten ten onzent (..) De prediking mag zich nog tot allen wenden, maar zij is in de grond der 
zaak alleen bestemd voor de uitverkorenen." 

"' EdG IX, p. 19 (tweede kolom). Onafhankelijk van de verkiezingsleer ontvouwt De Jong, wat de Schrift 
zegt over Gods houding tegenover hen, aan wie de blijde boodschap wordt gebracht Woelderink meent, dat 
dan echter op den duur de vraag niet ontweken kan worden, of in de leer van de eeuwige verkiezing Gods 
raad niet is mistekend; EdG IX, p. 20. Fungeert de raad van God niet meer in de exegese en in de prediking, 
dan IS ZIJ met anders dan een fossiel, dat slechts dient om in een museum bewaard te worden Naar Woelde
rinks mening fungeert de verkiezingsleer niet werkelijk binnen de Gereformeerde Kerken Al wordt deze leer 
dogmatisch gehandhaafd, " m de practijk van het leven heeft deze leer haar greep op het kerkvolk in de 
Geref Kerken verloren', EdG IX, p 9; zie ook EdG IX, p. 51 de nadruk m de Gereformeerde Kerken op 
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Woelderink is teleurgesteld in de theologische analyse van De Jong De vraag, of de 
vaderen in hun weergave van het eeuwig besluit niet te zeer in speculaties verstrikt zijn 
geraakt, laat hij onaangeroerd De leer van infra- en supralapseinstne verving de levende 
God door een God, die alles al vanaf het begin beslist had Toen in de achttiende eeuw 
weer de behoefte kwam aan een God, die Zich openbaart en met de Zijnen meegaat, 
heeft de leer van infra- en supralapsarisme deze behoefte omgebogen in de richting van 
de bevinding als kenmerk van de eeuwige verkiezing, waarbij het practisch syllogisme 
voor zekerheid zorgen moest Hoeksema doet aan de liefde van God tekort, zowel in het 
geschenk van Zijn Zoon als in de worsteling van de Geest om voor ons de liefde van de 
Vader en de Zoon te ontsluiten Bij Hoeksema is ongeloof geen zonde meer Maar als in 
de prediking Vader en Zoon door de Geest ons bidden om ons met God te laten verzoe 
nen, dan wordt het verachten van Gods liefde tot een verschrikkelijk weerstaan van Gods 
Geest'" 

Woeldennk blijft enig verschil zien tussen de Dordtse Leerregels en artikel 16 
Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 16 spreekt over Gods verlossen van degenen, 
die Hij in Zijn eeuwige en onveranderlijke raad heeft uitverkoren Bij het laten in het 
zelfgekozen verderf wordt merkwaardigerwijs niet heengewezen naar Gods eeuwige en 
onveranderlijke raad Hier constateert Woelderink bij de Nederlandse Geloofsbelijde
nis aansluiting bij Calvijn eerst Gods handelen in de tijd, dan Gods eeuwige raad De 
Dordtse Leerregels bewandelen de omgekeerde weg Bijna alle latere dogmatieken 
volgen de Dordtse Leerregels in dit opzicht'" 

2. Supra- en infralapsarisme 
De Reformatie nam de leer van de verkiezing en de verwerping over van de 
Middeleeuwse theologie Het enige verschil is de leer van het behoud door genade 
alleen Voor het overige heeft de Reformatie de leer van de verkiezing en verwerping 
niet gecorrigeerd Ook met de wijsgerige inkleding van deze leer, dat wat het laatste is 
in de uitkomst het eerste is in Gods raad Hieruit groeiden de systemen van het supra-
en het infralapsarisme ' " 

Voor Woelderink is het verschil tussen supra- en infralapsarisme betrekkelijk In 
beide systemen is zowel de verkiezing als de verwerping een zaak van Gods 
ondoorgrondelijke soevereiniteit Woelderinks grootste probleem is echter, dat beide 
systemen Gods positie tegenover (het ontstaan van) de zonde gingen invullen "Men 
vergreep zich hier aan iets, dat volkomen buiten onze competentie ligt en waartoe ook 
de bijbel nergens ons opwekt In de bijbel, waar sprake is van het heilshandelen van 
God in de wereld, krijgt ook de zonde een plaats daarin, welk een macht de zonde ook 
heeft. God behoeft voor deze macht niet te wijken, Hij maakt haar dienstbaar aan de 

verbond en belofte heeft de schadelijke uitwerking van het eeuwig besluit van verbezing en verwerping 
geneutraliseerd 

"'EdGIX, p 66 

""EdGlX p 10 

" ' EdG IX p 25 (eerste en tweede kolom) 
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vervulling zijner gedachten, Hij overwint ze in Christus Jezus. Maar over de oorzaak 
van en over de mogelijkheid van het ontstaan van de zonde in Gods schepping spreekt 
de bijbel niet; dat behoort zo al niet tot de verborgenheid, welke het heil Gods omvat, 
dan toch tot wat boven ons begripsvermogen ligt."'" De nadere uiteenzetting van de 
leer der eeuwige verkiezing dwong supra- en infralapsarisme om te spreken over een 
besluit van God over het ontstaan van de zonde, waarvoor de term permissio activa 
gevonden werd. 

Tegenover Bremmers betoog wijst Woelderink een tweetal zwakke plekken van het 
supra- en infralapsarisme aan: 

in beide systemen leidt de ene gedachte van God noodzakelijkerwijze tot de 
volgende gedachte. Woelderink is geen rationalist: een mens heeft meer functies 
dan die van het denken. Hij is ook geen irrationalist. Hij erkent de door God 
geschapen denk wetten. Wel acht hij het één van de grootste denkzonden om God 
en Zijn daden te kluisteren in de kerker van onze denkwetten. Door God te onder
werpen aan onze denkwetten, brengt men een noodzakelijkheid in het denken van 
God, die in strijd is met de vrijheid van God. Echter, God is niet onderworpen aan 
onze logische denkwetten. In de denkconstructie van supra-en infralapsarisme is 
God aan de mensen gelijk geworden. Maar Gods gedachten zijn altijd hoger dan 
onze gedachten;'" 
in beide systemen is geen plaats ingeruimd voor Jezus Christus. Het gaat enkel 
over de verkiezing van sommigen en over de verwerping van anderen. Pas daarna 
komt de verkiezing van Christus in beeld. Ook in het infralapsarisch systeem is 
Christus slechts de uitvoerder van de verkiezing.'^" 

Dankbaar vermeldt Woelderink, dat ook Bremmer de systematiek van supra- en 
infralapsarisme afwijst. Dat was van hem als leerling van K. Schilder'^' ook wel te 
verwachten, voegt hij eraan toe. Toch betekent dat niet, dat Bremmer en Woelderink 
elkaar nader komen. Wat Bremmer met de ene hand geeft, neemt hij volgens Woelde
rink met de andere weer terug: 

- Bremmer zegt, dat God al Zijn besluiten eeuwig voor Zich heeft; tracht men zich zo 
toch weer niet een voorstelling te maken van het eeuwig besluit?; 

"»EdG IX, p. 25 (tweede kolom). 

' " £(iC IX, p. 25-26. 

™ Woelderink zegt zelfs, dat Christus tot middel om de verkiezing uit te voeren verlaagd werd. Als bewijs 
voert hij het spreken van de Hessische theologen op de Synode van Dordrecht 1618/1619 aan- de verkiezing 
gaat voorop, de verlossing door Christus geschiedt later; EdG IX, p. 35 en 38. 

™ Zie voor Schilders kritiek op supra- en infralapsansme: Heidelbergsche Catechismus III, Goes 1950, p 
455-480. Woelderink wijst op Schilders Catechismusverklaring en vermeldt erbij, dat Schilder al vóór de 
Tweede Wereldoorlog zijn bezwaren naar voren bracht; EdG IX, p. 34 (tweede kolom) Zie voor een 
totaaloverzicht van Schilders visie op supra- en infralapsarisme: H.M. Yoo, Raad en daad, p. 136-170. 
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- wanneer Bremmer - echt scholastiek!'^^ - onderscheidt tussen het verkiezingsbesluit 
enerzijds en het verbond van de verlossing anderzijds, voert hij dan niet een nieuwe 
rangorde in de besluiten van God in?; 

- Bremmer onderscheidt tussen de wetenschappelijke spreekwijze en de niet-weten-
schappelijke manier van spreken. In de Dordtse Leerregels echter zijn theologie en 
kerkelijke belijdenis te nauw met elkaar verbonden om op deze manier gescheiden 
te kunnen worden. Woelderink stemt Bremmer toe, dat wij slechts mensvormig 
over God kunnen spreken. Juist daarom moeten wij afzien van alle begrippen-
speculatie over de raad van God.'^' Daarover kunnen wij alleen spreken vanuit de 
kennis, zoals God die ons ontsloten heeft in Jezus Christus.'^" 

3. De leer der decreten 
Woelderink ziet de visie op Gods besluiten in de na-reformatorische theologie geheel 
onder de invloed van wijsgerig denken. Nergens komt dat sterker naar voren dan m de 
these, dat al Gods besluiten van eeuwigheid af genomen zijn. Hier wordt gewerkt met 
een abstract eeuwigheidsbegrip, dat verbonden met Gods besluiten daaraan het karakter 
als besluiten dreigt te ontnemen. 

Volgens Woelderink kent de Schrift geen abstract eeuwigheidsbegrip. Het gaat in 
de Schrift niet om de eeuwigheid, maar om de Eeuwige. God is de onveranderlijke in 
Zijn trouw. "Wij kennen God alleen uit zijn openbaring in Christus Jezus, uit zijn 
verbondsspreken en verbondshandelen. Het moet ons daarom voldoende zijn te weten, 
dat Hij de eerste en de laatste is, wiens hand ons en ons tijdelijk leven omspant, de God 
van verleden en heden en toekomst, die altijd God is en Zich zal betonen God te 
zi jn . ' "" 

Het wijsgerig eeuwigheidsbegrip definieert - langs de weg der ontkenning - Gods 
eeuwigheid als: niet onderworpen-zijn aan de tijd. Er is bij God geen groei of 
ontwikkeling. Zoals God eeuwig is, zo acht de na-reformatorische theologie ook Gods 
besluiten eeuwig. God is nooit zonder Zijn besluiten geweest. 'De besluiten van God 
zijn de besluitende God.' Die besluiten horen dus tot Gods essentie. Kan men hier nog 
wel over besluiten spreken? Feitelijk zijn ze nooit genomen.'^' Ook gaat het niet om 
vrijmachtige besluiten; als actus decernens werd het besluit noodzakelijk genoemd. 
Alleen als tendentie en relatie tot het object, dat geschapen zal worden, is het besluit 

"'' Woeldennk citeert Bremmer hier uit diens artikel m Polemios, waann deze - anders dan in Stijl - over de 
verkiezing spreekt als over het besluit van de ongedeelde dneenige God. Woelderink vraagt Wat is een 
ongedeelde en een gedeelde dneenige God"', EdG IX, p 34 (derde kolom). 

"^ Over Gods verborgen raad en besluiten mag men wel mediteren, maar met speculeren, merkt Woelderink 
op EdG IX, p 57 

"' Zie voor het geheel van dit onderdeel: EdG IX, p. 34-35. 

' " EdG IX, p 43. 

"*" Al eerder m zijn beantwoording had Woelderink Bremmer met deze vraag geconfronteerd, " maar op 
een dergelijke vraag, reeds vroeger gedaan, is nog nooit, voor zover ik weet, een van mijn critici ingegaan", 
EdGlX,p 34 
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vrijmachtig. Alle besluiten van God verenigt men in één besluit, "want als God niet op 
eenmaal 't hele programma van de wereldgeschiedenis had ontworpen, zou er een 
zekere duur zijn geweest in het nemen der besluiten en dat acht men met Gods eeuwig
heid in strijd."'" Zo ontstaat er afstand tussen Gods besluiten in de eeuwigheid en Zijn 
daden in de tijd. Maar waarom kan God wel in de tijd daden stellen zonder Zijn 
eeuwigheid op te heffen en kan Hij in de tijd geen besluit nemen? 'Het behage U mij te 
verlossen', bidt de dichter van Psalm 40 (vs. 14). Ziet hij dan niet uit naar het moment, 
waarop God besluiten zal hem te verlossen? Het wijsgerig Godsbegrip maakt van God 
een starre en dode God. Terwijl de God van de Schrift een bewogen God is. 

Woelderink stelt deze kwestie aan de orde in verband met de leer over het eeuwig 
besluit van verkiezing en verwerping. Eigenlijk is ook dit besluit - opgenomen als het is 
in Gods ene grote praedestinatie-besluit, dat heel de wereldgeschiedenis omvat - nooit 
genomen. Er blijft niets over van een vrijmachtig verkiezingsbesluit: "deze God van 
onze begrippenmanie is gevangen in zijn eigen onveranderlijkheid; Hij kan geen 
besluit nemen en in elk geval, als Hij iets besloten heeft, nimmer meer een besluit 
daaraan toevoegen. (...) Men denke niet, dat ik van de souvereiniteit van God niet wil 
weten! Hij is God en niemand meer! Maar deze souvereine God is de God en Vader 
van onze Here Jezus Christus en iedere omschrijving van Gods souvereiniteit, waarbij 
dit vergeten wordt, waarbij ons begrip van souvereiniteit het Godsbegrip bepaalt, is er 
niet alleen naast, maar leidt ook tot een valse religie."'^* 

4. Slotopmerkingen 
Woelderinks artikelenreeks sluit af met een tweetal artikelen: 'Samenvatting'.'" Enkele 
elmenten daaruit werden in bovenstaand overzicht al verwerkt. Daarnaast plaatst 
Woelderink nog de volgende opmerkingen: 

met de verkiezing is de verwerping gegeven. De verwerping is geen veroordeling 
noch een gericht van God. Het is een voorbijgaan van God. Dat betekent niet, dat 
God voorgoed verwerpt. De uitverkorenen zijn geroepen om voor anderen te 
getuigen van het heil van God, opdat zij behouden worden. Helaas heeft de uitver-
kiezingsgedachte dikwijls geleid tot geestelijke hoogmoed en tot een zich opsluiten 
in eigen uitverkoren groep. Woelderink stelt de Dordtse Leerregels, in het bijzon
der 1,6 daarvoor verantwoordelijk;"" 
de Schrift zegt niet veel over Gods genade-voornemen van vóór de grondlegging 
van de wereld. Wel is dit weinige van grote betekenis. Steeds is er sprake van Gods 
genade-voornemen in Christus Jezus. "We willen er niet over twisten of Christus in 
tijdelijke of logische volgorde de eerste is dan wel de verkorenen; dergelijke 
gedachten zijn de Schrift vreemd; maar we mogen er wel de nadruk op leggen, dat 

' " EdG IX, p. 43-44. 

"* EdG IX, p. 45-46. 

'"£<iG IX, p. 50-51 en 57-58. 

'"ErfGIX.p. 50. 
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Christus als het Hoofd der gemeente meerder is dan de gemeente; Hij is immers 
haar Heer, voor Wien zij zich in aanbidding neerbuigt. Maar dan is het zeker, dat 
ook in Gods Raad Hem de eerste plaats is bereid en niet de gemeente; dan is het 
gewis, dat niet Hij het middel is om de uitverkorenen te zaligen, maar dat omge
keerd de uitverkorenen veeleer het middel zijn om door de kennis van zijn Heerlijk
heid de grootheid van Gods genade in Hem bekend te maken."'" In dit opzicht 
stellen de Dordtse Leerregels Woelderink diep teleur. Alles draait daar om de 
scheiding tussen verkorenen en verworpenen en niet om Gods genade-openbaring 
in Christus; 

- Woelderink ontkent, dat hij aan het krachtdadig werk van de Heilige Geest tekort 
doet. Gods kracht is niet -van fysische of metafysische aard. De Heilige Geest 
worstelt met de menselijke eigenwilligheid. De kracht van de Heilige Geest is een 
geestelijke kracht, een kracht van goddelijke overreding en overtuiging. Gods 
bemoeienis is er ook met hen, die ongelovig blijven. Mensen kunnen de Heilige 
Geest lasteren, bedroeven, weerstaan. "Wie zal kunnen aangeven, waar de grens is 
van deze wederstand, waar de Geest zó weerstaan is, dat Hij Zich terugtrekt? Als 
David na zijn zonde bidt: Neem uw Heilige Geest niet van mij, hoeveel te meer 
dreigt dit gevaar dan de ongelovige, die de Geest weerstaat?"'" Wie aan dit gevaar 
ontkomt, heeft dit alleen aan Christus te danken. 

XVb.4 C. Trimp - Woelderink 

4.1 'Tot een levendige troost Zijns volks' 

4.1.1 Inleiding 
In hetzelfde jaar, waarin Bremmer zijn artikelen in Stijl publiceerde, verscheen van de 
hand van C. Trimp'^^ het geschrift Tot een levendige troost Zijns vo/fa.'̂ '* 

'" Ei/G IX, p. 51 

"^ a c IX, p. 57. 

' " Cornells Trimp (1926); vrijgemaakt-gereformeerd predikant te Twijzel, Middelburg, Voorburg en 
Groningen-Noord (gegevens uit Handboek 1998 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Goes 1998, p. 39). In 1961 promoveerde hij - als eerste na de erkenning van het promotierecht aan de Theo
logische Hogeschool te Kampen (Broederweg 15) - op het thema: Om de oeconomie van het welbehagen. 
Een analyse van de idee der 'Heilsgeschichte' in de 'Kirchliche Dogmatik' van K Barth, Goes 1961. Van 
1970 tot 1992 was Trimp hoogleraar m de ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit te Kampen 
(Broederweg 15). Zie voor een theologische karakteristiek van C. Trimp: J Kamphuis, 'C Trimp-diaconio-
loog', in. F H Folkerts, P Houtman, P.W. van de Kamp (red.), Ambt en actualiteit. Opstellen aangeboden 
aan Prof. Dr. C. Trimp ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde Kerken op 2 december 1992, Haarlem 1992, p 9-24. 

' " Ondertitel: Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods, Goes 1954 
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Oorspronkelijke opzet 
Tnmps boek was bedoeld als onderdeel van een geschrift, dat door J Kamphuis, J R 
Wiskerke en hemzelf in één band gepubliceerd zou worden ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Theologische Hogeschool te Kampen Daarmee wilden zij in het 
bijzonder hun dankbaarheid voor het dogmatisch onderwijs van K Schilder tot uiting 
brengen Om praktische redenen verschenen de bijdragen van de dne auteurs als 
afzonderlijke publicaties ' ' ' Het initiatief was van C Tnmp afkomstig "^ 
De oorspronkelijke bedoeling was om in 1954 K Schilder ter gelegenheid van zijn 

twintigjarig professoraat een 'Festschrift aan te bieden Ook B Holwerda zou medewer
king verlenen Door het overlijden van Schilder en Holwerda werden de plannen gewij
zigd '" 

In zijn geschrift geeft Tnmp brede aandacht aan De Uitverkiezing Woelderink 
verdient het aangehoord te worden Steeds heeft hij gestreden voor de belofte-predi-
king, tegenover scholastiek, mystiek en pietisme Ook binnen de Gereformeerde 
Kerken is er van Woeldennks analyses een dankbaar gebruik gemaakt Woelderink 
verdient te meer aandacht, nu hij - na steeds gewaarschuwd te hebben tegen de 
overheersing van een 'verkiezingsidee' - rechtstreeks over de verkiezing spreken gaat "' 

Tegelijk zet Tnmp zijn bespreking van De Uitverkiezing in een breder kader De 
zaken, die hier aan de orde zijn - verbond en verkiezing - gaan vrijgemaakt-
gereformeerden rechtstreeks aan Evenals Woelderink werden de 'bezwaarden' uit de 
Vnjmakmgstijd vanwege hun verbondsleer van remonstrantisme verdacht''' Aan dit 
bredere kader besteden we in het kader van deze studie geen nadere aandacht We 
beperken ons tot Tnmps opmerkingen over Woelderink. 

4.1.2 Overzicht 

1. Woelderink heeft Karl Barth misverstaan 
Tnmp signaleert, hoe Woelderink zich aansluit bij de stelling van Barth Jezus Chnstus 
is het Subject en het Object van de verkiezing, Hij is de Verkorene en Verworpene bij 
uitnemendheid Maar na deze liefdesverklaring aan het adres van Barth maakt Woelde-

' " Aldus het gezamenlijk Voorwoord in Tot een levendige troost Zijns volks De bijdrage van J Kamphuis -
al eerder in deze studie genoemd - heeft als titel Katholieke vastheid Enkele opmerkingen met betrekking tot 
de leer der onveranderlijkheid Gods, Goes 1956 J R Wiskerke publiceerde onder de titel Volk van Gods 
keuze, Goes 1955 (met een inleidend woord van H J Schilder), in deze studie ging hij de verkiezing van 
Gods volk in het Oude Testament na In het verlengde van Volk van Gods keuze schreef Wiskerke Volk van 
Gods roeping Over Rom 9 1-9 en Gal 3 16, Goes 1966, en Geroepen volk Een studie over Rom 9 10-29 
Goes 1967 

' " J Kamphuis, Discipel-docenL Enkele zakelijke overwegingen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
jubileum als predikant van professor C Tnmp, woensdag 11 februari 1976', in Almanak FQI1976, p 109 

' " J Kamphuis, Een uitgemaakte zaak Een keuze uit de artikelen van Prof J Kamphuis aangeboden bij 
zijn afscheid als hoogleraar door het Studentencorps Fides Quadrat Intellectum', Kampen 1987, p 101 

™ Levendige troost p 5-7 

"''Levendige troost, p 7-9 
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rink allerlei terugtrekkende bewegingen. Hij voelt, dat Barth de ongereformeerde kant 
opgaat. 

Trimp stelt: op het beslissende punt  de christologische aanvat van de verkiezings

leer  heeft Woelderink Barth totaal misverstaan. ''*" Barth gebruikt wel de gereformeer

de termen. Maar deze heeft hij ontdaan van de gereformeerde leerinhouden. Bij Barth 
betreft Gods verkiezing in Christus alle mensen. We vinden niets terug van het 
Schriftgetuigenis over het volk van God, waarvoor Christus Zijn bloed kwam geven. 
Met K. Schilder zegt Trimp: Praedestinatio gemina wordt tot praedestinatio dialecti

ca. De kern van Barths betoog is: Jezus Christus, de Godmens, is tegelijk de verkie

zende God en de verkoren èn verworpen mens. 
Woelderink meent, dat Barth hier gebruik maakt van het gereformeerd motief van 

de vrederaad, het verbond der verlossing. In dat verbond verklaart de Zoon Zich bereid 
het Hem toegewezen volk te verlossen. Dat motief zou Barth verder uitgewerkt hebben. 
Daartegenover stelt Trimp, "dat het bij Barth in 't geheel niet gaat over de verkiezing 
van de Zone Gods! En evenmin gaat het Barth om de verlossing  te Zijner tijd  van 
het volk des Heren.'"^*^ Barth spreekt niet over de Zoon, maar over Jezus Christus, de 
Godmens, als de verkiezende God en de verkoren mens. Trimp sluit zich aan bij 
Bremmer: de leer van de vrederaad heeft alleen zin, wanneer er verkorenen zijn. En 
juist daarvan wil Barth niet weten. Woelderink is stellig geen barthiaan. Wel heeft hij 
verzuimd de barthiaanse grondgedachten te toetsen. Terwijl hij wel degelijk heeft 
aangevoeld, dat op concrete punten het schema van Barth ingaat tegen de Heilige 
Schrift. Trimp noemt onder andere Woelderinks bezwaar, dat bij Barth de scheiding

makende functie van het geloof verloren gaat. Maar had Woelderink anders verwacht? 
Het is Barth er in heel zijn praedestinatieleer toch juist om begonnen het onderscheid 
schapen en bokken weg te nemen?'"^ Trimp noemt Woelderink dan ook meer dan eens 
'naïef in zijn aansluiting bij Barth.''*' De verwarring wordt compleet, wanneer Woelde

rink verkiezing en verwerping eerst maakt tot daden van God in de historie en vervol

gens tot uitspraken van God, met beroep op het reformatorische simul peccator et 
Justus en de taal van het Doopsformulier. Waar is Woelderinks eigen nuchtere taal 
gebleven, toen hij opmerkte, dat de verkiezing in Schriftuurlijke zin niet handelt over 
de waarheid, dat God de gelovigen in Christus heeft aangenomen, maar over het 
onbegrijpelijk wonder, dat God HEN in Christus heeft willen aanzien?"" Nu echter 
volgt hij de remonstrantsbarthiaanse stelling, dat de hoofdgedachte van het evangelie 
'Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven' (Joh. 3:16)  ook de hoofdgedachte is 
van de raad van God. Met Barth heeft Woelderink het persoonlijke van de verkiezing 

'* Levendige troost, p. 22. 

'"' Levendige troost, p. 34. 

'■" Trimp wijst op de inconsequentie van Woelderink, wanneer deze zegt, dat het scheidingmaken tussen 
schapen en bokken van God is, terwijl hij tegehjk ontkent, dat dit scheidingmaken iej/witóuitvoering is; 
Levendige troost, p. 66. 

"" Levendige troost, p. 23, 37; op p. 39 spreekt Trimp over argeloosheid of: blindwi7/enzijn. 

"" Trimp citeert EdG III, p 194; Levendige troost, p. 40. 
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losgelaten, nu hij wil spreken over verkiezing en verwerping ten aanzien van alle 
mensen 

2. Woelderink heeft de gereformeerde theologie misverstaan 
Woelderink verwijt de gereformeerde theologie het verbond van de vrede onderge

schikt te hebben gemaakt aan de praedestinatie Het verkiezingsbesluit zou louter een 
product zijn van de blote vnjmacht van God, buiten Christus om Pas in een tweede 
besluit, aan het eerste ondergeschikt, zou Christus een plaats hebben ontvangen, als 
middel tot uitvoering van de verkiezing 

Trimp sluit zich aan bij Woelderinks stellingname, dat de leer der verkiezing haar 
plaats dient te ontvangen in de leer van de vrederaad des Heren, mits in gereformeerde 
zin uitgewerkt"" God heeft ons uitverkoren in Christus (Efeze 1 4, zie ook Efeze 
3 11) "Onjuist IS het te menen, dat Chnstus ons verkiest, want dat staat in genoemde 
teksten geenszins aangeduid, maar wel moet vaststaan, dat de Here Christus een 
centrale plaats heeft in het goddelijk verkiezingsbesluit, en derhalve ook behoort te 
hebben in onze leer der verkiezing Een leer van een verkiezing buiten Chnstus om, 
louter als product van een zgn blote goddelijke vnjmacht, is met naar de Schriften, en 
een leer van de verkiezing van Christus tot Middelaar, waarbij deze Middelaarstelling 
secundair is t o v de verkiezing van mensen, is evenmin naar de Schnften "'"* Naar 
Trimps mening steunt Efeze 1 de stelling, dat de verkiezing van God als het werk van 
de Vader haar plaats heeft in de vrederaad De Vader heeft in één acte een vast getal 
mensen verkoren en aan de Zoon gegeven, en de Zoon heeft Zich in diezelfde hande

ling en onderhandeling willen (laten) stellen tot Borg en Hoofd, terwijl de Geest op 
Zich nam voor Zijn deel het heilswerk te volvoeren en in de gelovigen te verzegelen 
De verkiezing van de Vader is 'aangedreven' door de eeuwige hefde, die de drie 
Personen jegens elkaar hebben '■*' 

Gods liefde 
In de liefde, die in Gods dneenig Wezen van de Vader naar de Zoon uitgaat, is de 
verkiezing mede opgenomen In die liefde mogen  naar schepselen maat  ook al 
degenen delen, die de Vader aan de Zoon schenkt Trimp wijst hierbij op Johannes 
17 2126 Deze Zelfliefde van God, die in de Zloon komt tot de uitverkorenen, is niet 
anders dan Gods lust tot Zelfverheerlijking Met de Zwitserse gereformeerde theoloog 
uit de zeventiende eeuw Heidegger wijst Tnmp op teksten als Romeinen 9 23, 11 33, 
Johannes 5 20, 8 50, Efeze 1 6 
Voor Woelderink is Gods liefde niet Zijn 2felfhefde, maar Zijn liefde tot de wereld 

Daaruit komen volgens hem al Gods besluiten op Die liefde is hier meer dan een 
eigenschap of deugd, zij spreekt van het wezen van God Naar Trimps oordeel komt 
Woeldennk met deze laatste stelling in strijd met wat artikel 1 Nederlandse Geloofsbelij 
denis zegt over de eenvoudigheid Gods God heeft geen eigenschappen, maar is al Zijn 
eigenschappen God is liefde Maar evenzeer gerechtigheid, heiligheid, wijsheid God 

"" Levendige troost p 46 

'■" Levendige troost p 44 

"" Levendige troost p 45 
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werd door al Zijn deugden aangespoord, toen Hij Zichzelf en al Zijn deugden wilde 
verheerlijken in de voorgenomen werken der genade Het verkiezingsbesluit is niet door 
de liefde' gedragen, maar wordt door Hem gedragen, die Zichzelf bemint en beminnen 
zal in al Zijn deugden Daarom is de keus van Zijn liefde geen machteloze liefde Ook is 
het geen gedwongen keus God is de vrije God, die toornen kan en wil tegen zondaren 
Daarom is de keus van Zijn liefde in Hem geen tegenstelling tot Zijn voorgenomen toorn 
en haat 

Trimp verwerpt dan ook Woelderinks voorstelling van zaken, dat verkiezing en 
verwerping producten zouden zijn van de blote vnjmacht van God Zoals hij eveneens 
de gedachte afwijst, dat Gods verkiezing en verwerping niet in één ongedeeld besluit 
zouden kunnen zijn geschied "Wij willen onze God eren als de God Die Zijn Zoon heeft 
gesteld tot Borg voor hen, die Hij Zijn Zoon gegeven heeft en tegelijk deze zelfde Zoon 
Zijner liefde heeft gesteld tot Rechter over allen, zodat in Hèm Gods toorn als de toorn 
des Lams openbaar zal worden Zijn eeuwige liefde tot de Zijnen èn Zijn eeuwige afkeer 
van alles wat niet uit Hem is en ieder die tegen Hem is, sluiten elkaar niet uit, alsof ze 
elk een eigen oorsprong hadden, zij zijn in de ene God, Die Zich niet schaamt om ook 
van eeuwigheid de grote Hater te zijn, naar het woord van Prof Schilder '"" Daarom 
komt de gemeente nooit uitgedacht over de oorsprong van Gods eeuwige liefde jegens 
haar, want die oorsprong is God Zelf De God, die Zich niet laat narekenen en wiens 
besluiten zich niet laten systematiseren (supra en infra') " ' 

Tnmp neemt afstand van Bremmer, die scherp onderscheiden wil tussen verkiezing en 
vrederaad Tnmp meent zijn eigen gedachtengang in de Dordtse Leerregels zelf te 
kunnen aanwijzen, ook al werd de leer van de vrederaad pas later tot ontwikkeling 
gebracht "" In D L 1,7 wordt de uitverkiezing m Chnstus en de Borgstelling van 
Christus naast elkaar in één zin gezegd 'denwelken Hij ook van eeuwigheid (evenals 
de verkiezing van eeuwigheid is) tot een Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en 
tot fundament der zaligheid gesteld heeft' Tnmp concludeert Hier wordt na elkaar 
gezegd wat tegelijk is geschied Wanneer 1,7 vervolgt met 'en opdat zij door Hem 
zouden zalig gemaakt worden, heeft Hij ook besloten hen aan Hem te geven', lijkt het, 
alsof dit een apart besluit is Maar de Latijnse tekst maakt duidelijk, dat dit niet de 
bedoeling is 'en aldus besloot Hij hen aan Hem te geven, opdat zij zalig gemaakt 
zouden worden '"' De verkiezing tot zaligheid en de bepaling van de weg tot die 
zaligheid is één en dezelfde (D L 1,8) Wat Woeldennk in de Dordtse Leerregels zegt 
te missen, is in feite daar aanwezig de samenvoeging van de leer der verkiezing en van 
het verbond der verlossing 

Toch weigerden de vaderen hardnekkig Christus het fundament der verkiezing te 
noemen In plaats daarvan spraken zij over Hem als het middel van de verkiezing en 

"" Levendige troost, p 120 

''" Zie voor deze excurs Levendige troost, p 115 121 

"" Levendige troost, p 48 

'" atque ita eos ipsi salvandos dare decrevit. Levendige troost p 47 Tnmp ontkent niet, dat vele 
gereformeerde theologen Gods besluit om Christus te stellen tot Hoofd en Middelaar der verkorenen deden 
volgen op het besluit der verkiezing in Christus (p 55, ook het omgekeerde kwam voor) Hiervan is echter in 
de Dordtse Leerregels geen sprake 
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het fundament der zaligheid Dit gebeurde tegenover de remonstranten Dezen zeiden, 
dat de 'aandrijvende oorzaak', waardoor de Vader bewogen werd om te kiezen, van 
Christus uitging Christus, in Wie volgens Efeze 1 4 de gelovigen begrepen zijn Het 
was een chnstologische vermomming van de gedachte aan een verkiezing op grond van 
vooruitgezien geloof Daartegenover stelden de gereformeerden God nam de redenen 
uit Zichzelf Verkiezing in Christus is wat anders dan verkiezing wegens Chnstus In 
dat kader spraken zij over Christus als middel der verkiezing en fundament der 
zaligheid Daaruit mag echter niet afgeleid worden, dat zij een verkiezing buiten 
Christus om geleerd hebben, waarbij Christus een ondergeschikte plaats ontving in een 
tweede besluit Integendeel Het verkiezmgsbesluit omvat ook de rmddelen' "Zeker, 
velen, ook ter Dordtse Synode, hebben Chnstus het voornaamste middel der verkiezing 
genoemd, maar dat middel werd dan ook gezien als in hetzelfde besluit der verkiezing 
geordineerd' - en dat had Dr Woeldennk zijn lezers toch ook wel eens mogen vertel
len Want dat alles is de achtergrond, met name van D L 1,8 ""^ 

3. Door de verwerping te loochenen tast Woelderink de vrederaad aan 
Woeldennk wil niet weten van een verwerping als eeuwig besluit (D L 1,15) Naar zijn 
mening wordt God daarmee - hoe dan ook - tot auteur van de zonde Naar de oorsprong 
van de zonde mogen en kunnen we echter niet zoeken, zij is een even ondoorgrondelijk 
geheim als de diepten van God Op deze manier tracht Woelderink het hele dilemma 
van supra en infra op zij te werpen Trimp formuleert de volgende bezwaren tegen deze 
gedachten van Woelderink 

- door elke relatie tussen God en de zonde te ontkennen, wordt bij Woelderink de 
zonde in hoge mate een zelfstandige macht'" Blijkbaar is Gods liefde met krachtig 
genoeg om allen te overwinnen Het lijkt wel, of God gedwongen is door het 
mystene van de zonde een hel in te richten, die altijd een getuigenis zal zijn van de 
onmacht van Gods liefde Trimp noemt het ^e/roo/aan de Here plegen',"" 

- daarmee heeft Woelderink tevens de leer van de vrederaad aangetast In de raad 
van de vrede hebben Vader, Zoon en Geest Zich verbonden tot een volkomen werk, 
dat door geen zondemacht gebroken kan worden Bij Woeldennk schijnt"' de 
vrederaad niet meer een samenstemming te zijn van Vader, Zoon en Geest over een 
vast aantal personen De enige inhoud van het verbond der verlossing schijnt te 
zijn de liefde van God, die Zichzelf wil geven in Jezus Chnstus, opdat een ieder, 
die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe "Niet dus de 
personen zélf zijn uitverkoren, maar de hoedanigheid van de personen, die m de 
tijd verkoren zullen worden - t w het geloof - is in het Verbond der verlossing 

"^ Levendige troost p 54 

' " Levendige troost p 65 

"'' Levendige troost p 65 67 

' " Trimp formuleert voorzichtig Als wij Dr Woeldennk goed hebben verstaan Levendige troost p 68 
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bepaald.""* Daarmee is Woelderink volgens Trimp geheel in het remonstrantse 
vaarwater terecht gekomen. Daartegenover beleden de vaderen, dat God geen 
kwaliteiten, maar personen liefheeft. Hier wordt door Woelderink de soevereiniteit 
van de genade van God geloochend. De particulariteit van de liefde van God valt 
weg en daarmee heel het liefdeskarakter, ook van de vrederaad. De liefde wordt een 
'regel', waarnaar God handelen zal. Geen wonder, dat Woelderink niet wil weten 
van een numerus clausus. Niet de raad des vredes maakt scheiding onder de 
mensen. Dat doen geloof en ongeloof, "en daarmee is de souvereine kracht van de 
liefde Gods, die, naar de aard der liefde, kiezende liefde is, zonder meer geloo
chend.'"" 

- door zijn afwijzing van de verwerping als besluit van God komt Woelderink in 
problemen met het lezen van de Schrift. Trimp wijst op teksten als Romeinen 9:18, 
God verhardt wie Hij wil. Verharding is niet alleen een gevolg van zonde, maar ook 
met effect van zonde. God verhardt ook niet ieder, hoewel allen zondaars zijn, maar 
wie Hij wil. Wat denkt Woelderink van deze wil van God? Hoe legt hij het Schrif
twoord uit: God werkt alle ding naar de raad van Zijn wil? Woelderink brengt een 
'raad des satans' ter sprake, die God soms dienstbaar maakt aan Zijn heilswil. Maar 
de Schrift weet niet van een 'raad des satans'. Job werd niet slechts door satan 
geslagen. Het was dezelfde God, die ook daarin werkte naar de raad van Zijn wil. 
Christus is ook gesteld tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. In het 
boek Openbaring toont God Zijn dienstknechten de dingen, die haastig geschieden 
moeten, waaronder grote ellende en zware gerichten. God bereidt de vaten van de 
toom ten verderve toe, opdat het voomemen-naar-verkiezing vast zou blijven. 
Inderdaad, hier is een mysterie. Het is niet in één formule onder te brengen: Gods 
haten van de zonde - Hij is geen auteur der zonde - én de openbaring, dat Hij ook 
aan zonde en kwaad overgeeft, terwijl de verantwoordelijkheid van de mens voluit 
gehandhaafd blijft. Dit is niet het mysterie van de zonde, maar hier werpen we een 
blik in de verborgenheid van God. Daarom hebben de gereformeerden hier veel 
eerbiediger dan Woelderink gesproken. Ze zagen niet, welk verband er was tussen 
God en de zonde, maar wel, dat er verband was. God is niet door de zonde verrast, 
ook hier heeft Zijn hand stuur gegeven. Vandaar de term 'actieve permissie'. Een 
term, die niets verklaart, maar alles zegt voor degene, die hier zijn grenzen (er)kent. 

Tnmp oefent ook methodische kritiek uit op Woelderinks lezen van de Schrift. 
Woelderink speelt verkiezing als 'raad' en als 'daad' tegen elkaar uit. Daarbij brengt hij 
niet in rekening, dat achter Gods verkiezingsdaad beraadslaging ligt. God verkiest in de 
historie, omdat Hij al verkozen heeft in Zijn raad. Woelderink zal dit laatste geen 
verkiezing, maar besluit-tot-verkiezing noemen. Echter, "een besluit tot verkiezing is 
als zodanig verkiezing", stelt Trimp."* Daarbij wijst hij op de (lees)regel van K. Schil-

' " Levendige troost, p 68-69. 

' " Levendige troost, p. 70, zie ook p 76 "Het gaat om het eren van Gods groot genadewerk; en dat Zijn 
genade particulier is, dSt zal beleden moeten worden. Anders is Gods liefde geen liefde meer." 

"* Levendige troost, p 82 
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der: het Subject bepaalt het predicaat. Wat 'verkiezen' betekent wordt bepaald door wie 
God is: de Eeuwige. 

Trimp ontkent, dat in de Schrift verkiezing tot verwerping kan worden. Het 
voorbeeld van Saul heeft geen kracht van bewijs. De verkiezing van Saul tot koning is 
niet de verkiezing-der-liefde, waarvan het Oude Testament spreekt. Deze verkiezing 
blijft onberouwelijk, ook wanneer God Zijn volk straft en een tijdlang Zijn aangezicht 
verbergt. Trimp mist hier bij Woelderink de bijbelse 'rest-gedachte'; er blijft een 
overblijfsel naar de verkiezing van de genade.'" 

Wat Mattheüs 22:14 betreft - 'Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren' - denkt 
Trimp, in tegenstelling tot Woelderink, wel aan de verkiezing van eeuwigheid. Het gaat 
over een verkiezing, die al geschied is. Christus waarschuwt tegen Joodse eigenwaan 
en valse zekerheid: de roeping is de verkiezing nog niet! Het is aansporing om de 
roeping serieus te nemen.'*" 

Trimp wijdt een brede bespreking aan het 'Boek des levens'. Hij komt tot de 
slotsom, dat de Schriftgegevens op dit punt niet onder één noemer (verkiezing of 
verbond) te brengen zijn.'" 

4. Woelderinks grondfout: verbond en verkiezing als dilemma 
Voor veler besef staat de leer over de verkiezing geïsoleerd van die over het verbond. 
Ook Woelderink wordt volgens Trimp in zijn strijd tegen dit verwoestend twee-lijnen-
dilemma door dit dilemma beheerst. Eerst verzette hij zich tegen het misbruik van de 
verkiezingsleer, de verkiezings-idee. Maar ook toen al zag hij verbond en verkiezing 
als twee lijnen, die slechts in het 'nochtans' een verbindingslid hadden. Zo moest het 
wel komen tot een afscheid van de confessionele verkiezingsleer. "Immers, toen het 
voor Dr Woelderink - wellicht mede naar aanleiding van de strijd in de Gereformeerde 
Kerken - kwam vast te staan, dat de 'twee-lijnen-leer' het bederf is van het geloofsle
ven, was het voor hem nog slechts één schrede om te komen tot een bezwaar tegen de 
Dordtse Leerregels, die naar zijn gevoelen toch óók formulering zijn van twéé waarhe
den, die elkaar op de duur niet verdragen kunnen."'*^ Vandaar dat Woelderink nu de 
ene lijn - die van de verkiezing - helemaal opgeeft, om de andere lijn - die van het 

'*' Levendige troost, p. 85-88. 

"" Uvendige troost, p. 88-91. 

' " Levendige troost, p. 91-103. Trimp constateert bij Woelderink onhelderheid. Eerst zegt hij, dat in het 
hemels register de namen van ware gelovigen staan. Onduidelijk blijft echter, of het inderdaad over ware 
gelovigen gaat (dan zou Woelderink een afval van ware gelovigen leren), of om mensen, die door God voor 
ware gelovigen gehouden worden, zoals een kerkenraad mensen als ware gelovigen kan beschouwen en 
registreren; ook dit is een ongerijmdheid Trimp ontkent een afval van ware gelovigen. De Schrift zegt: "Zij 
zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet" (1 Johannes 219). Straks zegt Christus. "Ik heb u nooit 
gekend" (Mattheüs 7:23); ook zegt de Schrift, dat God het werk van Zijn handen niet laat varen; Levendige 
troost, p 92-93; zie ook p 135: "Waarachtig geloof in de God der verkiezing zal grijpen naar alles, wat deze 
God openbaarde in het verbond' Dus blijven wij - tegen alle protest van Dr Woelderink in - zeggen, dat het 
geen ware gelovigen zijn, de mensen die wèl zeggen dat ze verkoren zijn, maar niet in een dagelijks levend 
en vruchtbaar geloof wandelen." 

'" Levendige troost, p. 113-114. 
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verbond - te kunnen vasthouden Woelderink werpt het twee-hjnen-schema zelf met 
weg HIJ heft alleen de spanning op door de ene lijn weg te breken Maar de andere lijn 
van datzelfde schema houdt hij over Daarmee is het schema wel uit zijn voegen, maar 
IS het niet schriftuurlijk overwonnen en drijft het Woelderink naar het remonstrantisme 
uit Kortom Woeldennks grondfout is hij heeft de eenheid van verbond en verkiezing 
met gegrepen'^^^ 

Tegenover het twee-lijnen-schema stelt Tnmp de pnncipiele eenheid van verbond 
en verkiezing ligt in God Zowel verkiezing als verbond zijn beide uit de eeuwige God 
en Vader van Jezus Christus De God van de liefde-keus is de God van de liefdes
relatie De schatten van het verbond zijn de schatten van de verkiezing, omdat zij 
schatten van Gods liefde zijn Er moet niet getheoretiseerd worden over 'de' verkiezing 
en 'het' verbond, geabstraheerd van de levende God De verkiezende God is de God 
van het verbond De verkiezing van de Here wordt openbaar op de weg van de 
kerkvergadenng Zo moeten verbond en verkiezing gepredikt worden Nooit los van 
elkaar, maar altijd in samenhang met elkaar '** 

Het Boek des levens 
Vanuit deze optiek komt Tnmp terug op het 'Boek des levens '" Het is niet het boek van 
de verkiezing Ook niet van 'het verbond Het is het boek van God, de God van verkie
zing en verbond Over dit boek spreekt de Schnft zeer concreet, al naar gelang de 
situatie van de geadresseerden Tegen geestelijk geamveerde mensen zegt de Here 
Alleen in de weg van strijd en overwinning blijft u deelgenoot van Mijn genade Dan zal 
Ik u met wegdoen uit het Boek des levens (Openbaring 3) Maar een beproefde kerk 
wordt getroost met de onaantastbaarheid van de gunst van de Here, die in haar diepste 
verankering gezien wordt als gunst van de eeuwig verkiezende God en Vader van Jezus 
Christus (Openbaring 13) Zo is dan - als men die termen persé gebruiken wil - in 
Openb 3 het boek des verbonds en in Openb 13 het boek der verkiezing bedoeld Maar 
tegenstrijdig is zulks geenszins Want m beide hoofdstukken is bedoeld het boek van 
dezelfde God der kerk, die verbond en verkiezing beide zal handhaven op aarde "''' 

4.2 Woelderinks reactie 

4.2.1 Aard van de reactie 
In Eenigheid des Geloofs van 20 mei 1955 reageerde Woeldennk op Tot een levendige 
troost Zijns volks '*̂  Het artikel wilde meer zijn dan een recensie Ook meer dan een 
aankondiging van Tnmps boek. Het was ook niet Woelderinks bedoeling om zich te 

Zie ook Levendige troost p 17 

Levendige troost, p 121 136 

Levendige troost p 136 140 

Levendige troost p 139 

EdGW p 132 134, de afstand-nemende voetnoot van de redactie (p 134) werd al eerder vermeld 
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verweren. Misschien zou hij daarvoor nog eens een aparte brochure schrijven. "Het wil 
een eenvoudig getuigenis zijn van het feit, dat Ds Trimp en zijn vrienden smart, nl. dat 
ik in theol. opzicht een ontwikkeling heb meegemaakt die niet halverwege is blijven 
staan, en die waarlijk samenhangt met het losweken van de waarheid Gods uit de 
scholastieke windselen, waarin zij ook na de reformatie weer gewonden is.""* 

Correspondentie Trimp Woelderink 
Met zijn reactie in Eenigheid des Geloofs loste Woelderink een voorzichtig gedane 
belofte aan Trimp in. In november 1954 zond deze aan Woelderink een nog niet 
ingebonden versie van Tot een levendige troost Zijns volks toe. Trimp schreef: "Reden 
voor dit toezenden is uw bespreking in 'Eenigheid des Geloofs' van de artikelen van Drs 
R.H. Bremmer. Wellicht zult u er prijs op stellen tijdens het schrijven van uw serie 
tegelijk reeds kennis te nemen van nög een bespreking van gereformeerde (vrijgemaakte) 
zijde."'*' Tegenover Woelderink typeerde Trimp zijn boek als een bijdrage aan het debat 
over de Dordtse Leerregels. 
In zijn antwoordschrijven d.d. 23 november 1954 deelde Woelderink Trimp mee, dat hij 

diens boek niet meer in de bedoelde artikelenserie kon verwerken; de reeks was al 
klaar.'™ "Maar ik hoop er later op terug te kunnen komen." Woelderink noteerde met 
dankbaarheid, dat Trimp zich aan het supra en infralapsarisme trachtte te ontworstelen. 
Maar, al ging Trimp daarin nog verder dan Bremmer, naar Woelderinks mening slaagde 
hij daarin niet. Ook vroeg Woelderink zich af of Trimps boek niet zou leiden tot 
tweespalt in diens eigen kerkformatie. Wat hemzelf betrof schreef Woelderink: "Ik 
begrijp heel goed, dat u mij als een afwijker van de belijdenis ziet, maar voor mij zelf 
ben ik overtuigd, dat de zin en de kracht van Gods verkiezende liefde in de dadelijke 
verkiezing beter tot zijn recht komt dan in een besluit van God in de eeuwigheid en ook 
tot meerdere troost van zijn volk is en in meerdere overeenstemming met de bijbel."'" 

4.2.2 Woelderinks veranderde positie 
Woelderinks reactie kent twee aspecten. In de eerste plaats markeert hij zijn eigen 
veranderde positie. Woelderink kan de gevoelens in vrijgemaaktgereformeerde kring 
begrijpen. In hun ogen is hij een renegaat. Is dat nu de man, met wie zij zich eens zo 
sterk verbonden voelden? In Trimps boek hoort Woelderink die oude verbondenheid 
nog doorklinken."^ Er was eenheid in de strijd tegen de overheersing van de gerefor

meerde dogmatiek door de scholastiek. Alleen is Woelderink daarin verder gegaan is 
en vond hij zelfs aansluiting bij Barth. "Misschien heeft dat laatste de deur dicht 

"*£(;GIX, p. 134. 

"■' C. Trimp aan J.G. Woelderink d.d. 19 november 1954. Geciteerd met toestemming van C. Trimp. Af
schrift van de correspondentie tussen Trimp en Woelderink werd ontvangen van M.J. van der Poel te 
Rijssen. 

'™ Het laatste artikel in de serie 'Nog eens de leer der verkiezing en verwerping' verscheen in EdG IX,8 op 14 
januari 1955. Woelderink had dus duidelijk vooruit gewerkt. 

'" J.G. Woelderink aan C. Trimp d.d. 23 november 1954 (alle citaten in deze alinea). 

'" Ook in zijn brief d.d. 19 november 1954 had Trimp gesproken over zijn diepe respect voor Woelderinks 
persoon en arbeid. 
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gedaan, want deze gereformeerde theoloog is in de ogen van de volgelingen van Prof 
Schilder een grote ketter " ' " 

Woeldennk schetst zijn eigen ontwikkeling als volgt Hij was zijn werk begonnen 
met een ruime evangelieprediking Daarnaast predikte hij, als het te pas kwam, de 
eeuwige verkiezing Beide stukken verbond hij door een 'nochtans' Daarom ook had 
hij gepleit om in de dogmatiek terug te keren tot de locaal-methode, zodat de leerstuk
ken afzonderlijk behandeld kunnen worden "De overheersing van de verkiezingsidee 
over de andere geloofsstukken leek mij één van de grootste bezwaren, omdat deze tot 
verkrachting en verdraaiing van het evangelie leidt""" 

Op grond van D L 1,6 kwam Woeldennk tot de conclusie, dat zijn constructie niet 
houdbaar was In D L 1,6 is met sprake van twee besluiten, maar van één besluit Op 
grond daarvan groeide bij Woeldennk het inzicht, dat het onlogische 'nochtans' niets 
dan willekeur was Voor hem ging het niet meer om de tegenstelling tussen Gods 
eeuwige beslissingen enerzijds en de verantwoordelijkheid vanuit het evangelie 
anderzijds, maar om de grote vraag Is de God en Vader van de Here Jezus Christus, de 
God van het evangelie, die zegt geen lust te hebben in de dood van de zondaar maar in 
diens bekering, dezelfde God als die van D L 1,6'' "De God van D L 1,6 heeft in zijn 
eeuwige raad, toen Hij de mensen dus nog moest scheppen, er wel een welbehagen in 
gehad om een deel te behouden, maar Hij had er ook een welbehagen in een ander deel 
voorbij te gaan met zijn genade " '" God maakte scheiding zonder dat daarvoor een 
reden was op te geven Het is enkel een kwestie van Gods soevereine wil Trimp en 
anderen kunnen wel zeggen, dat God Zijn eigen redenen had, maar dan moet het ene 
besluit van verkiezing en verwerping in Gods eeuwige raad bijbels vast staan Woelde
nnk IS er - na onderzoek - van overtuigd, dat dit niet het geval is Deze leer, al bekend 
in de middeleeuwse roomse theologie, is niet anders dan een scholastisch gegeven, een 
stuk natuurlijke theologie Weliswaar trachten diverse gereformeerde theologen nu het 
verwerpingsbesluit aan het verkiezingsbesluit te subordineren, maar dat acht Woelde
nnk in strijd met D L 1,6, waarin naar zijn mening onmiskenbaar van coördinatie 
sprake is 

4.2.2 Materiële kritiek op Trimp 
In de tweede plaats levert Woeldennk - beperkt - materiele kritiek op het boek van 
Tnmp De spits van deze kritiek richt zich op hoofdstuk IV 'Dr Woeldennk in zijn 
loochening der eeuwige verwerping aantastende de vrederaad Gods' Dit hoofdstuk 
vindt Woeldennk het minst geslaagd Er wordt geen enkele poging gedaan om de 
beweringen vanuit de Schrift te legitimeren Dergelijke klare Schnftgegevens zijn er 
ook niet, "tenzij men aanneemt, dat het schriftuurlijk is de Raad Gods in een logisch 
systeem zich te denken en iedere logische conclusie gelijk te verklaren met de openba-

EdGW p 132 (eerste kolom) 

EdGlX p 132 (tweede kolom) 

Idem 
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ring Gods.'"^' Soortgelijke kritiek oefent Woelderink op wat Trimp schrijft over Gods 
Zelf-liefde en Zelf-bepaling, en over Gods liefde als particuliere liefde. Woelderink 
mist het Schriftbewijs. Voor hem zijn het allemaal begrippen van de natuurlijke 
theologie. Het is stoere gereformeerde taal. Maar Woelderink mist er de ootmoed van 
de christen in. 

Die ootmoed hoort hij wel in een passage op p. 40 van Trimps boek: "De verkie
zing in schriftuurlijke zin handelt niet over de waarheid, dat God hen in Christus heeft 
aangenomen, maar over het onbegrijpelijk wonder, dat God HEN in Christus heeft 
willen aanzien."'" Ongetwijfeld, zegt Woelderink, is en blijft dit een onbegrijpelijk 
wonder voor wie gelooft. Maar het woordje 'ook' moet eraan worden toegevoegd. Ook 
hen heeft God aangenomen. Het wil niet zeggen, dat God met voorbijgang van anderen 
hen heeft aangezien. De leer der verwerping heeft verkiezingshoogmoed gekweekt. 
Men verstond niet meer, dat men verkoren was om de niet-verkorenen tot Gods heil te 
roepen. 

Woelderink betreurt het, dat zijn vroegere bondgenoten in het 'bezwaarde' gerefor
meerde kamp vasthouden aan de scholastieke gedachte van een God, die bovenal 
Zichzelf liefheeft. 

Woelderink over S.G. de Graaf 
Een dergelijk vasthouden aan scholastiek denken treft Woelderink niet alleen bij 
vnjgemaakt-gereformeerden aan, maar ook bij de synodaal-gereformeerde predikant 
DsS.G. de Graaf."* In de bespreking van diens Catechismusverklaring Het ware 
geloofd constateert Woeldennk, dat in dit boek de oude scholastieke beschouwings
wijze op tal van plaatsen doorbroken is. Toch blijft De Graaf zeggen, dat God ook in 
Zijn liefde tot ons Zichzelf zoekt. Ook de liefde van Christus wordt in de eerste plaats 
Zelf-iiefde door hem genoemd. "Hiermede doet men de kerngedachte van Gods openba
ring in Christus teniet. De zelfverloochening in hun liefde staat hier bij God en Christus 
op de voorgrond. Al was het alleen maar hierom, heeft de theologie van Barth ons veel te 

' " EdG IX, p. 133 (eerste en tweede kolom). 

' " BIJ Tnmp een citaat van Woelderink zelf. 

™ Simon Gerrit de Graaf (1889-1955) was gereformeerd predikant te Oosterzee, St Pancras en Heer 
Hugowaard, Rijswijk en Amsterdam. De Graaf was één van de figuren van de zogenaamde 'nieuwere' of 
'reformatorische beweging', die zich vanaf 1930 binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland vormde rond 
H. Dooijeweerd, D.Th. VoUenhoven, A. Janse en K. Schilder. In de brochurereeks Dreigende Deformatie 
van de hand van V. Hepp, die vanaf 1936 verscheen, gericht tegen de theologische en wijsgerige vernieu
wingsbeweging rond K Schilder en H. Dooijeweerd/D H.Th VoUenhoven, werden ook opvattingen van De 
Graaf veroordeeld De Graaf ging niet met de Vrijmaking mee; wèl zette hij zich m voor mitigering van de 
leeruitspraken uit 1942/43 Aan het blad Eenigheid des Geloofs gaf hij enkele jaren zijn medewerking Zie 
over SG. de Graaf: Voorgangers IV, p 209-210; CE 3, p. 288; E.G. van Teylingen schreef een kort in 
memoriam over hem in EdG X, p 50, Zie voor een korte situatieschets van de vernieuwingsbeweging in de 
Gereformeerde Kerken m Nederland: M. te Velde, 'Vernieuwing en conflict in de jaren dertig', in' D 
Deddens en M. te Velde (red.), Vrijmaking-Wederkeer Vijftig jaar Vrijmaking m beeld gebracht 1944-
1994, Barneveld 1994, p 25-38; zie over V Hepp het artikel van G. Harinck in Jaarboek voor de geschie
denis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jaargang 1, Kampen 1993, p. 109-133 ('Om traditie en 
vernieuwing. Enkele opmerkingen over leven en werk van prof dr. V. Hepp'). 

'™ Ondertitel: Beschouwingen over Zondag 1-22 van de Heidelbergse Catechismus, Kampen 1954. 
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zeggen Zowel de leer van de verkiezing als van de verzoening worden m i door deze 
scholastieke begrippen scheef getrokken, al ontken ik niet dat ook Barth in de uiteenzet
ting van zijn zienswijze eenzijdig wordt' "" 

Alleen op grond van het scholastieke fundament van Gods Zelf-liefde kan men vast
houden aan D L 1,6 Volgens Woeldennk heeft ook Tnmp zelf iets van deze moeite 
gemerkt Steeds weer begint hij bij D L 1,7 (de verkiezing in Christus) en niet bij 1,6 
"In dit opzicht moet ik Barth geheel en al bijvallen, als hij alle ware Godskennis en dus 
ook ieder Godsbegnp acht voortgekomen uit openbaring in Chnstus en het door en 
door verwerpelijk acht om met een bepaald Godsbegrip tot het evangelie te naderen in 
plaats van zich door het evangelie te laten leiden tot de ware kennis van God "'*' 
Terecht heeft Tnmp gezien, dat Woeldennk niet langer onderscheidt tussen een 
natuurlijke liefde van God tot Zijn schepping en een heel bijzondere tot Zijn volk Ook 
hier IS het schema algemeen/bijzonder vervallen Gods liefde in Chnstus is de liefde 
van God Het bijzondere ligt alleen in het 'ook voor mij' Het hoofdaccent legt Woelde
nnk echter bij God "Niet dat ik begenadigd werd, knjgt nu het accent, maar dat God 
begenadigd heeft "'̂ ^ Deze genade is een openbanng van het liefde-wezen van God 
Hier raakt men aan wat de mystieken het 'zichzelf verliezen in God' noemden een 
geheel opgaan m de aanbidding van God Een flits van de komende heerlijkheid God 
alles in allen 

' Rubriek 'Boekbespreking in EdG IX, p 111 

' ff/G IX, p 134 

Mdem 
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Hoofdstuk XVc Debat over de uitverkiezing (3) 

XVc.l Analyse 

1. De wending voltooid 
In hoofdstuk XIII van deze studie werd Woelderinks eerste openlijke inhoudelijke 
kritiek op de Dordtse Leerregels gereleveerd. De Dordtse Leerregels kennen de 
verkiezing slechts als raad, niet (primair) als daad, met Gods roeping als keerzijde van 
de verkiezing. Op dit daadkarakter legde Woelderink in zijn artikel 'De waarheid der 
verkiezing en haar ontwikkeling' sterke nadruk. Tegelijk sprak hij toen nog zonder 
probleem over een vQrVxQzings-besluit, over Gods eeuwige raad als achtergrond van 
Zijn daad. Weliswaar getuigde die raad naar Woelderinks mening vooral van Gods 
genade, maar toch ook van Gods vrij macht. 

Het hoofdstuk 'Van God verkoren' in Belijdenis en Avondmaal uit 1949/1950 sluit 
hierbij in diverse opzichten naadloos aan. Verkiezing is een daad van God in het heden 
van de genade. Verkiezing en roeping zijn twee kanten van één medaille. Woelderink 
wijdt echter geen enkel positief woord aan Gods raad of verkiezingsbesluit. Integen
deel. "In de regel zegt men, dat men niet met de verkiezing moet beginnen, maar van 
het evangelie en van het geloof in het evangelie tot de verkiezing moet opklimmen. 
Echter, dan neemt men de verkiezing in de zin van het eeuwig besluit der verkiezing en 
hoopt langs deze weg te kunnen inblikken in wat ons verborgen is. Men doet beter zich 
te houden aan het bekende woord van Mozes: 'De verborgen dingen zijn voor den 
HEERE onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in 
eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet.' Deut. 29:29.'" Woelderink beperkt 
zich tot het hanteren van de term 'verkiezende genade Gods'. Wel zegt hij, dat een mens 
in het binnenste heiligdom Gods hart geopend wordt, Gods eeuwige liefde van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. In welke relatie dit staat tot Gods raad blijft onduidelijk. 

In De Uitverkiezing is de wending van raad naar daad voltooid. Het is de wending 
naar een algehele historisering van verkiezing en verwerping. Verkiezing en verwer
ping zijn louter daden van God, die niet te herleiden zijn tot Gods eeuwige raad in de 
zin van een eeuwig besluit van verkiezing en verwerping. Denken vanuit een eeuwig 
besluit wordt als scholastiek en speculatief afgewezen. Wel spreekt Woelderink over 
Gods eeuwige raad. Dit is de raad van de Eeuwige, die besloot Zijn Zoon te geven, 
toen de wereld er nog niet was. Deze raad is Gods heilsraad, inhoudelijk gelijk aan de 
hoofdzaak van het evangelie. Deze kenmerkende stellingname leidt tot de volgende 
nieuwe elementen, vergeleken met de voorgaande publicaties: 

- de inhoudelijke kritiek op de Dordtse Leerregels is geradicaliseerd. De Leerregels 
spreken niet slechts eenzijdig. Het spreken over een eeuwig besluit van verkiezing 
en verwerping is voor Woelderink als zodanig onacceptabel geworden. Vandaar 

' Belijdenis en Avondmaal, p 9; zie ook p. 14: "Wendt u af van wat verborgen is, maar aanvaardt de 
verkiezende genade Gods, die m uw leven tot openbaring kwam..." 
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Woelderinks kritiek op D.L. Ifi? Daar zou sprake zijn van een abstract besluit, 
alleen terug te voeren op Gods soevereine vrijmacht. Daarvan wil Woelderink nu 
niet meer weten. Nu is er alleen nog ruimte voor de vrijheid van Gods genade en 
liefde; 

- daarmee annex is Woelderinks uitgebreide kritiek op de systemen van supra- en 
infralapsarisme. Het zijn schoolse systemen, die Gods gedachten reconstrueren en 
het deterministisch denken steunen; 

- ook de kritiek op Calvijn is geradicaliseerd; Calvijns behandeling van de verkiezing 
vanuit Gods raad heeft de grondslag gelegd voor een systematiek, waarin het 
verkiezingsbesluit dominant is; Calvijn heeft zich aangesloten bij het middeleeuwse 
scholastieke Godsbegrip, gestempeld door Aristoteles; 

- niet eerder gaf Woelderink zo brede aandacht aan de plaats van Christus in Gods 
verkiezing. Daarmee hangt samen het gewicht, dat hij nu aan het 'verbond des 
vredes' blijkt te hechten.' 

In De Uitverkiezing komen ook gedachten uit de voorgaande publicaties terug. Herken
baar is de uitwisselbaarheid van de termen 'roeping' en 'verkiezing'. Ook nu weer 
onderscheidt Woelderink tussen het verkeren in de 'voorhof en in het 'allerheiligste'. 
Ook eerder gegeven exegeses keren - soms in aangescherpte vorm (Romeinen 9 e.v.) -
terug. 

De voltooiing van de wending laat zich niet beter illustreren dan de wijziging, die 
Woelderink zelf aanbracht in een eerder door hem gedane uitspraak. Uitverkiezing in 
Christus handelt over het onbegrijpelijk wonder, dat God hen (de gelovigen) in 
Christus heeft aangenomen. Aldus Woelderink in 1949. In 1955 wordt dat: ook hen. 
Het wil niet zeggen, dat God hen met voorbijgang van anderen heeft aangezien. 
Woelderink heeft afgerekend met een personen onderscheidende verkiezing. 

2. Motieven 
Voor Woelderinks gewijzigde stellingname ten aanzien van de gereformeerde 
verkiezingsleer is een viertal motieven te onderscheiden: 

^ Woelderink spreekt over zijn 'gravamen' tegen de Dordtse Leerregels (Uitverkiezing, p. 25) Volgens G W. 
Marchal heeft Woelderink zijn bezwaren tegen bepaalde passages uit de Dordtse Leerregels als gravamen 
bekendgemaakt aan het synodaal bestuur der kerk (BLNP 3, p. 408). Hiervan is in de Handelingen van de 
Synode echter geen spoor terug te vinden. Evenmin is iets bekend van een officiële behandeling en uit
spraak, zoals ook Marchal erkent. "Dit is niet zodanig ontvankelijk verklaard dat het een diepgaand gesprek 
heeft opgeroepen" (Idem). Bij Woelderinks 'gravamen' kan ook gedacht worden aan het geschrift De 
Uiwerhezing als zodanig. Daarin legde Woelderink zijn gedachten ter beoordeling aan anderen voor (p. 8). 
Heeft hij De Uitverkiezing soms met begeleidende brief aan het synodaal bestuur gezonden? 

' Vergelijk Woelderinks opmerking uit 1936: "Laat ik eerst even in herinnering mogen brengen, dat ik het 
Verbond der verlossing op zich zelf genomen volstrekt niet een allerbelangrijkst stuk uit de dogmatiek acht"; 
Whvr XXVII, p. 491. In Van den Heiligen Geest en van zijn werk noemde Woelderink het verbond des 
vredes terloops; p. 30. 
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een pastoraal motief Woelderinks veranderde visie op de verkiezing staat in het 
grote kader van zijn levensstrijd tegen het subjectivisme Het subjectivisme werpt 
de mens op zichzelf terug en voert tot onzekerheid in plaats van tot geloofszeker-
heid Dit motief wordt al duidelijk in het 'Woord vooraf van De Uitverkiezing de 
ontwikkeling en toepassing van de leer der verkiezing is in de gemeente zo hope
loos vastgelopen, dat tal van chnstenen snakken naar gedachten, die hen verlossen 
kunnen uit de verschrikking, waann men terecht is gekomen" Dit motief keert 
regelmatig terug, zowel in De Uitverkiezing als in de artikelen in Eemgheid des 
Geloofs, 
een theologisch motief Woelderink kan in de God van het eeuwig besluit {D L 1,6) 
moeilijk dezelfde God als van het evangelie ontdekken, die geen lust heeft in de 
dood van de zondaar Er zijn toch geen twee verschillende goden met twee willen, 
die van het bevel en van het besluit'' Wil God wat Hij niet wiP 
een methodisch-exegetisch motief Woelderink wil de termen 'verkiezen' en 'verkie
zing' systematisch lezen vanuit het Oude Testament Hij acht het vanzelfsprekend, 
dat Jezus en de apostelen zich hier ten nauwste bij het Oude Testament hebben 
aangesloten,' 

- een anti-scholastisch motief Woelderink toont zich een verklaard tegenstander van 
elke vorm van scholastisch denken, door hem zonder meer geïdentificeerd met 
speculatief denken Hij is dan ook wars van alle theologische systeemdwang 

Bovenstaande motieven zijn te onderscheiden Tegelijk zijn ze met elkaar verweven 
Het eerste en laatste motief kwamen we eerder bij Woelderink tegen Het theologisch 
en het methodisch-exegetisch motief is van later datum 

3. Barth 

3.1 Kennisname van KD 11,2 
Overduidelijk is m De Uitverkiezing invloed van het denken van Karl Barth op te 
merken Met zoveel woorden sluit Woelderink zich op hoofdzaken bij Barth aan En 
dat terwijl hij in september 1949 in het artikel 'De waarheid der verkiezing en haar 
ontwikkeling' nog resoluut afstand nam van Barths denken over de verkiezing Daarbij 
beschouwde hij het betoog van G C van Niftrik over de uitverkiezing in de Kleine 
Dogmatiek onmiskenbaar als een adaequate weergave van Barths voornaamste 
gedachten Van Niftrik en Barth werden in één adem genoemd en bestreden 

Het probleemloze is-gelijk-teken tussen Barth en Van Niftiks Kleine Dogmatiek is 
in De Uitverkiezing in 1951 verdwenen Dat Woelderink nu de vraag laat rusten, of 
Van Niftrik Barth in alles juist heeft weergegeven,' is veelzeggend Het getuigt van een 

" Uitverkiezing, p 7 

' Uitverkiezing p 8 

' Uitverkiezing, p 7 
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reserve tegen Van Niftriks weergave, die er in 1949 nog niet was. Dit onderstreept de 
veronderstelling in hoofdstuk XIII van deze studie, dat Woelderink in september 1949 
KD 11,2 nog niet zelf gelezen had, maar volstaan had met kennisname van Van Niftriks 
Kleine Dogmatiek. Het laat zich vermoeden, dat Woelderink tussen september 1949 en 
het voorjaar van 1950' KD 11,2 bestudeerd heeft. In deze periode wordt zijn kritiek op 
Barth tot aansluiting bij Barth. Hierin lijkt het persoonlijk kennisnemen van KD 11,2 
een voorname rol gespeeld te hebben. 

Daarbij dient aangetekend te worden, dat Woelderinks artikel in 1949 een massie
ver verzet tegen Van Niftrik/Barth suggereert dan in werkelijkheid het geval was. 
"Sinds de uitgave van de KLEINE DOGMATIEK van dr. G.C. van Niftrik heeft mij de 
leer der verkiezing op bijzondere wijze beziggehouden."* Van Niftrik had Woelderink 
aan het denken gezet, maar niet overtuigd van de juistheid van Earths denkbeelden. 
Hier heeft blijkbaar het persoonlijk doorwerken van KD 11,2 de doorslag gegeven. Nu 
hij door eigen bril Barth gelezen heeft, valt Woelderink hem op de hoofdzaken bij, al 
houdt hij op onderdelen zijn bedenkingen. 

3.2 Het verbond der verlossing 
In 1949 wees Woelderink nog het barthiaanse spreken over aller verkiezing in Christus 
af. In 1951 neemt hij deze gedachte over, al oefent hij op Earths terminologie over 
Christus als de Verkorene kritiek.' Dat roept de vraag op: wat heeft Woelderink in KD 
11,2 bewogen om zich nu wel op dit punt bij Barth aan te sluiten? 

Een belangrijke indicatie voor het antwoord op deze vraag is Woelderinks lof voor 
Earth, dat deze op geniale wijze een motief, ontleend aan het verbond der verlossing, 
in de verkiezingsleer verwerkt heeft.'" Woelderink acht dit zelfs de hoofdgedachte van 
Barths conceptie." Het gaat om een element, dat in de Kleine Dogmatiek van Van 
Niftrik ontbreekt. Hiervan kon Woelderink pas kennisnemen bij zijn persoonlijke 
lectuur van KD 11,2.'̂  

Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen, dat met name deze hoofdgedachte 
voor Woelderink de doorslag gegeven heeft om zich - zij het met reserve - aan te 
sluiten bij Earth. Vanuit deze hoofdgedachte weet Earth zich volgens Woelderink voor 
een groot deel aan de dilemmatiek van supra- en infralapsarisme te ontworstelen. 

' Voorjaar 1950 sprak Woelderink voor theologische studenten in Utrecht over de uitverkiezing, waarvan 
zijn brochure een uitgewerkte versie geeft. 

* Uitverkiezing, p. 7. 

' Uitverkiezing, p. 40-41. 

"• Uitverkiezing, p. 32. 

" Uitverkiezing, p. 32, 34. 

" Het is dan ook veelzeggend, dat Woelderink opmerkt- "Wie alleen van Niftnk leest, doorziet niet 
voldoende het nauwe verband, dat tussen de constructie van Barth bestaat en die van de na-reformatorische 
theologie"; Uitverkiezing, p. 32. 
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Hierdoor kan ook recht worden gedaan aan de verkiezing in Christus naar Efeze 1:4. 
Woelderink is duidelijk onder de indruk van Barths uiteenzetting over het supra- en 

infralapsarisme. In zijn betogen komt hij dan ook steeds op het supra- en infralapsaris-
me terug. 

Pactum salutis bij Barth? 
In KD 11,2 stelt Barth tegenover het decretum absolutum het decretum concretum. In het 
begin hebben Vader, Zoon en Heilige Geest Zich voorgenomen, om de mens in Jezus 
Chnstus genadig te zijn, een 'Selbstverpflichtung' van God om met de mens een verbond 
aan te gaan.'^ Hier heeft Woelderink een verbinding gezien met de gereformeerde leer 
over het pactum salutis. 
De vraag is te stellen, of Woelderink deze verbinding terecht gezien heeft Nog afgezien 
van Barths eigen (latere) kntiek op het pactum salutis^* moet deze vraag al op grond van 
KD 11,2 ontkennend beantwoord worden. In KD 11,2 is geen sprake van een verbond 
tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar van een (voorgenomen) verbond van 
de dne-enige God met de mens." Bovendien, in de klassiek-gereformeerde opvatting 
heeft het pactum salutis betrekking op een vast getal van personen. Bij Barth gaat het in 
de 'Selbtsverpflichtung' van God om de keus voor Jezus Christus.'^ Daardoor krijgt ook 
in Woeldennks eigen denken het pactum salutis een andere invulling: Gods raad valt 
samen met de raad des vredes, "echter met een ingrijpende modificatie ten opzichte van 
de vroegere leer van het trinitarisch verdrag De goddelijke personen zijn geen onderhan
delende partijen die tot overeenstemming komen over de redding van een vast aantal 
bepaalde personen en de manier waarop dat zal gebeuren. Het verbond is een samenstem-
men van de goddelijke personen over de openbaring van de goddelijke liefde in de Zoon 
tot heil van de wereld door het geloof waartoe de Geest mensen bereid wil maken. Op de 
vraag: welke mensen'' blijft Woelderink het antwoord schuldig."" 

Door deze ineenschuiving van het verbond der verlossing en de verkiezing, ziet 
Woelderink - met Barth - kans, om de verkiezing een 'objectief karakter te verlenen. 
Verkiezing is niet een verborgen besluit uit de eeuwigheid, maar een openbaringsdaad 
in het heden, met Gods beloftewoord als houvast. Achter deze daad en deze belofte ligt 
de liefde van de Eeuwige. 

In dit kader past ook Woelderinks protest tegen de bewering, dat er bij Barth sprake 
zou zijn van 'subjectivisme': Barth weet niet van een duurzame verbondsbetrekking, 
maar slechts van genade bij ogenblikken als een bliksemstraal.'* Woelderink stelt 

" / f D l U . p 109-110 

'" KD IV,1, p 57-70, zie niet name p 66-70, KD IV,1 verscheen in 1953 

" Contra G C Berkouwer, die van mening is, dat Woelderink wèl recht doet aan de intenties van Barth, zie 
De verkiezing Gods, Kampen 1955, p 194 

" Zo terecht C Tnmp, Levendige troost, p 32 

" B L^onstra, Verkiezmg-verzoening-verbond Beschrijving en beoordeling van de teer van het pactum 
salutis in de gereformeerde theologie (diss Utrecht), 's-Gravenhage 1990, p 162 

" Aldus D Valstar in een Ingezonden in EdG V, p 20, 10 november 1950. 
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daartegenover: Barth is ongetwijfeld geen verbondstheoloog. "Maar dat wil nog niet 
zeggen, dat Barth de verbondsbetrekking tussen God en zijn gemeente, en daardoor 
tussen hemel en aarde ontkent. Men kan zonder het verbond te noemen die betrekking 
op een andere wijze omschrijven: zij is begrepen in de betrekking van genade, waarin 
God zich tot ons in Christus heeft geplaatst. En daarvan spreken alle geschriften van 
Barth. Bovendien ontvangt deze genade Gods ook bij hem in de trouw van God een 
uitbreiding in dit tijdelijke leven,"" Wel vindt Woelderink, dat Barth een te zwaar 
accent legt op de onvolmaaktheid van Gods werk in een mens. "De heiligmaking wordt 
daardoor bij hem teveel de nevelige staart van de heldere komeet der rechtvaardi
ging."^" Hier is sprake van een opmerkelijke ommezwaai bij Woelderink. In een eerder 
stadium had hij ook zelf Barth van subjectivisme beschuldigd, zelfs verwant aan het 
doperse denken.^' 

3.3 Ambivalentie 
Woelderinks houding tegenover Barth getuigt van ambivalentie. Enerzijds prijst hij 
Barth als een groot theoloog,^^ zelfs een gereformeerd theoloog.^' Ook in andere 
publicaties spreekt Woelderink zich positief over Barth uit. "Barth heeft de grondtoon 
der reformatie, de behoudenis uit genade alleen, weer aangeslagen."^* Woelderink is 
dan ook enthousiast over Berkouwers boek De triomf der genade in de theologie van 
Karl Barth}' Barths Kirchliche Dogmatik is een moeilijk te lezen boek. Berkouwers 
boek is een goede gids om de KD nog eens na te lezen. Vooral toont Woelderink zich 
ingenomen met Barths Godsbegrip: Gods wezen wordt benaderd vanuit de zelfverloo-
chenende liefde, die God in de overgave van Zijn Zoon getoond heeft.^' 

Tegelijk toont Woelderink reserve ten opzichte van Barth. Naast waardering uit hij 
in De Uitverkiezing kritiek op hem. Er blijft bij Barth sprake van speculatie. De ernst 
van de zonde dreigt uitgehold te worden. De scheidingmakende functie van het geloof 
wordt door hem ontkend. Ook in de andere publicaties spreekt hij zich kritisch over 

"£(/GV,p.21. 

°̂ Idem. 

" Zie 'De practijk der godzaligheid', Whvr XXV,48; zie ook Woelderinks uitspraken over Barth in zijn 
bespreking van het boek van G.C. Berkouwer, Karl Barth en de kinderdoop, EdG II, p. 49-50 en 59-60. 

' ' Uitverkiezing, p. 11. 

' ' In 'Woelderinks bespreking van Levendige troost: EdG p. 132 (eerste kolom). 

" 'Gesprek met Dr J. Ridderbos', EdG IV, p. 187. 

" Kampen 1954; Woelderink besprak Berkouwers boek in EdG IX, p, 111. 

'̂ Deze opmerking herhaalt Woelderink in zijn bespreking van Het ware geloof door S G. de Graaf; 
eveneens EdG IX, p. 111 (derde kolom): "De zelfverloochening in hun liefde staat hier hij God en Christus 
op de voorgrond. Al was het alleen maar hierom, heeft de theologie van Barth ons veel te zeggen." 
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Barth uit Barth is eenzijdig '̂ Barth wil geen verklaring geven van het ontstaan van de 
zonde, maar waagt zich met zijn spreken over 'das Nichtige' aan de rand van de af

grond *̂ In tegensteUing tot Barth wil Woelderink bij Christus blijven spreken over een 
staat van vernedering en van verhoging '̂ 

Deze ambivalentie is eerder opgemerkt R H Bremmer constateerde al in 1954, hoe 
Woeldennk Barths visie op de zonde de 'Achilleshiel' van diens conceptie noemde 
Hoe kon hij hem dan toch zo uitbundig pnjzen'''° "Hij was echter kennelijk zó door de 
hoofdgedachte gefascineerd, dat hij populair gezegd de rest in zekere zin op de koop 
toe nam "" Aldus Bremmer in 1991 

C Tnmp noteert, dat Woeldennk de consequenties van Barths grondthema ijverig 
afweert" C Graafland signaleert invloed van Barth op Woeldennk Daarnaast wil hij 
duidelijk gesteld hebben, dat Woelderink ook grote bezwaren tegen Barths verkiezings

leer aanvoerde Graafland acht het opmerkelijk, dat Woelderink tegenover Barth toch 
weer noties aanvoert, die hij in sterke mate ontleent aan de gereformeerde traditie en 
haar mede door haar verkiezingsleer bepaalde spiritualiteit ̂ ^ 

Overige spanningen in Woelderinks betoog 
Graafland constateert ook in andere opzichten spanningen in Woelderinks betoog Hij 
wijst op het onderscheid, dat Woeldennk maakt tussen verkeren in de voorhof en het 
door de Geest geleid worden in het binnenste heiligdom Lijkt dit toch weer met op de 
door Woelderink afgewezen onderscheiding algemene/bijzondere verkiezing'' Behoort 
het komen in het binnenste heiligdom toch niet tot de vrijmacht van de Geest'' Ook bij 
Woeldennk kan de laatste oorzaak van verkiezing en verwerping niet in de zondige mens 
gevonden worden Graafland wijst hier op wat Woelderink in De Uitverkiezing op p 68 
schrijft "Er is geen enkele verklanng voor de verkiezende liefde Gods en als zodanig is 
er ook geen verklaring voor de verwerping, voor het voorbijgaan", de cursivenng is van 
Graafland Graafland beschouwt dit als 'restanten' van een orthodoxgereformeerd 

" EdG IV, p 187, V, p 21, IX, p 111 (derde kolom) 

*̂ EdG IX, p 111 (eerste kolom) Bij Barth is das Nichtige' al het negatieve, dat er is uit kracht van Gods 
nietwillen 'Das Nichtige ist das, was Gott nicht will Nur davon lebt es, dass es das ist, was Gott nicht will 
Aber eben davon lebt es weil und indem nicht nur Gottes Wollen, sondem auch Gottes Nichtwollen kraftig 
1st und also nicht ohne reale Entsprechung sein kann Die reale Entsprechung des gottlichen Nichtwollens ist 
das Nichtige , KD 111,3 p 406 

'■* EdG IX, p 111 (tweede kolom) 

'"Stijl 3, p 106107 

" R H Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwere theologen De actualiteit van de gereformeerde 
theologie (serie Bij tijds geloven). Kampen 1991, p 68, deze mening had Bremmer al eerder uitgesproken 
in Enkele knelpunten in de leer aangaande de verkiezing', in Almanak FQI1979, p 166167 

'̂  Levendige troost, p 35 

" C Graafland, Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het 
Gereformeerd Protestantisme, sGravenhage 1987 (tweede druk), p 390 
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denken over de verkiezing Met Th L Haitjema''' ziet hij hier vooral bij Woelderink de 
afkeer tegen schools denken en systematiseren doorwerken ' ' 

"Een barthiaan ben ik met "̂ * Deze uitspraak maakt duidelijk, dat Woelderink in ieder 
geval geen barthiaan wilde zijn Evenmin wilde hij ten aanzien van Barth in het 
dilemma 'Profeet of ketter'''" treden "Voor imj ligt de grote betekenis van Barth niet in 
zijn opbouw, maar in zijn critiek, in de wijze, waarop hij de fouten van de na-reforma-
tonsche theologie aanwijst, waarbij de kern der reformatie werd verloochend, ook in de 
wijze, waarop hij het R -Katholicisme bestrijdt van uit deze kern Dat hij daarna alleen 
zich gezet heeft om van daaruit tot een nieuwe opbouw te komen, eert hem als een 
onvermoeid werker In dit opzicht heeft hij iets van Kuyper, die zich ook geroepen 
achtte tot een geheel nieuwe aanpak en opzet van de gereformeerde theologie Maar ik 
zou niet graag over het werk van Kuyper willen schrijven onder de titel Profeet of 
ketter'', al kan ik mij met veel van wat Kuyper leerde, niet verenigen "'* Kortom, 
Woelderink wenst zich niet aan Barth uit te leveren Hij is wel bereid van hem te leren 
Met gebruikmaking van elementen uit het denken van Barth oefent hij kritiek op de 
verkiezingsleer van Calvijn en de Dordtse Leerregels Tegelijk blijft hij aansluiting bij 
de gereformeerde traditie zoeken '̂ Deze traditie is inderdaad herkenbaar in zijn kritiek 
op Barth Met behulp van Barth tracht Woelderink de gereformeerde traditie op het 
punt van de verkiezingsleer te corrigeren, zonder dat hij deze traditie als zodanig wil 
loslaten 

4. Verdere afwijkingen van de gereformeerde belijdenis 
Door zich op het punt van de verkiezingsleer - wat de hoofdzaak betreft - bij Barth aan 
te sluiten, komt Woelderink op meerdere punten met de gereformeerde belijdenis m 
botsing Daarbij is op het volgende te wijzen 

- Woeldennks kritiek op het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels heeft conse
quenties voor het vijfde hoofdstuk over de volharding der heiligen Van Genderen 
constateert opgelucht, dat Woelderink wel spreekt over een afval van gelovigen, 

** In De richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, Wageningen z j (= 1953, tweede druk), p 248 

" Idem, p 388-389 

^ Uitverkiezing, p 33 

" De titel van boekje van H J Spier over Karl Barth Woelderink besprak dit boekje in EdG VII, p 80 

" EdG VII, p 80 (tweede en derde kolom) 

" Ondanks alle kntiek waardeert Woelderink dan ook de grondtoon van de Dordtse Leerregels (en van de 
reformatoren) positief. Uitverkiezing, p 79 
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maar niet van ware gelovigen.'"' Trimp constateert in dit opzicht onhelderheid bij Woelde 
rink."" Woelderink is echter heel resoluut in zijn afwijzing van de opmerking, dat 
mensen, die van het geloof afvallen, nooit ware gelovigen zouden zijn geweest/^ 
Profeten en apostelen spreken over een afvallen van de Here. Ook in de voorhof werkt 
de Geest in en aan mensenharten: een uiting van de benevolentia Dei. Mensen kunnen 
de Heilige Geest weerstaan. In tegenstelling tot de Dordtse Leerregels kent Woelderink 
een afval van (ware) gelovigen. Voor Woelderink is de volharding der heiligen inhoud 
van Gods beloften. Niet minder. Ook niet meer; 

 de aansluiting bij Barths verkiezingsleer brengt Woelderink tot aansluiting bij 
Barths Godsleer.^^ God is de God van de zelfverloochenende liefde. Woelderink 
verabsoluteert de deugd van Gods liefde en ziet de andere deugden van God 
daardoor bepaald.'*^ Terecht constateren Van Genderen en Trimp, dat Woelderink 
hiermee in strijd komt met artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis: Wij geloven 
(...) een geheel één en eenvoudig geestelijk wezen. Daaronder wordt verstaan: "Wat 
God is, dat is Hij geheel en al; nimmer is Hij deels dit  deels dat. Wat Hij is, dat is 
Hij tegelijk; niet nu zóó  straks züs. Wat Hij is, dat is Hij uit en in zichzelf  niet: 
zóó 'op zichzelf en dan züs onder dien en dien invloed";"' 

 Woelderinks visie op de raad van God exclusief als heilsxdidid brengt hem in strijd 
met wat de gereformeerde belijdenis zegt over de voorzienigheid van God (artikel 
13 Nederlandse Geloofsbelijdenis, Zondag 10 H.C.). Voor Woelderink is Gods 
voorzienigheid in de zin van de gereformeerde belijdenis een vorm van determinis

me. 

Woelderinks afscheid van de klassiekgereformeerde verkiezingsleer impliceert het 
afscheid van twee grondmotieven, die kenmerkend zijn voor het gereformeerd belijden 
en theologiseren: 

" EdG VII, p 45. 

'" Levendige troost, p 93 

" Uitverkiezing, p. 54; EdG VI, p 137138. 

"' Zie voor Barths Godsleer KD 11,1, hoofdstuk VI: 'Die Wirklichkeit Gottes': Gods wezen laat zich aflezen 
uit Zijn openbaring in Christus Liefde is de vrije keus van Gods wezen 

" Zie daartegenover A.G Honig, Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek, Kampen 1938 "Liefde is 
met (in tegenstelling met de andere eigenschappen) eene omschrijving, eene definitie van het Wezen Gods 
Neen, zij is eene eigenschap als alle andere Dat mag nimmer uit het oog verloren. Anderzijds geldt ook weer 
van deze eigenschap, evenals van alle andere, dat zij identisch is met het wezen Gods, dat God in absolute 
zin liefde is", p 202 

■" K Schilder, Heidelbergsche Catechismus I, Goes 1947, p. 480 W Balke is echter van mening, dat 
Woelderink scherp aanvoelde, wanneer de simplicitas Dei  de ontwijfelbare eenheid van Gods beloften en 
daden  geweld werd aangedaan. Heel het Woord en heel de Kerk, p. 186. Balke geeft hier een beperktere 
invulling aan het begrip simplicitas Dei dan Schilder. 
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 het 'gloria Dei'motief: in alle dingen is God uit op de verheerlijking van Zichzelf. 
Ook in verkiezing en verwerping is het God daarom begonnen: "Beide zijn midde

len voor de gloria Dei, die het laatste doel en dus de diepste grond aller dingen 
is";*' 
het motief, dat de genade particulier is: voor het gereformeerd denken is kenmer

kend, dat de verwerving en de toepassing van het heil door Christus niet van elkaar 
gescheiden worden.''^ 

5. In debat met J. van Genderen, R.H. Bremmer en C. Trimp 

5.1 Typering van de reacties op Woelderink 
Wie de reacties van J. van Genderen, R.H. Bremmer en C. Trimp naast elkaar legt, ziet 
duidelijke overeenkomsten in de stellingname. Vanuit confessioneelgereformeerd 
standpunt verdedigen zij de gereformeerde verkiezingsleer, zoals die in de Dordtse 
Leerregels is vastgelegd. Tegelijk heeft elk van de drie bijdragen een eigen karakter: 

 bij J. van Genderen treft de bondigheid en zakelijkheid van toon. Van Genderen 
signaleert diverse punten, waarop Woelderink afwijkt van het gereformeerd 
belijden. Daartegenover geeft hij van dit belijden een beknopte verdediging. Deze 
zelfde beknoptheid is ook kenmerkend voor de exegetische behandeling van de 
Schriftgegevens door Van Genderen;** 

 de breedvoerige bijdrage van R.H. Bremmer draagt een uitgesproken dogmatisch 
karakter. De exegetische kwesties krijgen bij Bremmer nauwelijks aandacht. Over 
de juistheid van het Schriftberoep in Verwerping der dwalingen 1,8 laat hij zich dan 
ook niet uit. Bremmer is onmiskenbaar een leerling van K. Schilder, naar wie hij 
ook een enkele maal verwijst. In Schilders spoor acht ook Bremmer supra en 
infralapsarisme achterhaalde theologische systemen. Toch is bij Bremmer tegelijk 
een bredere oriëntatie merkbaar. Zijn bijdrage ademt de sfeer van het klassiek

gereformeerde theologiseren. Typerend voor Bremmers bijdrage is zijn scherpe 
onderscheiding tussen het besluit van de verkiezing enerzijds en het verbond der 
verlossing anderzijds; 

■"' H Bavinck, GD II, p 361 Bij Woelderink blijft de heiligheid van God zo goed als buiten beeld Als de 
Heilige richt God alles op Zijn verheerlijking; zie L. Doekes, Der Heilige Qados und Hagios in der 
reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts (diss Munster), Franeker 1960, p. 233 

"' Zie hierbij H Bavinck, GD III, p. 404 e v ; "De Gereformeerden stonden met hunne leer van de particulie

re voldoening dus vrijwel alleen"; p. 455 

"' C Trimp oordeelt. "Wij achten de exegetische bespreking van Woelderink door van Genderen niet sterk en 
ook tamelijk oppervlakkig", Levendige troost, p 105, noot 20 Het is bij deze opmerkmg van Trimp niet 
duidelijk, of hij heel Van Genderens exegetisch exposé tegenover Woelderink bedoelt of alleen diens 
bespreking van het 'Boek des levens'. 
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- de studie van C. Trimp geeft - in barok, soms wat pathetisch'*' taalgebruik - niet 
alleen aan het dogmatische aspect van Woelderinks visie brede aandacht, maar ook 
aan de exegese. Trimp profileert zich nog nadrukkelijker dan Bremmer als leerling 
van K. Schilder. Te denken valt hierbij aan de uitgesproken 'Schilderiaanse' 
hermeneutische leesregel: het Subject bepaalt het praedicaat.'" Heel markant is 
Trimps aansluiting bij Schilders parallellie tussen de eeuwige liefde en eeuwige 
haat in God: de ene God, die Zich niet schaamt om van eeuwigheid de grote Hater 
te zijn, naar Schilders woord." Voor Trimps bijdrage zijn de volgende twee 
elementen typerend: 
a. de manier, waarop hij de eenheid in Gods raad van de verkiezing tot zaligheid en 
tot de weg van de zaligheid betoogt, met een beroep op de Latijnse tekst van de 
Dordtse Leerregels; 
b. de manier, waarop hij een dogmatisch bevooroordeelde exegese van het 'Boek 
des levens' te boven tracht te komen: het is het boek van de God van verbond en 
verkiezing, die al naar gelang van de concrete situatie met het 'Boek des levens' 
troost of waarschuwt. 

5.2 Typering van Woelderinks tegenreacties 
Woelderinks reacties op alle drie zijn opponenten vertonen een grote overeenkomst. De 
kern van zijn probleem is, dat voor hem de God van het evangelie een ander is dan de 
God van het eeuwig verkiezingsbesluit. Niet langer kan hij één en ander met elkaar 
combineren. In zijn reactie op Trimp geeft Woelderink aan, dat zijn spreken over een 
'nochtans' voor hem een onhoudbare verlegenheidsoplossing is gebleken. Wil de God 
van het evangelie serieus genomen kunnen worden, dan kan Hij geen verborgen 
verkiezingsbesluit hebben. Een 'dubbele agenda' betekent hier een dubbele God! 

Rond deze kern scherpt Woelderink zijn bezwaren uit De Uitverkiezing tegen de 
Dordtse Leerregels en het supra- en infralapsarisme aan. Opvallend is, hoezeer 
Woelderink in zijn beantwoording aan zijn eigen schema vasthoudt. De opmerkingen 
van zijn opponenten hebben op zijn betoog nauwelijks invloed. Zo houdt hij met 
herhaling van eigen argumenten vast aan zijn visie op artikel 16 Nederlandse Geloofs
belijdenis. Slechts op enkele onderdelen van de tegenargumentatie gaat hij in. Daarbij 
weet hij met name bij R.H. Bremmer de kwetsbare plekken aan te wijzen: het niet 
inhoudelijk doormeten van het Schriftbewijs in de Dordtse Leerregels èn de manier, 
waarop Bremmer onderscheid maakt tussen het verkiezingsbesluit en het verbond der 
verlossing. Hoe men ook over dit onderscheid denkt, Bremmers redeneerwijze gaf 
Woelderink een wapen in handen voor zijn bewering, dat er blijkbaar dus toch over een 

" De term is van C. Veenhof; zie Themanr. p. 89. 

™ Levendige troost, p. 83. 

" Levendige troost, p. 120. Zie over deze parallellie in het denken van K. Schilder: J. Douma, Algemene 
genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. 
Calvijn over 'algemene genade' (diss. Kampen/Broederweg 1966), Goes 1974 (tweede druk), p. 159-166; p. 
200-203; p. 295-302; G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen, Kampen 1989, p. 
252-265 
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rangorde in de besluiten van God gesproken kan worden. 
Woeldennks reactie op de klassieke uitspraak Decreta Dei sunt Deus decemens -
ingebracht door Van Genderen en Bremmer - is voorspelbaar. Hij had in De Uitverkie
zing al geprotesteerd tegen het spreken over een eeuwig verkiezingsbesluit. Is dit 
besluit 'eeuwig' in dezelfde zin als God eeuwig is, dan is het eigenlijk nooit genomen. 
Dan is dit besluit God Zelf.'̂  In die lijn ligt de reactie op de uitspraak 'Gods besluiten 
zijn de besluitende God'. Ook zo gezien zijn de besluiten nooit genomen. Er blijft niets 
over van de vrijheid en vrijmacht van God. God is aan Zijn besluiten gebonden als aan 
Zijn eigen wezen. 

Achtergrond van 'De besluiten van God zijn de besluitende God Zelf 
K. Schilder heeft er op gewezen, dat er tegen de uitspraak 'de besluiten van God zijn de 
besluitende God Zelf gegronde bezwaren zijn aan te voeren, wanneer men de achter
grond van deze uitspraak niet kent De gereformeerden hanteerden deze uitspraak tegen 
de remonstranten, die Gods besluiten zo ongeveer buiten God Zelf plaatsten.'' 

In de voortgaande discussie wordt duidelijk - meer nog dan in De Uitverkiezing -, dat 
Woelderinks visie op Gods raad exclusief als heilsra.?id het gereformeerd belijden 
inzake Gods voorzienigheid ondermijnt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de volharding 
der heiligen. 

Woeldennk in de richting van Barth gedrongen "> 
W Dekker werpt de vraag op, of Woeldennk niet tijdens de discussie over De Uitverkie
zing in een positie gedrongen werd, waann hij steeds dichter bij Barth uitkwam "Zijn 
bestnjders waren allen veel meer systematische denkers dan Woeldennk zelf wilde zijn. 
Het IS alleszins begrijpelijk, dat het Woeldennk grote moeite kostte tegenover deze 
opponenten, dat hij in deze moeilijke strijd af en toe toch iets ging aanleunen tegen een 
'systematisch' bestnjder van óók Woeldennks opponenten, Barth."'"' Dekker wijst hierbij 
met name op Woeldennks artikel in EdG VI, nr. 13 over de praedestinatie. Toch gaat het 
hier eerder om een mtwerking van wat Woeldennk in De Uitverkiezing hierover 
geschreven had dan over een uitbreiding in barthiaanse zin. Het gaat om consequenties 
uit de eerdere aansluiting bij Barth: Gods raad is exclusief heilsrand. 

5.3 Loca probantia 
Het was te verwachten, dat Woelderinks opponenten hem zouden confronteren met 
klassieke loca probantia voor de gereformeerde leer over verkiezing en verwerping. Te 
denken is aan teksten als Handelingen 13:48 ('En allen, die bestemd waren ten eeuwi
gen leven, kwamen tot geloof), Romeinen 8:28-30 ('... die volgens Zijn voornemen 
geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons ...'), Romeinen 9:11 ('opdat het verkiezend 
voornemen Gods blijven zou'), Efeze 1:4 ('Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren 

" Uitverkiezing, p 20 

" Heidelhergsche Catechismus III, Goes 1950, p 86 

" Themanr p 34 
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voor de grondlegging der wereld'), 1 Petrus 2:8 ('... die zich daaraan, in hun ongehoor
zaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn'). 

Voor wat deze loca probantia betreft beperkt Woelderink zich tot de uitleg van 
Efeze 1, Romeinen 8:29-30 en Romeinen 9 tot 11. Steeds ontkent hij, dat het zou gaan 
om een persoonlijke voorbestemming van eeuwigheid af. In Efeze 1 betekent het 
verkozen zijn in Christus, dat God de gelovigen - ons! - al liefhad, toen Hij in de 
vrederaad besloot het schepsel aan te nemen in Christus. Op dezelfde manier verklaart 
Woelderink Romeinen 8: als een geloofsbelijdenis, die gelezen mag worden alsof er 
over ons gesproken wordt. "Het is een gelovige opsomming van de weldaden, die God 
zijn gemeente in Christus bereid heeft."'' Of het 'tevoren' hetzelfde is als van eeuwig
heid af, vindt Woelderink niet van belang. God heeft gekend en liefgehad, voordat de 
gelovigen tot Hem konden roepen. Van Romeinen 9 tot 11 geeft Woelderink een 
volstrekt historiserende exegese. Verkiezing en verwerping zijn daden van God in het 
heden. Het gaat niet om Jakob en Esau als individuen, maar als representanten van 
Israël en de heidenvolken. 

Met deze uitleg acht Woelderink de kwestie exegetisch beslist. "Die enkele Schrift-
plaatsen, waarin verder gesproken wordt van de eeuwige oorsprong der verkiezende 
liefde Gods, wijzen alle heen naar de Christus, zoals Hij van de Vader is voorgekend 
geweest."'* Het Schriftbewijs van de Dordtse Leerregels over de verwerping (Verwer
ping der dwalingen 1,8) doet Woelderink kort af. Daarvoor heeft hij niet eens de 
nieuwere exegese nodig. 

Afgezien van de juistheid of onjuistheid van Woelderinks uitleg van Efeze 1, 
Romeinen 8 en Romeinen 9 tot 10 is het opmerkelijk, dat diverse van de aangevoerde 
loca probantia bij hem onweersproken blijven. Woelderink noemt wel 1 Petrus 2:5 en 
9. Maar aan 1 Petrus 2:8 gaat hij geheel voorbij. Ook het beroep op Handelingen 13:48 
krijgt geen weerwoord. Teksten, die onmiskenbaar steun bieden voor de leer van een 
besluit van verkiezing en verwerping. Ook de teksten, die C. Trimp in het spoor van 
Heidegger aanvoert voor de Zelfliefde van God en Zijn wil tot Zelfverheerlijking'^ 
blijven bij Woelderink onbesproken. Merkwaardig genoeg zegt hij zelfs, dat hij bij 
Trimp voor Gods Zelfliefde het Schriftbewijs mist." Woelderink laat meerdere in de 
discussie aangevoerde Schriftplaatsen onbesproken. Schriftplaatsen, die voor de zaak 
in kwestie wel degelijk van belang zijn. 

5.4 De gepredikte verkiezing 
Woelderink wil de uitverkiezing een plaats in de prediking geven. Als het maar niet 
gaat om verkiezing als abstract besluit, maar als de concrete verkiezende liefde van 
God in Christus. "Het evangelie behoort zo gepredikt te worden, dat we niet van doen 

« EdG VI, p. 107. 

"EtiGVI, p. 125. 

" Levendige troost, p. 118. 

'* EdG IX, p. 133. In een eerder stadium had Van Genderen Woelderink gewezen op Ezechiël 36:22 en 32 
(door Trimp niet genoemd). 
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hebben met een God, die van eeuwigheid af sommigen verkoren heeft, maar zonder 
ons te zeggen, of wij daartoe behoren, maar zo, dat de levende God voor ons geplaatst 
wordt en we er ons bewust van worden, dat Hij met zijn genade voor ons staat, maar 
thans van ons het geloof en de bekering vraagt."" 

In Belijdenis en Avondmaal wordt duidelijk, hoe Woelderink zich een dergelijke 
prediking indenkt. "Dat moet ge niet gering achten, dat ge geboren zijt in een land, 
waar de reformatorische prediking geklonken heeft en nog wordt gebracht. Dat is 
verkiezende genade. Ge moet het niet gering achten, dat God u het levenslicht liet zien 
in een gezin, dat tot de gemeente des Heren behoort en dat ge daarom als lidmaat van 
Christus' gemeente getekend zijt met het merkteken van Christus' eigendomsrecht."'" 
Wie uitgaat van Gods eeuwig 'raadsbesluit (s)preekt anders. Dan moet het wel tot 
kenmerken-prediking komen. 

De publicatie van C. Trimp toont aan, dat dit niet het geval hoeft te zijn. Trimp 
komt op voor het goed recht van de Dordtse verkiezingsleer. Tegelijk waarschuwt hij 
ervoor, verbond en verkiezing van elkaar in de prediking te isoleren en deze als 
abstracties te behandelen. De God van verkiezing en verbond moet verkondigd worden. 
Het leidt bij Trimp tot een passage, die merkwaardig parallel loopt met het zojuist 
gegeven citaat uit Belijdenis en Avondmaal. "De verkiezing Gods prediken is alleen 
mogelijk bij gelijktijdige aanwijzing van de wegen, die deze God, plan-getrouw, 
gegaan is om te komen tot deze concrete gemeente, die de prediking horen mag. Zo 
zullen de kinderen Gods de keus der liefde Gods zien oplichten uit hun geboorte in dit 
land, in deze tijd, uit het voorrecht vergaderd te zijn geworden tot de kerk (hun doop), 
en bewaard te zijn gebleven bij de kerk (hun geloofsbelijdenis, het Heilig Avondmaal), 
enz."'' Het beslissende verschil met het citaat van Woelderink zit in de term 'plan-
getrouw'. Bij Trimp heft dit de concreetheid van de prediking van Gods verkiezende 
liefde niet op. 

6. Kritische kanttekeningen 

6.1 Het Godsbegrip van Calvijn 
Woelderink verwijt Calvijn overname van het middeleeuwse-scholastiek Godsbegrip. 
In het spoor van Thomas van Aquino hebben Calvijn en zijn volgelingen zich weer 
aangesloten bij het Godsbegrip van Aristoteles. 

Het is binnen het kader van deze studie niet mogelijk om een zelfstandig onderzoek 
in te stellen naar aard en omvang van scholastieke/filosofische invloeden op Calvijn. 
We beperken ons tot secundaire literatuur. 

Uitverkiezing, p. 78. 

Belijdenis en Avondmaal, p. 12. 

Levendige troost, p 126 
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John Mair 
In de discussie over scholastieke/filosofische invloeden op Calvijn blijkt de figuur van 
John Mair of Major een belangrijke rol te spelen De Schotse theoloog Mair was van 
1525 tot 1531 regent op het College (de) Montaigu, waaraan Calvijn tot 1527/28 
studeerde In 1963 verdedigde K Reuter de stelling, dat Calvijn via Mair in contact 
kwam met het denken van Duns Scotus en van een vernieuwd augustinisme " Reuter 
kreeg bijval van T F Torrance, die parallellen zag tussen de kennistheorien van Mair en 
Calvijn Torrance traceerde invloed van Plato op Mair en via Mair bij Calvijn'' C 
Graafland wijst op deze bijdrage van Torrance, maar voegt eraan toe "Er is echter reden 
voor om aan te nemen, dat ook buiten Major om invloed van Plato op Calvijn heeft 
ingewerkt, met name via de Griekse vaderen en Augustinus "" 
De invloed van Mair op Calvijn is allerminst onomstreden A Ganoczy heeft betoogd, 

dat uit de eerste editie van de Institutie (1536) nergens invloed van Mair op Calvijn 
blijkt *' Alister E McGrath erkent de rechtmatigheid van de kritiek van Ganoczy op 
Reuter, maar spreekt in het verlengde van Reuters theone over invloed van de moderne 
augustijnse school op Calvijn, waarin een wijsgerig nominalisme werd gecombineerd 
met een theologisch augustinisme '*̂  Na de mening van Reuter en Torrance vermeld te 
hebben, concludeert David C Steinmetz kort en bondig "There is, however, no evidence 
that Calvin ever attended lectures given by Major or participated in any disputation at 
which Major presided "^ 

Calvijns opstelling tegenover de scholastiek is met in één korte typenng samen te 
vatten In de Institutie kan hij hevig uitvaren tegen de scholastici Onderzoek heeft 
aannemelijk gemaakt, dat Calvijn daarbij een bepaald type theologen op het oog heeft 
de théologiens Sorbonniques, de vertegenwoordigers van de laat-nominalistische 

'̂  In Das Grundverstandms der Theologie Calvins, Neukirchen 1963 M J J P de Kroon is van mening, dat 
Reuter overtuigend de invloed met name van Major - en uiteindelijk die van Duns Scotus heeft aangetoond 
De Kroon stelt, dat al is de achtergrond anders het Godsbeeld van de nominalistische theologie grote 
overeenkomsten heeft met het bijbels Godsbeeld, De eer van God en het heil van de mens Bijdrage tot het 
verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie, Roermond 1968, p 40 41, zie ook p 
153 Ook W F Dankbaar wijst op het onderwijs van Mair, die Calvijn met de middeleeuwse filosofie en de 
kerkvaders vertrouwd maakte Wellicht heeft Calvijn van deze leraar ook voor het eerst iets vernomen over 
Wiclif, Hus en Luther, want Mair was een groot bestrijder van hun reformatorische denkbeelden , Calvijn 
Zijn weg en werk, Nijkerk 1982 (tweede druk), p 5 

"In The hermeneutics of John Calvin Edinburgh 1988 

" C Graafland, Van Calvijn tot Comrie I Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond m het 
Gereformeerd Protestantisme deel 1 &2 Zoetermeer 1992, p 184 

" In Le jeune Calvin Genese et evolution de sa vocation réformatnce, Wiesbaden 1966 

"■ In A life of John Calvin A Study in the Shaping of Western Culture, Oxford 1990, McGrath somt zeven 
grondtrekken van de moderne augustijnse school op, die in Calvijns geschriften onveranderd zijn terug te 
vinden (p 45) 

" The Scholasüc Calvin (p 16-30), in Carl R Trueman and R Scott Clark (ed ), Protestant Scholasticism 
essays in reassessment, (Paternoster Press) Carlisle/Cumbna 1999, p 17 
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theologie, zoals die in zijn tijd aan de Sorbonne werd uitgeoefend.*' Ook gaat Calvijn 
anders te werk dan de middeleeuwse scholastieke theologie. Hij schrijft niet - zoals de 
scholastieke theologen - commentaren op het dogmatisch handboek Sententiarum Libri 
IV van Petrus Lombardus en het exegetisch handboek Glossa Ordinaria, maar geeft 
een zelfstandig overzicht van de christelijk leer, zoals hij de Schrift ook vanuit de 
grondtekst uitlegt.*' Ook is er verschil in gerichtheid van zijn werk.'° De middeleeuwse 
theologen schreven voor de school, Calvijn voor de gemeente, met name om de 
predikers toe te rusten.^' 

Al maakt Calvijn een beperkt gebruik van de filosofie, zowel in de Institutie als in 
de bijbelcommentaren kan hij zich bedienen van scholastiek-filosofische 
onderscheidingen en zich aansluiten bij middeleeuwse doctores.'^ W.J. van Asselt 
komt dan ook tot de conclusie, dat de scholastieke vorm van theologie-beoefening van 
meet af aan een plaats heeft gehad binnen de reformatorische theologie.^^ Tegelijk is 
hij van mening, "dat het bij het gebruik van de scholastieke methode ging om een 
bepaald genre en niet om een reeks leerstukken of om een bepaald theologische 
inhoud."''' Er is ook geen specifieke filosofische richting aan te wijzen, waaraan 
Calvijn schatplichfig zou zijn.'' Calvijn wilde vooral theoloog van het Woord zijn.'* Of 

" W J van Asselt, 'Een geopende hand en een vuist. Humanisme en scholastiek tijdens de Reformatie' (p 
67-76), in W J van Asselt, P L Rouwendal e a , Inleiding in de gereformeerde scholastiek, Zoetermeer 
1998, p 74, zie ook David C Sinnmta, Protestant Scholasticism, ^ 26 

" David C Steinmetz, Protestant Scholasticism, p 24-26; wel houdt Calvijn zowel in de Institutie als m zijn 
Schriftverklaringen rekening met de oud-christelijke patres. 

''" De dogmatische/exegetische twee-poligheid verbindt Calvijn wel met de middeleeuwse scholastiek; David 
C Steinmetz, Protestant Scholasticism, p. 30 

" Idem, p. 27-30 

" Idem, p 25; W.J. van Asselt, Inleiding in de gereformeerde scholastiek, p 75 W Balke noemt elementen 
uit de middeleeuwse theologie, die bij Calvijn doorwerken. Omgang met reformatoren, Goudriaan-Kampen 
1992, p 98. 

'̂  Inleiding in de gereformeerde scholastiek, p 74. 

" Idem, p. 75 

" W Balke, Omgang met de reformatoren, p 140, zie ook W. van 't Spijker, Geest, Woord en Kerk. 
Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Kampen 1991, p 146 

" "Also nicht Entfaltung einer philosophia humana, wohl aber Darstellung der philosophia christiana, die 
uns in der Bibel von Gott gegeben ist, das schemt das Ziel der Theologie Calvins zu sein", W Niesel, Die 
Theologie Calvins, Munchen 1938, p 21; zie ook David C Steinmetz, Protestant Scholasticism, p 25, die 
erop wijst, dat Calvijn - zoals de meeste protestantse theologen van zijn generatie, erop uit was om een 
theologie op te bouwen vanuit de exegese' "If he did not entirely succeed (and no-one who professes the 
doctrine of the Trinity can entirely succeed), it was not for lack of resolution ( ) Calvin discovered that 
some philosophical distinctions, including many of the distinctions drawn by the schoolmen were too useful 
to be disgarded lightly." 
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hem dit altijd gelukt is, is een andere vraag.'^ Waar dit niet het geval is, dient dat 
inhoudelijk aangetoond te worden. 

Voorzover op basis van secundaire literatuur een voorzichtige conclusie getrokken 
mag worden, is met W. Balke te zeggen: "Calvijn wil primair bijbels theoloog zijn. 
Zijn materiaal, waar hij mee werkt, is bijbels materiaal. Toch heeft Calvijn Plato, 
Aristoteles, Seneca en Cicero te goed gekend om niet tevens waar het hem gepast 
uitkomt van hun argumenten gebruik te maken. Hun inzichten bepalen nergens 
Calvijns denken, maar dragen er wel aan bij."^* 

Diverse auteurs geven aan, dat het Calvijns bedoeling was om afstand te houden van 
het scholastiek-filosofisch Godsbegrip. "Consequent heeft hij naar methode en 
doelstelling afgerekend met de scholastiek, en dat zonder aan den anderen kant in een 
critiekloos biblicisme te vervallen. (...) Dat met de scholastiek in de Godsleer inder
daad is gebroken, blijkt ook hieruit, dat een leer van wezen en eigenschappen Gods bij 
Calvijn niet te vinden is."" Zowel het Godsbegrip van Plato en Aristoteles als dat van 
het nominalisme en occamisme wees Calvijn af.*° Hij wilde vanuit de Schrift over God 
spreken. Daarom botst Calvijn ook op het Godsbegrip van het humanisme. "Calvijn 
heeft het starre, relatieloze transcendente godsbegrip van de klassieken en het zakelijke 
naturalistische immanente godsbegrip van de renaissance afgewezen. Het filosofisch 
abstracte begrip van de eeuwigheid van God wordt bij Calvijn tot de levende en 
dynamische werkelijkheid van God in Zijn werken."*' Dat wil niet zeggen, dat Calvijn 
niet wilde weten van Gods transcendentie als zodanig. Op dit punt zag hij een welis
waar begrensde, maar niettemin belangrijke verwantschap tussen de Bijbel en het 
Hellenisme. In geen geval is Calvijns God de aristotelische onbewogen Beweger, maar 
de levende God vol erbarmen. Wel is deze God God, eeuwig onaantastbaar, onafhan-

" W Neuser, 'Calvin und der Calvinismus', in Handbach der Dogmen- und Theologiegeschichte 2, 
Gottingen 1989 (Nachdruck Studienausgabe 1988), p. 242. al verwerkt Calvijn de meningen van talrijke 
genoemde en ongenoemde filosofen, kerkvaders, scholastieke theologen en van tijdgenoten, zijn voor
naamste opzet IS om de uitspraken van de heilige Schrift samen te vatten en uit te leggen. Neuser voegt eraan 
toe "Trotz seiner exegetischen Meisterschaft ist zu fragen, ob es ihm immer gelungen ist." 

™ W Balke, Omgang mei de reformatoren, p 140-141; David C. Steinmetz geeft de volgende samenvatting 
van Calvijns verhouding tot de scholastiek- "If we raise only the limited question of Calvin's attitude towards 
scholasticism in the late medieval church, we can say that Calvin despised it, respected it, borrowed from it, 
misrepresented it, and emulated it", Protestant Scholasticism, p 30. Zie voor een overzicht van Calvijns 
gebruik van literatuur uit de Middeleeuwen R J Mooi, Het kerk- en dogmahistonsch element in de werken 
van Johannes Calvijn (diss. Utrecht), Wageningen 1956, p. 306-338. 

" J Koopmans, Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn (diss Utrecht 1938), 
Amsterdam 1983 (tweede druk), p 57. 

'° Zie voor een overzicht van Calvijns uitspraken A D R Polman, Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis 
Verklaard uit het verleden, geconfronteerd met het heden I, Franeker z.j., p. 110 e.v , zie ook W Neuser, in: 
Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte 2, p. 245; zie tevens p 248 

" W Balke, Omgang met de reformatoren, p 100. 
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keiijk van tijd en toeval.' 

Samenvattend: op grond van het hier verzamelde materiaal is de conclusie gerechtvaar
digd, dat Calvijn zich niet zonder meer heeft aangesloten bij het middeleeuws
scholastiek-aristotelisch Godsbegrip, zoals Woelderink beweert. 

6.2 Calvijns verkiezingsleer 
Volgens Woelderink kon Calvijn de verkiezingsleer kant en klaar overnemen van de 
middeleeuwse rooms-katholieke theologie. Alleen op het punt van het behoud uit 
genade alleen moest hij een correctie aanbrengen. 

Inderdaad zijn er raakvlakken te noteren tussen de reformatorische verkiezingsleer 
en de middeleeuwse verkiezingsleer, met name met die van Thomas van Aquino. Toch 
IS hier van afhankelijkheid geen sprake. Eerder is er sprake van een gemeenschappelijk 
vertrekpunt: de verkiezingsleer van Augustinus.*' Wat de verkiezingsleer betreft is 
Calvijn geen leerling van Thomas, maar - na de Schrift - van Augustinus.** Dit wordt 
ook duidelijk uit Inst. 111,21 tot 24. Regelmatig citeert Calvijn met instemming uitspra
ken van Augustinus.*' Calvijn kan zelfs zeggen: "Wanneer ik uit Augustinus een heel 
boek wilde saamlezen, dan zou ik de lezers kunnen laten zien, dat ik niets anders nodig 
had dan zijn woorden."*^ Thomas van Aquino komt in dit gedeelte slechts eenmaal ter 
sprake en dan in negatieve zin: "Wij bekommeren ons zelfs ook niet om de 
scherpzinnigheid van Thomas ..."*' Wel heeft Calvijn een correctie aangebracht op 

" Aldus A de Reuver, 'Van Calvijn tot Graafland Graafland en Calvijns predestinatieleer' (p 69-91), in-
C G Graafland, H B Graafland, A J Zoutendijk (red ), Uitdagend gereformeerd Reacties op prof dr C 
Graafland Feestbundel in verband met het afscheidvan prof. dr. C Graafland als bijzonder hoogleraar 
vanwege de Gereformeerde Bond aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht op I 
september 1993. Zoetermeer 1993, p. 85. 

" Zie voor Augustinus als gemeenschappelijk vertrekpunt voor Thomas en Calvijn. David C. Steinmetz, 
Protestant Scholasticism, p 27; Stemmetz noteert ook verschillen tussen Thomas en Calvijn 

" Zie voor Calvijns aansluiting in de predestinatieleer bij Augustinus A D R Polman, De Praedestmatie-
leer van Augustinus, Thomas van Aquino en Calvijn (diss VU Amsterdam), Franeker 1936, p 326, Calvijn 
citeert geen kerkvader zo vaak als Augustinus Toch heeft Augustinus voor Calvijn geen zelfstandige 
autoriteit naast het gezag van de Bijbel, R.J. Mooi, Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van 
Johannes Calvijn. p. 262 

*' Zie voor een overzicht van citaten van Augustinus over de predestinatie bij Calvijn (ook buiten de 
Institutie van 1559)' R J Mooi, Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn, 
p 242-245 Een andere 'kroongetuige' in Inst 111,21-24 is Bemardus van Clairveaux (1090-1153); zie over 
hem C£ 1, p. 567-569, LThK 2, kolom 239-242; zie voor Calvijns opstelling tegenover Bemardus R.J 
Mooi, Idem, p 320-327 

^"Inst 111,22,8. 

" "Ac ne illam quidem Thomae argutiam moramur ..."; Inst. 111,22,9 (CO 11,695) Zie voor Calvijns 
opstelling tegenover Thomas van Aquino: R.J. Mooi, Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken 
van Johannes Calvijn, p 330-331. 
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Augustinus' verkiezingsleer: Calvijn wijst meer dan Augustinus op de waarde van de 
verkiezing voor de persoonlijke heilszekerheid.** 

Ook bij (de latere) Thomas van Aquino is op het punt van de verkiezingsleer 
invloed van Augustinus te bespeuren.*' Toch ligt er onoverbrugbaar verschil tussen de 
reformatorische verkiezingsleer en die van Thomas. Dit verschil betreft niet alleen de 
verdienstelijkheid van de goede werken. Bij Thomas blijft de verkiezing een absoluut 
onkenbaar geheim; in de geloofspraktijk kan men er niets mee. Bovendien blijft de 
vrijmachtige verkiezing geheel buiten de eigenlijke leer staan. De genade is niet 
particulier. In de ecclesiologie heeft de electie alleen betekenis voor de kerk der 
heerlijkheid. Ook wordt Christus' werk niet door de verkiezing bepaald. A.D.R. 
Polman concludeert: "Hier blijft, al luiden de termen gelijk, het verschil zoo ingrijpend, 
dat elke toenadering onmogelijk blijkt."'" 

Samenvattend: Woelderinks stelling, dat Calvijn de voorhanden roomse verkiezings
leer - op het punt van de verdienstelijkheid van de goede werken na - integraal over
nam, moet als te ongenuanceerd afgewezen worden." In de verkiezingsleer toont 
Calvijn zich een zelfstandig leerling van Augustinus. 

6.3 Verkiezing en geloofszekerheid bij Calvijn 
Uit Calvijns waarschuwing in Inst. 111,24,4 en 5 om niet in de weg van de speculatie 
maar van het Woord zeker te worden van de persoonlijke verkiezing, concludeert 
Woelderink, dat Calvijn daarmee feitelijk erkent, dat het systeem van de verkiezings
leer voor de verkondiging en toepassing van het heil volkomen waardeloos is. 

Toch heeft bij Calvijn de verkiezingsleer een duidelijke plaats in de prediking van 
het heil. 

C. Graafland over de plaats van de praedestinatie in Calvijns preken 
In Van Calvijn tot Barth stelde C. Graafland, dat Calvijn in zijn theologische bezinning 
aan de praedestinatieleer een steeds grotere plaats toekende, maar in zijn prediking 
(gaande meer) erover zweeg: "Kennelijk worden in de theologische discussie almaar 

'* A.D R. Polman, Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden, geconfronteerd met 
het heden II, Franeker z.j., p. 199. 

*' A.D.R. Polman, Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis II, p. 212-213. 

* Idem, p. 217; zie ook p 215 e.v.; tevens C. Graafland, Van Calvijn tot Barth, p. 25 e.v. De uitspraak van 
H Bavinck in GD II, p. 324- "De wijzigingen, die de Hervormers in de leer van Augustinus en Thomas 
hebben aangebracht, zijn behalve de leer van de verzekerdheid der zaligheid ondergeschikt en raken het 
wezen der zaak niet", blijkt voor wat Thomas van Aquino betreft te argeloos te zijn; Woelderink had op deze 
uitspraak gewezen in EdG VI, p. 44. 

" H.A. Oberman merkt over de verkiezingsleer op: "Deze leer was theologisch niet onbekend. Augusünus en 
Thomas, Duns Scotus en Zwingli hebben die leer gekend en voor de individuele christen gedecodeerd. Maar 
de derde Reformatie heeft de geloofsdraagkracht ervan voor de gehele Kerk tot op haar bijbelse wortels 
opengelegd"; De Erfenis van Calvijn - grootheid en grenzen -, Kampen 1988, p. 42. 
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meer zaken aan de orde gesteld, die de gemeente beter niet kan weten."'^ 
Tegen deze voorstelling van zaken heeft J. Kamphuis protest aangetekend. Op gepaste 

manier heeft Calvijn - wanneer de tekst daartoe aanleiding gaf - in de prediking over de 
verkiezing (breed) gesproken. Kamphuis adstrueert dit met verwijzing naar enkele 
preken van Calvijn.'' 
C. Graafland corrigeerde zijn uitspraak over de plaats van de verkiezing in Calvijns 

prediking in Van Calvijn lot Comrie deel 1 & 2.'"* De publicatie van 13 preken van 
Calvijn door S. van der Linde'' speelt in deze correctie een belangrijke rol. Overigens 
verwijst Graafland ook naar de publicatie van J. Kamphuis. 

Calvijn wilde de verkiezing gepredikt hebben met het oog op de geloofszekerheid. In 
Gods verkiezing ligt de diepste grond van de vastigheid, de zekerheid van ons 
behoud.'* Daarmee annex biedt de prediking van de verkiezing troost aan een aang
evochten kerk: ondanks alles gaat Gods werk voort en wordt Gods getal compleet." 
Voor Calvijn is de verkiezing niet een abstract leerstuk, maar een onderdeel van de 
praxis pietatis. De passages in Inst. 111,24,4 en 5 dragen dan ook een pastoraal karak
ter.'* 

Woelderinks conclusie uit bedoelde passages in de Institutie doet geen recht aan 
Calvijns intentie. Deze verklaart niet - ook niet feitelijk - de verkiezingsleer van 
onwaarde voor de prediking en de toepassing van het heil. Wel waarschuwt hij voor 
een speculatieve benadering van de verkiezingsleer. Geen curiositas, waarbij men 

" Van Calvijn tot Barth, p. 21. 

" J Kamphuis, Met Calvijn in de impasse'' Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en 
evangelieprediking een blokkade voor de prediking van het evangelie? (serie: Woord en Wereld nr. 10), 
Ermelol989,p. 28-33. 

*'Noot22opp. 107. 

" Prediking en verkiezing. Dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van 
Ezau (1562), Goudriaan-Kampen 1992. In zijn toelichting bij de gegeven vertaling schrijft Van der Linde, 
dat Calvijn wilde, dat de verkiezingsleer gepredikt en voor het volk op de kansel gebracht moest worden; p. 
14 

" C. Graafland, van Calvijn tot Barth, p. 33; S. van der Linde, Prediking en verkiezing, p. 14. 

" J Kamphuis, Met Calvijn in de impasse?, p. 33; H.A. Oberman, De Erfenis van Calvijn, p. 47-49. Erg 
fors IS de uitspraak van Oberman, dat buiten de context van de kerkvervolging Calvijns verkiezingsleer met 
alleen afschuwelijk, maar zelfs goddeloos is (p. 48). 

'* R.H Bremmer wijst ook op het existentieel karakter van deze passages; "Calvijn moet zelf door vertwijfe
ling aangaande zijn eigen verkiezing aangevochten zijn geweest"; In gesprek met oudere en nieuwere 
theologen, p. 74, 

527 



probeert in te dringen in de geheimen van God." Daartegenover wijst Calvijn op de 
kenweg van het geloof. 

6.4 Geen dubbele praedestinatie in artikel 16 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis ? 
Woelderink betoogt een en andermaal, dat er in artikel 16 Nederlandse Geloofsbe

lijdenis geen sprake is van een dubbele praedestinatie. Alleen de verkiezing wordt 
herleid tot Gods eeuwige raad. De verwerping niet. Woelderink constateert in dezen 
een verschil tussen de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Calvijn. Bij deze voorstelling 
van zaken zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica 1561) leunt m zijn 
oorspronkelijke redactie sterk aan tegen artikel 12 Franse Geloofsbelijdenis van 
1559. Van deze Confessio Gallicana had Calvijn het ontwerp geleverd, waarin 
nauwelijks wijzigmgen werden aangebracht.™ Het komt gewrongen over om een 
artikel, in aanleg ontleend aan Calvijn, tegenover Calvijn te stellen; 
weliswaar heeft de tekst van artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis in 1566 een 
bekorting ondergaan."" Deze wijzigingen zijn echter niet van dogmatische, maar 
van redactionele aard.'°^ De Synode van Dordrecht 16181619, die de authentieke 
tekst vaststelde,'"^ keerde dan ook niet naar het origineel van Guido de Brés terug, 
maar handhaafde de redactie van 1566; 
Woelderink minimaliseert wat artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt over 
Gods verkiezing, wanneer hij zegt: "De Ned. Gel. Bel. spreekt slechts terloops over 
de verkiezing in verband met de reddende liefde Gods, die na de val haar werk be

gint.""** Inderdaad spreekt de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de openbaring 
van Gods liefde na de val van de mens. Maar deze liefde begint niet pas dan. God 
verlost "de gene die Hij in synen eeuwighen ende onverganckelicken raet, uyt 
enckele goedertierenheyt uytvercoren heeft in Jesu Christo onsen Heere, sonder 

■̂  A de Reuver, 'Bedelen bij de bron' Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere 
Reformatie {diss Utrecht), Zoetermeer 1992, p 559560, zie ook A de Reuver, in Uitdagend gereformeerd, 
P 77 

"" L Doekes, Credo Handboek voor de gereformeerde symboliek, Amsterdam 1975, p 51, zie over de 
Confessio Belgica p 54 e v. 

"" Zie voor de redactiegeschiedenis van artikel 16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis C Vonk, De 
voorzeide leer deel lila De Nederlandse Geloofsbelijdenis art 121 en 2526, Barendrecht 1955, p. 386 
e V , zie ook W Verboom, Kostbaar belijden De theologie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Met 
preekschetsen, Zoetermeer 1999, p 151 

'°' Zie J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften in authentieke teksten met 
inleiding en tekstvergelijkingen, Amsterdam 1976 (tweede druk), p. 19 

'"' Idem, p 2627 

"" Uitverkiezing, p 16 
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eenighe aen-merckinge harer wercken.""" De lengte en het gewicht van deze 
zinsnede wettigen niet de typering 'slechts terloops'; 
Woelderink heeft geen echt antwoord op Bremmers betoog, dat in artikel 16 Neder
landse Geloofsbelijdenis Gods 'laten in het zelfgekozen verderf geen willekeurig 
'laten' is, maar dat dit 'laten' evenzeer bepaald is door de raad van God. Wanneer 
God naar Zijn raad "uyt verderffenisse treckt ende verlost", dan is daarmee het 
feit, dat God "de andere laet in haren val ende verderf' als besluit van God gege
ven. Dit is niet als een logische conclusie aan te merken. Uit de aard der zaak is 
uitverkiezing Mjf-verkiezing, onderscheid maken. 

6.5 Supra en infra te Dordt 
Woelderink erkent, dat op de Synode te Dordrecht 1618-1619 geen keus werd gemaakt 
voor supra- of infralapsarisme. In de praktijk echter volgde men het infralapsarische 
systeem. Voor Woelderink zijn het infralapsarische en het supralapsarische systeem 
lood om oud ijzer. 

Terecht zegt Woelderink, dat op de Synode te Dordrecht geen keus werd gemaakt 
tussen infra- en supralapsarisme. Wel werd de infralapsarische voorstellingswijze ge
volgd.'"* Dat is wat anders dan dat er de Dordtse Leerregels in infralapsarische 
elementen zijn aan te wijzen, zoals Woelderink stelt."" Dat suggereert - al is het op 
onderdelen - te Dordt een materiele instemming met het infralapsarisme. Daarvan hield 
Dordt zich echter ver. Niet voor niets kon een supralapsariër als Gomarus de Dordtse 
Leerregels ondertekenen.'"* Het niet-veroordelen van het supralapsarisme te Dordt was 
dan ook geen kwestie van eigenbelang van de infralapsarièrs: men wilde over een 
theologisch geschil geen kerkelijke uitspraak doen."" 

"" J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, p 97. 

' " C Graafland, Van Calvijn tol Barth, p 136, J Kamphuis, 'De inzet van de Dordtse Leerregels', in: H.J. 
Boiten en J J C Dee (red ), Begrensde ruimte Een keuze uit artikelen en lezingen van prof. J Kamphuis, p. 
106 e V K Dijk betoogt, dat tussen het infra- en supralapsarisme geen absolute tegenstelling bestaat en dat 
aan beide meningen het burgerrecht m de gereformeerde theologie is toegekend; De strijd over Infra- en 
Supralapsarisme in de Gereformeerde Kerken in Nederland (diss. VU Amsterdam), Kampen 1912, p. 47-
52, zie voor een bespreking van Dijks eigen positie: H.M. Yoo, Raad en daad. Infra- en supralapsarisme in 
de nederlandse gereformeerde theologie van de I9e en 20e eeuw (diss. Kampen/Broederweg), Kampen 
1990, p 103-117. 

"" Uitverkiezing, p. 30. 

"* Zie voor de lijst van ondertekenaars van de Canones Acta of Handelingen der Nationale Synode te 
Dordrecht in de jaren 1618 en I6I9, Houten 1987, p 281-283. 

"" J Kamphuis wijst erop, dat de Leerregels in hun voorzichtige formuleringen duidelijk het karakter dragen 
van een consensus, waarbij confessionele lijnen getrokken worden en de gemeenschap van het geloof 
bewaard bleef; In dienst van de vrede. De kerkelijke consensus als dogmatische factor (Kamper Bijdragen 
XXIII), Gronmgen 1980, p. 73-76. 
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6.6 Blote vrijmacht? 
Woelderink verwijt de Dordtse Leerregels, dat zij het besluit van de verkiezing 
beschouwen als een zaak van 'blote vrijmacht'. Dit vanwege de coördinatie in 1,6 van 
het besluit van verkiezing en verwerping. 

Met deze mening doet Woelderink de Dordtse Leerregels niet werkelijk recht. 
Inderdaad is er in 1,6 sprake van een coördinatie van verkiezing en verwerping. Het is 
echter zaak om erop te letten, welk punt deze coördinatie betreft. Verkiezing en verwer
ping zijn beide eeuwig besluit van God. In dat opzicht lopen verkiezing en verwerping 
parallel. Maar niet wat hun inhoud betreft. In het 'Besluyt' van de Canones wordt 
uitgesproken, dat de Gereformeerde Kerken 'niet alleen niet bekennen, maer oock van 
gantscher herten met verfoeyinge verwerpen', dat de verwerping op dezelfde wijze de 
oorzaak van het ongeloof en de goddeloosheid is als de verkiezing de bron van het 
geloof en de goede werken is."" Non eodem modo! De verkiezing is acne/geformu
leerd, de verwerping passief. Verkiezing is Gods genadekeus om te trekken uit het 
verderf en daartoe het geloof te schenken (1,6 en 7). Verwerping daarentegen is: God 
laat over aan eigen slechtheid en hardheid (1,6). Verwerping is Gods besluit om voorbij 
te gaan (1,15). 

Het eeuwig besluit van de verkiezing is volgens de Dordtse Leerregels niet slechts 
een zaak van 'blote vrijmacht', maar van vrijmachtige genade en barmhartigheid (D.L 
1.6 en 7). Daarom kan 1,10 ook spreken over Gods genadige verkiezing, zoals 11,9 zegt, 
dat Gods raadsplan voortkomt uit Gods eeuwige liefde voor de uitverkorenen. Terecht 
heeft Berkouwer erop gewezen, dat Woelderink hier in zijn kritiek op de Dordtse 
Leerregels niet billijk is, door in 1,10 het woord genadig zozeer te subordineren aan de 
verkiezing, dat de genade toch weer schuilgaat achter de vrijmacht. D.L. 11,9 wordt 
door Woelderink niet eens genoemd!'" 

Ook het eeuwig besluit van de verwerping is in de Dordtse Leerregels geen kwestie 
van 'blote vrijmacht'. God laat uit kracht van Zijn rechtvaardig oordeel aan de eigen 
slechtheid en hardheid over (1,6). Het verwerpingsbesluit is niet alleen volkomen vrij, 
maar ook rechtvaardig (1,15). 

Kortom: in de Dordtse Leerregels is Gods vrijmacht verbonden met Zijn genade en 
rechtvaardigheid. Woelderinks verwijt is op grond van de tekst van de Dordtse 
Leerregels niet houdbaar. 

6.7 Twee besluiten in Dordtse Leerregels 1,6 en 1,7? 
In het spoor van Earth meent Woelderink, dat er in D.L. 1,6 en 1,7 van twee besluiten 

"° Zie J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, p. 279. 

' " G.C. Berkouwer, De verkiezing Gods, p. 168; Berkouwer wijst erop, dat Woelderinks kritiek op hemzelf 
toepasbaar is, wanneer hij spreekt over de 'vrijmachtige, alles omvattende, goddelijke genade' (De Uitverkie
zing, p. 9). Ook Woelderinks kritiek op de Dordtse Leerregels, dat zij spreken over 'de verkiezing' (een 
verzelfstandiging) en niet over 'de verkiezende liefde Gods' (De Uitverkiezing, p. 21) noemt Berkouwer on
billijk. Bovendien draagt Woelderinks boek zelfde titel- de uitverkiezing. Aldus Berkouwer in 1955. In later 
tijd zou Berkouwer zelf kritiek formuleren op de Dordtse Leerregels ('Vragen rond de belijdenis', in GTT 
63,1; zie ook G C Berkouwer, Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden. 
Kampen 1974, p. 135 e.v.). 
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sprake is. In 1,6 wordt het verkiezingsbesluit genoemd, in 1,7 wordt daaraan toege
voegd het besluit om Christus het verkiezingsbesluit te laten uitvoeren. In de latere 
gereformeerde theologie zou dat leiden tot een strenge scheiding tussen Gods 
verkiezingsbesluit enerzijds en het pactum salutis anderzijds. 

C. Trimp heeft deze voorstelling van zaken bestreden. In D.L. 1,7 ligt de verkiezing 
in Christus en de Borgstelling van Christus in één perspectief. Hier wordt na elkaar 
gezegd wat tegelijk geschied is. Trimp beroept zich hierbij op de Latijnse tekst van de 
Canones: Aldus besloot God hen aan Christus te geven. 

C. Graafland kiest voor een koers tussen Woelderink en Trimp door. Aan Trimp 
geeft hij toe, dat er in D.L. I, 6 en 1,7 geen sprake is van twee besluiten. Het verkie-
zmgsbesluit van D.L. 1,6 wordt in 1,7 nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Zo trachten 
de Dordtse Leerregels Christus een plaats te geven binnen het verkiezingsbesluit. In dit 
opzicht heeft Trimp (en ook Berkouwer) terecht kritiek op de interpretatie van Barth en 
Woelderink en doet hij aan het 'Anliegen' van de Dordtse Leerregels meer recht. "^ 

Anderzijds meent Graafland, dat Trimp er te weinig oog voor heeft, dat in de 
Dordtse Leerregels binnen het ene verkiezingsbesluit Christus toch duidelijk een 
tweede plaats inneemt, die niet onder de eigenlijke verkiezing ressorteert maar onder 
de uitvoering ervan.'" Er is geen sprake van een tweede besluit, maar wel van een 
tweede daad binnen dit ene besluit."" Graafland beroept zich hier in de eerste plaats op 
het woordje ook in D.L. 1,7: "Hem heeft Hij ook van eeuwigheid tot middelaar en 
Hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van het heil gesteld." Hier is 
werkelijk sprake van een na elkaar, een vervolgens: wel verbonden als een eenheid 
verbonden met het eerste, maar tegelijk daarop volgend.'" Bovendien staat er in D.L. 
1,7 niet, dat God een zeker aantal mensen in Christus heeft verkoren, maar dat Hij tot 
hed in Christus heeft verkoren. Stond er 'in Christus verkoren', dan zou dit aanleiding 
kunnen geven tot het plaatsen van Christus in het hart van de verkiezing. Ook al kan de 
Latijnse tekst van de Dordtse Leerregels zo gelezen worden, toch valt de nadruk op het 
verkiezen tot het heil. Dat dit echt de bedoeling is van de Canones blijkt tevens uit het 
feit, dat Christus de Middelaar en het Hoofd van de uitverkorenen wordt genoemd. De 
uitverkorenen zijn er al, wanneer hun Middelaar door de Vader wordt aangesteld. 

J. Kamphuis heeft aangetoond, zowel met een beroep op de Latijnse als de 
oorspronkelijke Nederlandse tekst, dat in D.L. 1,7 wel degelijk gesproken wordt over 
'uitverkiezing in Christus'. 

"^ Van Calvijn lot Barth, p. 141-144. 

'"Idem, p 144 

"Mdem, p 143. 

'"Idem, p. 144-145. 
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De tekst 
De Latijnse tekst luidt 'ad salutem elegit in Chnsto' De oorspronkelijk Nederlandse 
tekst heeft hier tot de saligheyt, uyt louter ghenade, uytvercoren heeft in Chnsto '' '* 

Kamphuis concludeert "Het is aan geen twijfel onderhevig, of Dordrecht heeft metter
daad gesproken over 'onze verkiezing in Christus' -, in die Chnstus, van wie reeds was 
beleden, dat Hij door de Vader in de wereld is gezonden als de openbaring van de 
liefde tot zondaren, opdat een ieder die in Hem gelooft behouden zal worden " '" Dat 
impliceert ook een verkiezing tot het heil in Chnstus Maar dat het primair gaat om de 
verkiezing-in-Chnstus blijkt ook uit het feit, dat Efeze 1 4 geheel wordt uitgeschreven 
Kamphuis vermoedt, dat Graafland zich door de weergave van de Dordtse Leerregels 
in de editie-Dankbaar"* op het verkeerde been heeft laten zetten " ' 

Graaflands beroep op het ook m D L 1,7 houdt geen rekening met Trimps verwij
zing naar het woordje ita in de Latijnse tekst aldus, in het verkiezen in Chnstus, heeft 
God de verkorenen gemaakt tot Christus' leden, dat alles is begrepen in het 'uitverkoren 
in Christus' '̂ ^ Dan krijgt het ook (etiam) niet de kracht van een daarna, maar van een 
eveneens '^' Bremmer noemt dit een sterk argument van Tnmp '̂ ^ Dit argument blijft 
bij Graafland onweersproken '̂ ^ 

Samenvattend Woeldennk kan met staande houden, dat erin Z) L 1,6 en 1,7 sprake is 
van twee besluiten Het gaat om één besluit Deze verkiezing, zoals DL 1,7 zegt 
Graaflands interpretatie, dat m dit ene besluit wel twee op elkaar volgende daden 
onderscheiden worden, is op grond van de (Latijnse) tekst van de Dordtse Leerregels 
niet hard te maken Of hiermee al in de Dordtse Leerregels zelf de samenvoeging van 

' " J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, p 232 en 233 

' " J KwrvfUims, Met Calvijnin de impasse'' p 51 

"* Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, waardoor Hij ( ) enkel uit genade tot het heil in 
Christus verkoren heeft", geciteerd via J Kamphuis, Afer Ca/vi/n m (/e impawe' p 51 

"'' Zie voor dit onderdeel ook J Kamphuis, Begrensde ruimte, p 397-398 (noot 51 bij het afscheidscollege 
Het Lam in het nieuwe Jeruzalem, p 380-398) 

' " C Tnmp, Levendige troost p 47 

™ In het Gereformeerd Kerkboek luidt de weergave 'En om hen door Chnstus te behouden, besloot God 
tegelijk deze uitverkorenen aan Hem te geven (p 474-475) 

'̂ ^ R H Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwere theologen, p 77, met J Kamphuis is Bremmer van 
mening, dat in Graaflands betoog zijn gedachte over verkiezing tot het heil in Christus inD L 1,7 niet klopt, 
p 78 

' " B Loonstra is van mening, dat Tnmp teveel concludeert uit het gegeven, dat de besluiten tegelijk 
genomen zijn Dat zegt nog niets over hun verhouding tot elkaar (Verkiezing-verzoening verbond, p 179, 
noot 180) Ook Loonstra brengt hier het ita mDL 1,7 niet in rekening 
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de leer der verkiezing en van het verbond der verlossing besloten ligt,'^" is een vraag
stuk apart, dat hier geen verdere bespreking vraagt."^' 

7. Syllogismus practicus (vruchten der verkiezing, D.L. 1,12) 
Voor de syllogismus practicus heeft Woelderink weinig goede woorden over. Hij acht 
het dan ook een afwijking van Calvijn, dat de Dordtse Leerregels spreken over 
verkiezingszekerheid uit de kenmerken van de verkiezing. Hier bespeurt hij invloed 
van Beza. 

Woelderink schetst een te eenzijdig beeld van Calvijn. Voor Calvijn steunt de 
verkiezingszekerheid primair op (het geloof in) Christus {Inst. 111,24,5). In het verleng
de daarvan mag een gelovige tekenen van de verkiezing bij zichzelf opmerken. De 
heiligen vertrouwen niet op hun goede werken als eigen verdiensten; ze beschouwen 
die als gaven van God, waaruit zij Zijn goedheid leren kennen en als tekenen van hun 
roeping, waaruit ze hun verkiezing opmaken {Inst. 111,14,20). Hetzelfde kan gezegd 
worden van het geloof: "Zo is dan voor ieder zijn geloof tot een overvloedig bewijs 
van Gods eeuwige verkiezing ..."'^'' Al hanteert Calvijn de syllogismus practicus niet in 
formele zin, geloof en heiliging krijgen bij hem een plaats in de heilszekerheid. Ze 
bevestigen in de zekerheid, die primair aan Christus ontleend wordt.'" 

Daarmee is echter niet ontkend, dat in dit opzicht bij de Dordtse Leerregels een 
accentverschuiving is te constateren ten opzichte van Calvijn. Dat de geloofszekerheid 
steunt op Gods Woord, wordt in D.L. V,10 met zoveel woorden uitgesproken. In 1,12 
wordt ook als eerste kenmerk het ware geloof in Christus genoemd. Dat is dezelfde 
Christus over wie in 1,7 gesproken werd. In Christus gelovend ontvangen de 
uitverkorenen zekerheid van hun verkiezing. Tegelijk moet erkend worden, dat dit 

' " Zo C Tnmp, Levendige troost, p 50 

'" L Doekes merkt in zijn bespreking van Levendige troost op "Dat de vrederaad in de door Ds Tnmp 
bedoelde zin feitelijk al geleerd wordt m D L 1,7-8, kunnen wij hem met toegeven Dat hij sterk de nadruk 
legt op de eenheid van Gods besluiten, is alleen maar te prijzen Maar ik heb de indruk, dat de Canones van 
Dordt van de samenhang der besluiten een betere tekening geven in de genoemde paragrafen, dan Ds Tnmp 
er in gelezen heeft"; 'De troost der verkiezing', m Ref 30, p 276 Ook R H Bremmer, die het in veel op
zichten met C Tnmp eens is, meent dat m D L. 1,7 het verbond der verlossing met aan de orde is Er is nog 
geen sprake van een 'onderhandeling' binnen het drieenig bestaan tussen de drie Personen over de weg der 
zaligheid Bremmer blijft bij zijn onderscheid tussen de verkiezing en de raad des vredes, hoezeer beide ook 
op elkaar betrokken zijn Alleen ziet hij nu het kiezen van God als een acte van de drie-enige God naar bui
ten, In gesprek met oudere en nieuwere theologen, p 78-79 

"'' "Erga sua cuique fides aetemae Dei praedestinationis locuples est testis .", CO XLVII,147 (commentaar 
op Johannes 7:40). 

' " C Graafland, 'Van syllogismus practicus naar syllogismus mysticus', in W Balke e a (red ), Wegen en 
gestalten in het Gereformeerd Protestantisme Studies aangeboden aan prof dr S van der Linde bij zijn 
afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Amsterdam 1976, p 105-122; K. 
Exalto, De zekerheid des geloofs bij Calvijn, Apeldoorn 1978, p 45-47; zie ook p 43-45 Zie ook W. 
Niesel, Die Theologie Calvins, p 162-173, Harald Rimbach wijst erop, dat de levensheiliging als teken en 
bewijs van de verkiezing bij Calvijn een secundaire/afgeleide waarde heeft, Gnade und Erkenntnis m 
Calvms Pradestinationslehre Calvin im Vergleich mil Pighius, Beza und Melanchthon (diss Gottingen 
1991), Frankfurt am Mam 1996, p 291 
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element in de Dordtse Leerregels niet verder uitgewerkt wordt Op dit punt kan 
inderdaad invloed van Beza aangenomen worden Is er twijfel aan eigen verkiezing, 
dan moeten wij volgens Beza met eerst uitkomst zoeken in Gods eeuwige raad, maar 
WIJ moeten bij de heiliging beginnen, die wij in onszelf voelen Die heiliging is het 
startpunt om op te klimmen tot het geloof, tot Chnstus, die m ons woont Uiteindelijk 
is het ook Beza erom begonnen rust te vinden in de belofte van het evangelie en zo 
zeker te zijn van de persoonlijke verkiezing In het spreken van de Dordtse Leerregels 
is deze gedachte van Beza herkenbaar '̂ * Wel bleef m D L 1,12 het calvijnse element 
bewaard, dat de verkiezingszekerheid vanuit de vruchten van de verkiezing geen 
kwestie is van een rationele slotsom, maar van geloofservaring de uitverkorenen 
worden van hun eeuwige verkiezing verzekerd, wanneer zij de vruchten van de 
verkiezing "in haer selven met een geestelicke blijdschap ende heylige vermaeckinge 
waer-nemen" (in sese cum spintuali gaudio et sancta voluptate observando) '^' 

XVc.2 Conclusie 
Aan het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw neemt Woeldennk publiek 
afscheid van de leer inzake een eeuwig besluit van verkiezing en verwerping, zoals 
deze door Calvijn geleerd en door de Dordtse Leerregels beleden is In dit afscheid 
speelt het denken van Barth een belangnjke rol Met name het christologisch element 
in Barths beschouwingen blijkt Woeldennk aan te spreken In het verlengde hiervan 
bepleit Woeldennk een algehele histonsenng van de verkiezing 

Woeldennk ziet niet langer kans om de integriteit van Gods verbond en belofte te 
combineren met de orthodox-gereformeerde verkiezingsleer. Zijn keus vóór verbond 
en belofte wordt een keus tegen het eeuwig besluit van verkiezing en verwerping. 

'̂ * A N Hendriks, Hoe zijn we zeker van onze verkiezing'', in In de leerschool van Christus Populair-
theologische bijdragen Kampen 1995, p 62 86 Zie voor de invloed van Beza op Dordt ook C van 
Sliedregt, Calvijns opvolger Theodorus Beza Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieenige God 
(diss Utrecht), Leiden 1996, p 318-328 

'^ J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding 
en tekstvergelijkingen, Amsterdam 1976 (tweede druk), p 234 235 Zie voor Calvijns visie op de verkie-
zingszekerheid vanuit de goede werken en het geloof als geloofservaring Harald Rimbach, Gnade und 
Erkenntnis in Calvins Pradestinationslehre, p 290 291 
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Hoofdstuk XVI Rond het verbond 

XVI. 1 Opzet van het hoofdstuk 
In Woelderinks derde periode komt het thema 'verbond' nauwelijks als een zelfstandig 
thema aan de orde. Wel heeft het in deze periode een voorname plaats in de al eerder 
gereleveerde discussie met J. Ridderbos.' Uiteraard ook in de artikelenserie 'De leer der 
verbonden'.'̂  Materieel hoort deze artikelenserie uit 1950 in de eerste periode thuis; het 
gaat om een verkorte herpublicatie van artikelen uit 1935 en 1936. Verder wijdt 
Woelderink na 1949 weinig of geen afzonderlijke aandacht aan het verbond. Vandaar 
dat dit hoofdstuk als titel heeft: 'Rond het verbond'. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: verbond en (kinder)doop (XVI.2), verbond en avondmaal (XVI.3) en de bevin
ding (XVI.4). Het hoofdstuk eindigt met een analyse (XVI.5) en een conclusie 
(XVI.6). 

XVL2 Verbond en (kinder)doop 

2.1 Materiaal 
Woelderinks opmerkingen over verbond en (kinder)doop zijn te vinden in enkele 
artikelen in Eenigheid des Geloofs. In 1950 schreef hij een (antwoord)artikel, waarin 
hij reageerde op een 'Ingezonden' van D. Valstar te Hillegersberg. Deze vond Woelde
rinks bestrijding van J. Ridderbos en van het Praeadvies al te fors. Zowel de ingezon
den brief als Woelderinks antwoord verschenen onder de gemeenschappelijke noemer 
'De strijd tegen het subjectivisme'.' 

In 1955 schreef Woelderink een tweetal artikelen onder de titel 'De Rechtvaardi
ging uit het Geloof en de Kinderdoop'." Het zou de laatste maal zijn, dat hij over het 
thema van de (kinder)doop schreef. 

2.2 Het onvoorwaardelijk verbond 
Het verbond van de genade is onvoorwaardelijk; zonder gelovige omhelzing doen de 
beloften ons geen nut. In vrijgemaakt-gereformeerde kring is men helaas zo onvoor
zichtig geweest om over het geloof te gaan spreken als over een voorwaarde. "Voor 
een goed verstaander is dat misschien te aanvaarden, maar de tegenstanders hebben van 
deze situatie misbruik gemaakt om tot de beschuldiging te komen, dat hier het verbond 
der genade zijn echt genade-karakter verliest, omdat hierin door ons nog een voorwaar-

' Zie hoofdstuk X. 

' Zie hoofdstuk XIV. 

'£( iCV,p 20-21. 

" £<iG IX, p, 181-182 en 189-190. 
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de is te vervullen."' Vanwege dit dreigend misverstand spreekt Woelderink over het 
onvoorwaardelijk karakter van het genadeverbond en zijn beloften. "Ja, Hij (God) is zo 
goed, dat Hij zijn genade nalaat en belooft ook aan hen, die ze zullen verachten."* De 
gerechtigheid van Christus wordt geschonken in de belofte van het evangelie. Daaraan 
voegt het geloof, waarmee deze belofte aangenomen moet worden, niets toe. Woelde
rink wijst hierbij op Zondag 23 H.C. "Men kan dus nooit zeggen, dat deze gerechtig
heid van Christus ons geschonken wordt op voorwaarde van het geloof. Indien er een 
voorwaarde aan de schenking verbonden was, was zij niet meer uit louter genade. Het 
Evangelie dient wel verkondigd te worden met bevel van bekering en geloof, gelijk 
Jezus zijn discipelen uitzond met de opdracht: bekeert u en gelooft het Evangelie, maar 
dat Evangelie zelf met al zijn beloften rustte niet op die bekering en dat geloof; de 
blijde boodschap bestond onafhankelijk van het geloof, ging aan het geloof vooraf en 
was enkel bestemd om in het geloof te worden aangenomen."^ 

2.3 Aanbieden is minder dan schenken 
Even onjuist als het spreken over een voorwaarde acht Woelderink het onderscheid 
tussen aanbieden en schenken. Aanbieden is minder dan schenken. Wat aangeboden 
wordt, kan afgewezen worden. De schenking staat gelijk met de deelachtigmaking. 

Woelderink ziet de leerlingen van A. Kuyper sterke nadruk leggen op dit onder
scheid. Bij het 'schenken' denkt men zich de genade als een zijns-bestand in de vorm 
van een ingeschapen geloofskiem. Wedergeboorte en bekering worden gezien als 
bewijs van innerlijke genade (gratia infusa) en op grond van deze genade wordt men 
zich bewust te behoren tot Gods uitverkorenen. Zo werd de leer van de rechtvaardiging 
uit het geloof alleen verdrongen. In plaats van de aandacht voor Gods vrije genade 
komt de aandacht voor de wedergeboren en begenadigde mens.* "Hier wordt men niet 
meer als een goddeloze gerechtvaardigd maar als een wedergeborene en gelovige. De 
volle consequentie hiervan is, dat er eigenlijk geen evangelie voor de zondaren is; een 
groot deel van de Geref. Gemeenten heeft deze consequentie getrokken. Men mag het 
evangelie met zijn beloften alleen brengen aan de verkorenen, aan de wedergeborenen, 
aan hen, die tot bekering zijn gebracht. Tot de wereld kan men alleen zeggen: bekeert 
u! en als men zich verootmoedigt en bekeert, dan is er voor hen een woord van genade. 
Eerder niet!"' Echter, een kind van God roemt niet in zijn bekering, niet in zijn 
geloofsleven of geloofstrouw. Hij roemt enkel in Gods vrije gunst in Christus. 

' EdG V, p. 20. 

' EdG W,p.2\. 

' EdG IX, p. 181 (eerste en tweede kolom). 

'EdGlX,p. 181, p. 189. 

' EdG IX, p. 181 (derde kolom). 
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2.4 Dopers denken contra kinderdoop 
Eigenlijk is A Kuyper met zijn leer over de ingeplante geloofskiem bezweken voor het 
bezwaar van de dopersen tegen de kinderdoop, dat een pasgeboren kind nog niet 
geloven kan Zo ook K Barth Barth pleit voor een doop na belijdenis van het geloof 
HIJ acht weliswaar na kinderdoop een herdoop niet noodzakelijk, toch is de kinderdoop 
voor Barth niet een volle doop '" Al beschuldigt Woelderink de baptisten-kerken er niet 
van, dat zij geloof en belijdenis tot een voorwaarde maken, op grond waarvan men 
gedoopt wordt, toch leggen zij te zeer de nadruk op de (voor het behoud ongetwijfeld 
noodzakelijke) geloofsbeslissing van de mens Voor hen spreekt in de aanneming door 
God het geloof een woord mee " 

2.5 Kinderdoop en rechtvaardiging uit geloof alleen 
De reformatoren hebben met kracht aan de kinderdoop vastgehouden Echter niet op 
grond van een leer over het verbond Het is juist omgekeerd de leer van het verbond 
kwam tot ontwikkeling door de strijd om de kinderdoop Doorslaggevend voor het 
vasthouden aan de kinderdoop was voor Luther en aanvankelijk ook voor de andere 
reformatoren de rechtvaardiging uit het geloof alleen "In de rechtvaardiging uit het 
geloof alleen gaan de beloften van het evangelie aan het geloof vooraf, zij worden 
gedaan aan een goddeloze en zondaar in Christus Jezus Zo groot is de liefde Gods 
Maar wat voor reden is er om onze kinderen daarvan uit te sluiten'' Zij zijn met ons in 
zonde ontvangen en geboren en liggen met ons in de gemene ellende en onder het 
gemene oordeel met heel het mensengeslacht Zouden ze dan niet met ons delen in de 
genade Gods in Christus Jezus'' Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze met' 
Dat woord van Jezus, ook in ons doopsformulier aangehaald, was voor de reformatoren 
reeds voldoende om de kinderen te laten dopen "'̂  In de doop worden de beloften van 
de goddelijke barmhartigheid aan de dopeling verzegeld, voordat hij gelooft Dat zijn 
dezelfde beloften, die men ook buiten de kerk uitdraagt en in de wereld verkondigt 
"De liefde Gods in Christus is zo groot, dat zij zich binnen geen enkele grens laat 
opsluiten Alzo hef heeft God de wereld gehad, niet het jodendom, niet de kerk, maar 
de wereld Daann ligt onze enige troost, want wij zijn ook een stuk wereld "" 

2.6 Vrije gunst 
Kortom, de kinderdoop is één van de mooiste getuigenissen van Gods vrije gunst Hier 
wordt ons verzekerd, dat kinderen, nog voordat zij geloven, door God in genade zijn 
aangenomen "Ja, wel tot bekenng en geloof, maar reeds aangenomen, voordat zij zich 
bekeren en geloven En opdat ook, als zij zich bekeren en geloven, alle roem zou zijn 

'" BIJ Barth speelt volgens Woelderink ook protest mee tegen de verwereldlijking van de kerk het heilige 
wordt door het slijk gesleurd, EdG IX, p 189 190 

" Zie voor deze alinea £i/G IX, p 181-182, p 189 

" EdG IX, p 182 (eerste en tweede kolom) 

"EdGW p 189 (eerste kolom) 
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uitgesloten, zegt de H. Cat., dat hun de Heilige Geest, die het geloof werkt, is toege

zegd. Op grond van deze belofte mogen zij in het opwassen, als zij de oproep tot 
geloof in Christus horen, de H. Geest bidden, dat Hij dit geloof meer en meer in hen 
werke. In de Gemeente opgenomen delen zij in de bearbeiding des Geestes, met welke 
de wijngaard van Christus gezegend is."'* 

XVI. 3 Verbond en avondmaal 

3.1 Materiaal 
In 1949 schreef Woelderink het boekje Belijdenis en avondmaal}^ Dit geschrift was 
bedoeld om te dienen als geschenk ter gelegenheid van de openbare belijdenis van het 
geloof. "Natuurlijk heeft men bij het geven van een boekwerk een grote keuze. Maar de 
meeste handelen niet speciaal over de betekenis van het belijdenis doen en over de 
vragen, die er voor de nieuwe lidmaten rijzen in verband met de gang naar het avond

maal, die thans van hen verwacht wordt. In deze leemte moge dan dit werkje 
voorzien."" 

In 1952 verscheen van Woelderinks hand het geschrift Het pastoraat rond het 
heilig avondmaal}^ "Het boekje was bestemd voor hen, die leiding geven, maar ik heb 
de gemeente nooit uit het oog kunnen verliezen; ik hoop, dat het niet alleen indirect 
maar ook direct de gemeente en haar opbouw in het geloof ten goede komt."'* Tegen de 
achtergrond van het klassieke gereformeerde avondmaalsformulier besprak Woelderink 
achtereenvolgens de volgende aspecten van het avondmaal: de voorbereiding, de 
viering en de nabetrachting. 

Inhoudelijk zijn beide geschriften met elkaar verwant. Ook hebben beide geschrif

ten een pastorale intentie. Wel is er verschil in soortelijk gewicht. Belijdenis en avond

maal is een populair geschrift, afgestemd op jonge belijdende lidmaten, die in de 
tweede persoon direct aangesproken worden. Het pastoraat rond het heilig avondmaal 
graaft theologisch dieper en draagt het karakter van een uiteenzetting. Vanwege de 
verwantschap in thematiek laat zich van beide geschriften een samenvattend overzicht 
geven. 

'" EdG IX, p. 189 (tweede en derde kolom). 

" Delft 1950; het Woord vooraf is gedateerd op 23 december 1949. 

"■ Belijdenis en Avondmaal, p 7. In Verbond en Bevinding werd dit geschrift integraal opgenomen. Voor 
verwijzmgen zal van VeB gebruik worden gemaakt. De eerste paragraaf van Belijdenis en Avondmaal, 'Van 
God verkoren', kwam m het vorige hoofdstuk van deze studie al aan de orde. 

" 'sGravenhage 1952, het geschrift van Woelderink was het derde in de serie Practisch theologische 
handboekjes, onder redactie van S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, F.J. Pop en P.J Roscam Abbing. 
Code. Pastoraat. 

"Pastoraat, p 15. 
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3.2 Gedoopte mensen belijden het geloof 
Vanaf de geboorte een plaats hebben in de gemeente van Chnstus is te danken aan 
Gods verkiezende genade De doop is het teken, dat God ons als Zijn kinderen 
aanneemt In de doop wordt ons verzekerd, dat de beloften van de dne-enige God ons 
persoonlijk gelden Daaraan mag men de vrijmoedigheid ontlenen om zich in het 
geloof op die beloften te verlaten Door onze zonden verliest de doop zijn betekenis 
met De eens in de doop verzegelde beloften blijven van kracht 

Wie belijdenis van het geloof aflegt, wordt lidmaat in volle rechten, in onderschei
ding van het lidmaatschap, dat enkel op het gedoopt-zijn berust Het is een bijzonder 
voorrecht van jongsaf in de Schnften onderwezen te zijn geweest Alle kennis van de 
Heiland is geput uit die Schriften Wie verder wil komen op de weg van het geloof zal 
zich dan ook steeds weer moeten keren tot het Woord van God " 

Gedoopte kinderen volgen de Herder Chnstus in de luwte van de christelijke 
gemeente Wie echter zelfstandig een plaats wil innemen m de maatschappij, moet ook 
in het midden van de gemeente tot meerdere zelfstandigheid komen Wie tot nu toe als 
het ware door de gemeente meegenomen werd, moet nu beslissen of hij met de 
gemeente achter Chnstus aan wil meegaan Daarbij gaat het niet om een vrijblijvende, 
maar wel om een vrijwillige keus Er worden geen zware toelatingseisen gesteld Het 
enige wat de gemeente vraagt, is of men met haar in Christus als volkomen Zaligmaker 
gelooft "Belijdenis des geloofs doen wil zeggen met deze belijdenis der gemeente in te 
stemmen niets te willen weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd "̂ ° Groot is de 
blijdschap van de gemeente, wanneer gedoopte mensen het geloof belijden'^' 

Woeldermk bespreekt de volgende aspecten van het doen van belijdenis van het geloof 

- het voorwerp van het geloof is de dne-enige God Zo heeft God Zich in Zijn 
Woord aan ons geopenbaard Aan Ieder van de drie Personen mogen we ons door 
geloof en liefde verbonden weten De beloften van deze drie Personen kunnen tot 
leidraad zijn in de werkzaamheden van het geloof en van het gebed," 
geloof komt tot uitdrukking in een leven in de vreze Gods De verplichting voor 
gedoopten om m godvruchtig leven te wandelen wordt door de belijdenis van het 
geloof omgezet in een vnjwillige verbintenis Hierbij zijn we met op eigen kracht 
aangewezen, maar mogen we leven uit de genade van de Heilige Geest Vallen in 
zonde maakt de belofte om voor God te leven niet waardeloos God maakt Zijn 
werk in het leven van de Zijnen af,̂ ^ 

- de band met Christus sluit de band met Zijn lichaam - de gemeente - m zich Alle 

" VeB p 218 224 

" VeB p 227 

" VeB p 251 255 

" VeB p 228 230 

" VeB, p 230-233 
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individualisme dient ver te zijn In de gemeente delen de leden de vreugden, maar 
ook de zorgen en moeiten met elkaar Zonder eigen kerkformatie ontrouw te 
worden, past ook het gebed voor de kerkelijke eenheid,^" 

 belijdenis doen is de weg naar het avondmaal Belijdenis doen is met het leveren 
van een prestatie, die recht geeft op het vieren van het avondmaal '̂ In vele ge

meenten zoekt menigeen naar kenmerken van genade in zichzelf, om daarmee voor 
zichzelf het recht op het avondmaal vast te leggen Op dezelfde manier kan men de 
belijdenis van het geloof gaan hanteren Geloven is echter het afzweren van alle 
eigen werk en houdt in leven van genade alleen Zonder geloof is geen gemeen

schap met Christus mogelijk, ook niet m het avondmaal. "Zo is uw geloof, dat ge 
beleden hebt, met de voorwaarde, op grond waarvan ge tot het avondmaal wordt 
toegelaten, maar het spreekt van de weg, waann het alleen mogelijk is tot een 
vruchtbare vienng van het avondmaal te komen "̂ * 

3.3 De voorbereiding op het avondmaal 
De ontmoeting met de levende Heiland aan het avondmaal vereist een passende 
voorbereiding, om ootmoedig en heilbegerig de komst van Christus te verwachten Van 
ouds noemt men dit het komen in een goede of verkeerde gestalte Ten onrechte is er 
van dit 'gestaltelijk leven' veel kwaad gesproken Alleen het misplaatst vertrouwen erop 
IS afkeurenswaardig, wanneer er meer aandacht is voor het bruidskleed dan voor de 
Bruidegom " 

Het avondmaal moet waardig gevierd worden Daarmee wordt niet aan onze inner

lijke gesteldheid een verdienstelijk karakter toegekend We leren juist het leven buiten 
onszelf m Christus te zoeken In de vorige eeuwen is dit steeds misverstaan Men wilde 
de waardigheid en de vrijmoedigheid om avondmaal te vieren aan eigen innerlijk 
ontlenen, aan kenmerken en gestalten Velen ontbrak het daarom aan vnjmoedigheid ^̂  
De vrijmoedigheid om avondmaal te vieren is alleen aan Christus' nodiging te danken 
HIJ nodigt niet vromen en rechtvaardigen, maar zondaars '̂ 

Voor wat betreft de zelfbeproevmg maakt Woeldennk de volgende opmerkingen 

" VeB, p 233237 

■" Woeldennk gebruikt het beeld van een spoorkaartje, waaraan rechten ontleend kunnen worden, VeB p 
238, verg Pastoraat, p 74 

^VeB p 237240, citaat op p 240 

^'Pastoraat p 1618, VeB p 247 

*̂ Daarnaast signaleert Woeldennk in de avondmaalsvrees een huiver, zoals heidenen die hebben voor het 
bovenzinnelijke in de ceremoniën van hun priesters. Pastoraat, p 2223 

^Pastoraat p 1823 
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de maatstaf voor de zelfbeproeving is het Woord van God Daarbij is het gebed 
noodzakehjk Zo wordt de zelfbeproeving tot iets wederkengs Wij beproeven 
onszelf en het Woord beproeft ons,^° 
in de zelfbeproeving gaat het niet om de kwaliteit van ons christen-zijn, maar om de 
oprechtheid daarvan, of wij werkelijk alleen Jezus Chnstus willen kennen en die 
gekruisigd '̂ Om met vrucht het avondmaal te vieren, moet er inzicht zijn m eigen 
schuld voor God, geloofskennis van Gods beloften en het voornemen om voor God 
te leven, dat met echt geloof gepaard gaat Het is echter niet de vraag, of er wel 
genoeg kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid is, als voorwaarde om het 
avondmaal te vieren De zelfbeproeving dnjft uit naar Christus en brengt juist tot 
de avondmaalsvienng '^ 

Ellende verlossing-dankbaarheid 
In het kader van de ellende-kennis bespreekt Woeldennk achtereenvolgens het 
heilig gedenken van eigen schuld voor God (geen zelfverheffing, alleen Gods 
genade kan ons behouden) en het heilig vergeten (we mogen niet in de kennis van 
de zonde blijven hangen) Schuldbesef is het besef Gods toorn verdiend te hebben 
Ai heeft God in zelfverioochenende liefde afstand gedaan van al Zijn rechten, toen 
Hij Zijn Zoon voor ons gaf, in de verhouding met ons handhaaft Hij recht en wet, 
omdat de wet gegeven is tot behoud Dat Jezus de toorn van God tegen de zonde 
gedragen heeft, wil met zeggen, dat God op Hem vertoornd is geweest Jezus werd 
pnjsgegeven aan Gods vloek, de verlating door God Zo leren wij de omvang van 
onze schuld voor God beseffen Waar schuldbesef is, wordt gedorst naar verge 
ving Van het schuldbesef is de zondenood te onderscheiden zondenood ontstaat, 
waar christenmensen in zichzelf teleurgesteld raken en de blijdschap van het geloof 
zijn kwijtgeraakt Deze inzinking in het geloofsleven moet tot schuld voor God 
worden Aanvechtingen kunnen de avondmaalsgang belemmeren, werkelijk 
aangevochtenen moeten hierom niet hard gevallen worden Geestelijke verlatingen 
zijn te beschouwen als een beproeving van het geloof " 
Ellende-kennis is geloofs-ksnms Deze kennis mondt uit in het geloof in Jezus 

Christus BIJ de uitdrukking geloof in Chnstus' valt de nadruk niet op het geloof, 
maar op Christus Geloven is verbonden zijn met Christus In het 
avondmaaisformulier wordt het geloof niet nader gespecificeerd Met het formulier 
moeten we terug naar de nadruk op het voorwerp van het geloof Niet ons geloof is 
gewis, maar Gods belofte Ook zwakken in het geloof zijn welkom aan het avond
maal ^* Weliswaar horen geloof en zekerheid bij elkaar, maar deze zekerheid 
ontleent het geloof niet aan zichzelf, maar aan Gods belofte, vandaar de viering 

" Pastoraat p 23-25 

" Pastoraal p 23 

" VeB p 244-246 

" Pastoraat, p 25-41 

" Pastoraat p 44-46, zowel in Pastoraat (p 46) als in VeB (p 245) wijst Woeldennk in dit verband op 
Markus 9 24 ( Heere, ik geloof, kom rmjn ongelovigheid te hulp ) Wel waarschuwt hij voor het zorgeloos 
zich toeeigenen van de belofte, Pastoraat, p 46 48 
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van het avondmaal tot versterking van het geloof. Al is af en toe de vraag naar de 
zekerheid over het eigen geloof op haar plaats (Woelderink wijst hierbij op 
antwoord 86 H.C.), het dient een vraag van bijkomstige aard te blijven. Een 
christen mag rusten in de volkomenheid van Christus' verlossingswerk. Om Chris
tus' wil zijn al onze zonden ons vergeven. Dat besef bewaart ook voor eigenge
rechtigheid: voor trots zijn op eigen geloof, bekering, ijver in de dienst van de He-
re." 
Tot de zelfbeproeving hoort ook de vraag naar de dankbaarheid. Uit de liefde-

overgave van Christus voor ons volgt onze liefde-overgave aan Hem. Daarom moet 
er bereidheid zijn om voor Gods aangezicht te wandelen en om in liefde en eenheid 
met de naaste te leven. Avondmaal-vieren vraagt om het besef van de roeping 
tegenover de gemeenschap der heiligen. Op de weg van het geloof heeft God ons 
in de gemeente aan elkaar gegeven, om elkaar tot een hand en een voet te zijn.'* 

Niet alleen bij de zelfbeproeving, maar bij heel de voorbereiding op het avondmaal is 
het gebed om de leiding van de Heilige Geest onmisbaar. Een christen bidt om die 
leiding voor zichzelf. Tegelijk vraagt hij daarom voor heel de gemeente." Aan deze 
gebedsstrijd kan vasten dienstbaar zijn.'* 

3.4 De viering van het avondmaal 
Avondmaal is een kwestie van geven en nemen. Aan het avondmaal geeft Christus 
Zichzelf aan ons in de tekenen van brood en wijn. 

Het verband tussen brood en wijn en Christus' lichaam en bloed is een heilgeheim. 
Het is voor ons denkend verstand niet doorzichtig te maken. Wij kunnen het alleen 
geloven, omdat de Heiland het zegt." Aan het avondmaal verenigt Christus ons met 
Zichzelf. "Daardoor krijgen wij niet alleen deel aan de krachtbron zijner verdiensten, 
doordat Hij in zijn menselijke natuur voor ons allen gehoorzaamheid heeft volbracht, 
niet alleen ook aan de kracht zijner opstanding, maar ook aan de krachtbron zijner 
goddelijke natuur. Heeft Hij niet onze menselijke natuur aangenomen, opdat door deze 
vereniging de mens uit de nietigheid en zondigheid van zijn aardse bestaan zou worden 
opgeheven tot onverderfelijk en eeuwig leven? Hij geeft ons daaraan deel en ontsluit in 
de vereniging met Hem de weg tot eeuwig leven.'"*" Hier is openbaring van Gods 
vrederaad. Aan het avondmaal hebben wij de gave van God in Zijn Zoon gelovig aan te 
nemen. 

Christus geeft Zichzelf door de kracht van de Heilige Geest. De Pinksterbedeling is 

" Pastoraat, p. 42-56. 

" Pastoraat, p. 56-67. 

" Pastoraat, p. 67-70. 

^^ Pastoraat, ^.1\-12. 

' ' Pastoraat, p. 7.; VeB, p. 242. 

" Pastoraat, p. 76. 
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de bedeling van de Geest.'" Pas op de Jongste Dag wordt de afstand tussen Christus in 
de hemel en Zijn kerk op aarde overbrugd. Vandaar het Sursum corda in het 
avondmaalsformulier.'''^ Aan het avondmaal geeft de Geest in Zijn vrijmacht ons in 
brood en wijn deel aan Christus. Vrijmacht is echter niet hetzelfde als willekeur. 
Overeenkomstig de belofte mogen wij op het gebed de werking van de Geest aan het 
avondmaal verwachtend^ 

Ons (aan)nemen in het geloof" is helemaal van Christus' geven afhankelijk en 
eraan ondergeschikt. Ook het geloof is genade. Nooit kan men aan eigen geloof 
vrijmoedigheid tot het avondmaal ontlenen."' Het geloof is receptief. Geloven is buigen 
onder de openbaring van God. Aan ons geloven gaat Gods vergeven vooraf."* Alleen 
omdat God van vergeving tot ons spreekt, kunnen wij geloven. Wij brengen ook niet 
door het geloof de vrucht van de avondmaalsviering voort. Evenmin door onze 
gestalten of werkzaamheden."^ "In geen enkel opzicht wordt de Geest afhankelijk van 
ons geloof, maar door het geloof erkennen wij onze algehele afhankelijkheid van de 
Geest, die, naar wij vast vertrouwen, ons door het sacrament het heil van Christus 
deelachtig maakt.""* Aan het avondmaal spijzigen wij niet onszelf, maar worden wij 
door de Geest gevoed en gelaafd. Hoe de Geest dit wil doen, onttrekt zich soms aan 
onze waarneming. Niet altijd laat God ons de vereniging met Christus ervaren. In het 
geloof zullen we het verborgen werk van de Geest aan God overlaten."' 

De vrucht van Christus' gave aan ons is onze overgave aan Hem. Wij hebben lief, 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Aan het avondmaal bidden wij, of wij door de 
werking van de Heilige Geest ons hoe langer hoe meer met vast vertrouwen aan 
Christus mogen overgeven. Echte ootmoed gaat gepaard met het verlangen op te 
wassen in geloof en liefde, om van overgave tot overgave te gaan. Tegelijk spreekt uit 
dit 'hoe langer hoe meer' het besef van de gebrekkigheid in onze overgave. Toch hoeft 

" Pastoraat, p. 77. 

" Pastoraat, p 87-89. 

"' Pastoraat, p. 78-79; vergelijk p. 101-102. 

" Aan deze gelovige aanvaarding is de ootmoedige verwondering verbonden. De ootmoed kenmerkt het om 
eigen zonden verbroken hart, de verwondering geldt Gods genade; VeB, p 248-249 

''* Pastoraat, p 74. 

** Het heil, dat aan het Avondmaal wordt verzegeld, omvat niet alleen de vergeving van de zonden, maar ook 
- positief - de aanneming tot kinderen en erfgenamen van God; Pastoraat, p. 86-87. 

" Pastoraat, p. 78; VeB, p 248. 

**■ Pastoraat, p. 80; verg. VeB, p. 243-244. 

" Pastoraat, p. 80-81; VeB, p. 249-250. Ook wijst Woeldennk erop, dat wij met in één keer alles, wat ons 
aan heil m het avondmaal gegeven wordt, kunnen omvatten: "We ontvangen en verwerken slechts een klem 
stukske van wat God ons bereid heeft"; VeB, p 249. 
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ons tekort ons niet af te schnkken van de avondmaalsviering Al wat daarvoor nodig is, 
wordt ons uit vnje genade gegeven'" 
De Heilige Geest verbindt ons als ranken aan de Wijnstok Christus "Weer staan wij 
hier voor de grote betekenis van de inwoning des Geestes Want Hij is het, die dit 
levensverband tot stand brengt Hij werkt het-in-Chnstus-zijn evenzeer als het 
Christus-in-ons-zijn Er is geen beter bewijs van de eenheid van rechtvaardiging en 
heiliging, het is niet mogelijk in Chnstus te zijn zonder dat Christus in ons woont en 
een gestalte in ons ontvangt De heiligingskramp vergeet, dat in Christus ons leven is; 
de rechtvaardigingskramp verwaarloost de inwoning van Chnstus m ons door de 
Geest"" 

3.5 De vrucht van de avondmaalsviering 
Als eerste vrucht van de avondmaalsvienng noemt Woeldennk de lof van Gods naam 
Die lof heeft als vuurhaard de liefde tot God en de vreugde in God door Christus Het 
is de Heilige Geest, die deze vuurhaard ontsteekt en steeds opnieuw voedt Deze 
vreugde in God geeft moed en kracht en stelt het leven met al zijn moeiten en teleur
stelling m een wonderlijk licht '̂  

Vervolgens gaat Woeldennk in op het volgen van Christus. Dat begint met dicht bij 
Jezus blijven, vertrouwelijk met Hem omgaan Helaas verdwijnt vaak de gestalte van 
Jezus achter de hoogheid van de Christus-gestalte, die deze vertrouwelijkheid belem
mert '̂  Jezus volgen houdt ook zelfverloochening in, het offer om Zijnentwil Daarbij 
wekt Jezus ons op om ons kruis op ons te nemen het opgeven van alle eigenwilligheid 
en eigengerechtigheid en het aanvaarden van verdrukking terwille van Zijn naam'" 
Jezus volgen is blijvend het heil bij Hem zoeken en breken met de zonde Jezus volgen 
mag ook verstaan worden van Jezus' voorbeeld navolgen zoals Hij Zijn discipelen de 
voeten heeft gewassen, behoren wij het ook bij elkaar te doen ' ' 

De Heilige Geest en Zijn werk 
Aan het gebed in het avondmaalsformulier om de werking van de Heilige Geest door het 
sacrament in onze harten, verbindt Woeldennk een brede uiteenzetting over de Geest en 
Zijn werk De Geest is de Paracleet Hij is de Voorspraak van de Vader en de Zoon bij 
ons en opent voor ons tot onze troost de bron van Gods liefde Als Onderwijzer brengt 
de Geest ons tot ander leven en doet ons in die weg de heilgeheimen van het evangelie 
verstaan Zonder deze onderwijzing blijven Woord en sacramenten voor ons gesloten 
Door de gave van de profetie dnjft de Geest ons om te spreken over Gods grote daden in 

'"Pastoraat p 81-84, VeB p 250-251 

" Pastoraat p 85 

" Pastoraat p 90 92 

" Pastoraat p 93-94 

'" Pastoraat p 94-98 

" Pastoraat p 98 100 
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Christus De Geest geeft door het Woord inzicht in de toekomst Met Zijn indachtigma-
kende genade bindt de Geest ons woorden van de Here op het hart, het feit, dat van het 
'woorden knjgen' misbruik wordt gemaakt, mag niet de ogen doen sluiten voor deze 
mdachtigmakende genade In de Pinksterbedehng woont de Heihge Geest in ons De 
bedehng van de Geest is voorlopig straks zullen we Christus zien van aangezicht tot 
aangezicht en zal God zijn alles in allen Ook al woont de Geest in ons, Hij blijft God en 
wordt nooit met onze geest ident Er blijft een 'tegenover', die het sterkst naar voren komt 
in de kntiek op en bestraffing van ons door de Geest Als de Geest der gebeden leert de 
Geest ons bidden Dit doet Hij als de Geest van het geloof met gebruikmaking van het 
Woord De Geest bekwaamt tot priesterlijk offeren en koninklijk strijden in de dienst van 
Christus Ook deelt de Geest een veelheid aan gaven uit, tot opbouw van het lichaam van 
Christus Aan het avondmaal verwekt de Geest ook verlangen naar de wederkomst van 
Chnstus '* 

XVL4 De bevinding 

4.1 Materiaal 
'De plaats der bevinding in het leven des geloofs' Onder deze titel schreef Woelderink 
in april 1950 twee artikelen in Eenigheid des Geloofs '^ In 1974 zouden deze artikelen 
in de verzamelbundel Verbond en bevinding opnieuw gepubliceerd worden '* 

In oktober 1950 zou Woelderink weer over de bevinding schnjven Nu m het Her
vormd Weekblad.^^ De directe aanleiding tot deze artikelen was een artikel van A A 
van Ruler in Kerk en Theologie, 'De bevinding Proeve van een theologische benade-
nng' *" Tevens ging Woelderink in op de publicatie van Th L Haitjema, Prediking des 
Woords en bevinding *' 

De publicaties uit april en oktober 1950 vormen de hoofdinhoud van deze para
graaf Op onderdelen worden gegevens uit Eenigheid des Geloofs en Homiletica toege
voegd 

^"Pastoraat p 100-120 

" De plaats van de bevinding in het leven des geloofs, m EdG IV, p 110-111 en p 114-116 Volgens een 
voetnoot op p 110 gaat het om een lezing, gehouden te Scheveningen in december 1949 Nadere aandui
dingen ontbreken 

'» VeB, p 174-187, we citeren uit VeB 

" De bevinding', in Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk (code HW), 62e jaargang nr 3144 (p 
234-235), nr 3145 (p 242-243) en nr 3146 (p 251-252) 

" Kerk en Theologie 1, p 71-90, later werd dit artikel opgenomen in Theologisch Werk III, Nijkerk 1971, p 
43 60 

" Wageningen 1950 
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4.2 Spreken over de bevinding is niet de bevinding zelf 
Woelderink acht een onderzoek naar de taalkundige betekenis van de term 'bevinding' 
weinig zinvol Verba valent usu "Bij de vraag naar de betekenis van dit woord beslist 
de vraag naar wat men met dit woord heeft willen te kennen geven, toen het algemeen 
in zwang kwam We komen hier in aanraking met de diepten, die aan de menselijke taal 
eigen zijn, waardoor een woord meer is dan de begripsmatige omschrijving van 'n zaak, 
veeleer een teken is, achter hetwelk de betekende zaak schuil gaat "*̂  

Bevinding is een existentiële zaak Over bevinding denken en spreken is niet 
hetzelfde als de bevinding zelf De volheid van het leven wordt in het denken en 
spreken slechts vanuit de verte benaderd De meest bevindelijke preken zijn dan ook 
geheel voorwerpelijk de bevinding wordt daarin besproken, is daarin voorwerp van 
beschouwing Toen men in de zeventiende eeuw het geestelijk leven van de vromen als 
een apart onderwerp begon te behandelen, liep men het grote gevaar, dat men niet meer 
uit het leven sprak (zoals in de dagen van de hervorming), maar over het leven Daaruit 
komt het voort, dat men meer op eigen innerlijk dan op Christus ging letten Men 
spreekt over geloof zonder geloof en over bevinding zonder bevinding Zonder het 
leven te hebben, neemt men genoegen met een voorstelling van het leven.*^ 

Bevinding in de theologiegeschiedenis 
Woeldennk stelt, dat de term bevinding' in de zeventiende en achttiende eeuw in zwang 
kwam contra het oprukkend rationalisme, dat "niettegenstaande de veroordeling van het 
remonstrantisme sinds die tijd zijn zegetocht hield in de kerk "" Hiertegenover stelt zich 
de zogenaamde Nadere Reformatie Weliswaar verandert deze langzamerhand van inslag 

"het verschil tussen Teeilinck en Schortinghuis is duidelijk aanwijsbaar"" -, toch wordt 
in de grond van de zaak gestreden voor de diepgang van het geloofsleven geloven is 
meer dan een redelijke en zedelijke overtuiging 
Th L Haitjema constateert, dat in de Nadere Reformatie van de zevenüende eeuw en 

nog sterker bij de bevindingsprediking van de achttiende eeuw het zwaartepunt verlegd 
werd van de verkiezende God naar de verkoren mens met de kenmerken van zijn 
wedergeboorte Haitjema voert dit terug op een verschuiving in de theologie van de 
Dordtse vaderen Woeldennk tekent hierbij aan "Naar mijn mening ziet hij hier voorbij, 
dat deze verschuiving, die er ongetwijfeld is, toen geen vrucht was van een troebele 
ervanngsmystiek, maar geheel voortkwam uit de schoolse leer van de verkiezing van 
eeuwigheid Het antwoord op de vraag, in hoeverre men zelf daarin besloten was, kon 
het evangelie niet geven De beschuldiging van de Roomse kerk, dat alleen een bijzonde
re openbaring deze kennis kon geven, verwierp men fier Zo bleef geen ander middel om 
tot kennis van zijn eeuwige verkiezing te komen over dan deze af te lezen uit de zaligma
kende werkingen van de Heilige Geest in het hart '""̂  

VeB p 174, zie ook//W 62, p 242 (eerste kolom) 

VeB p 175-176 

VeB p 177 

Idem 

//W62, p 243 (eerste kolom) 
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Woelderink vindt het gevaarlijk om veel over bevinding te spreken en - vooral - te 
preken. "Een bevindelijke preek is voor mij vaak niet veel minder dan een moord op 
het bevindelijke leven. (...) Het is juist gebrek aan bevinding, die velen zich doet 
verdiepen in een beschouwing van het bevindelijke leven; daaraan komt de bevindelij
ke preek maar al te zeer tegemoet; in plaats van de mens uit de toeschouwerspositie uit 
te werpen, laat men hem daarin en geeft hem over aan de zelfmisleidende gedachte, dat 
hij met zijn beschouwingen over het bevindelijke leven naar de diepte afsteekt."*^ 

Al kan wat bevinding inhoudt slechts begrepen worden vanuit de bevinding, toch 
acht Woelderink het roeping om na te gaan wat de Schrift over bevinding te zeggen 
heeft, "want zonder de Schrift verdwalen we immer".̂ ^ 

4.3 Bevinding is meer dan menselijk gevoel 
Er is nog een reden, waarom Woelderink het benaderen van de bevinding vanuit de 
woordverklaring afwijst. Als regel wordt 'bevinding' uitgelegd als 'ondervinding', 
'ervaring'. Daardoor dreigt de bevinding in hoofdzaak in het gevoelsleven te komen 
liggen. Alle geestelijke ervaringen - en daarvoor worden vaak alle religieuze 
gevoelservaringen aangezien - worden dan bevindingen genoemd.*' 

Volgens Woelderink valt niet te ontkennen, dat het leven des geloofs niet buiten 
ons psychische leven omgaat, maar dat juist op allerlei manieren beïnvloedt. Echter, 
heel veel verhalen over innerlijke belevenissen en ervaringen kunnen net zo goed 
vrucht zijn Van een natuurlijke religie als vruchten van de Geest. "In het stuk der 
bevinding draait alles om het werk van de Heilige Geest. (...) Maar hoe kennen wij dat 
werk? En waar ligt de grens in zijn werk aan en in de mens? Ik bedoel: waar eindigt het 
werk des Geestes en waar komt de mens weer zelf aan het woord? Omdat deze grens 
nooit is aan te geven ligt het gevaar voor de deur, dat het werk van de Geest en de 
vrome zielswerkzaamheden met elkander vereenzelvigd worden, (...). De afgodische 
eerbied voor vrome mensen is op deze weg onvermijdelijk. Om deze reden zeg ik 
nogmaals: als de bevinding niet anders is en niet meer is dan een complex van geeste
lijke ervaringen en gevoelens, deden we het best om er weinig aandacht aan te beste
den."'" Al kan de openbaring, waarmee Christus Zich aan ons openbaart met zeldzame 

" HW 62, p 251 (tweede kolom). 

'* VeB, p. 177. 

'" HW 62, p 242 (eerste kolom). 

™ HW 62, p. 243 (derde kolom). Woelderink waarschuwt ervoor om menselijke ervaringen rechtstreeks aan 
de Heihge Geest toe te schrijven. Dan wordt het mensehjke vergoddelijkt. Daardoor raakt men juist het 
menselijke kwijf men kan de mens niet meer op zijn verantwoordelijkheid aanspreken en oproepen tot 
geloof en bekering; VeB, p. 186. Overigens wijst Woelderink erop "dat, hoezeer men in onze gemeenten in 
de practijk van het leven vaak rust in zijn geestelijke ervaringen en werkzaamheden, men er nochtans met 
toe komt om de Heilige Geest en zijn werk daarmede te vereenzelvigen of daarin te laten opgaan. Niette
genstaande de verschuivingen naar de vrome mens toe en het vertrouwen op de kenmerken der genade, is er 
toch een levend besef, dat de Heilige Geest God is en blijft en dat Zijn werk volkomen is, terwijl de bekering 
en het geestelijk leven van een christen stukwerk zijn en hij altijd weer in zijn eigen machteloosheid en ver
dorvenheid terecht komt"; HW 62, p 234 (derde kolom). 
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gemoedsbewegingen gepaard gaan, het zijn bijkomstigheden, die  losgemaakt van de 
hoofdzaak  alle betekenis verliezen.^' Bevinding is meer dan menselijk voelen en 
ervaren. Er blijft een 'tegenover' in het werk van de Heilige Geest!'^ 

4.4 Bevinding: een zaak van levend geloof 
De Schrift is onder leiding van de Heilige Geest geschreven. Toch is Gods openbaring 
niet tot het verleden beperkt. "De levende God treedt ons in het Woord der Schrift even 
werkelijk en waarachtig tegemoet, als Hij zich aan Mozes in de brandende braambos 
openbaarde. En Hij spreekt ons in zijn Woord even persoonlijk aan, als Hij Mozes daar 
aansprak. Dit is mogelijk door het onnaspeurlijk werk van den Heiligen Geest."'^ 

Bevinding is een zaak van levend geloof. 'Bevinding' wil zeggen, dat het geloof 
Gods beloften niet rationeel verwerkt, maar dat de activiteit aan de zijde van Gods 
Woord gevonden wordt. Zijn beloften overmeesteren ons en zijn de krachten, waardoor 
de levende God in ons hart en leven inkomt en Zich aan ons openbaart. "Deze levende 
Godsopenbaring door de kracht des Geestes in het Woord draagt zulk een persoonlijk 
karakter in zijn zich wenden tot ons, dat het 'niet alleen anderen, maar ook mij' veeleer 
daaruit moet worden verklaard dan uit de natuur van het geloof, zoals ook de zekerheid 
des geloofs eigenlijk niet de natuur van het geloof voortkomt, maar met het geloof haar 
oorsprong vindt in de zekerheid, die aan deze levende Godsopenbaring eigen is."'" 

Uiteraard is het de mens, die gelooft. De Heilige Geest gelooft niet in ons, maar 
brengt ons door het evangelie tot het geloof. Tegelijk is geloven de totale ontlediging 
van de mens. Alle eigen werk wordt afgenomen. De diepste grond van het geloof is het 
overtuigend werk van de Heilige Geest, waardoor Hij een mens voor altijd aan Christus 
bindt.'' Daarbij hoeft niet  a la Comrie (en in diens spoor Kuyper)  overgegaan te 
worden tot de constructie van het ingeschapen geloofsvermogen als bron voor het 
daadwerkelijk geloof, om teveel nadruk op de eigen geloofsbeslissing te vermijden. 
"De Schrift leert ons ook het dadelijk geloof, het toeëigenend geloof, aan de getuigen

de en overtuigende kracht van de Heilige Geest toe te schrijven."'* Kortom, bevinding 
is zoveel als een ontmoeting met de levende God, waarbij een mens het levendmakende 
Woord uit Zijn mond gehoord heeft." Men heeft niet genoeg aan geopenbaarde 
waarheden. Men hongert en dorst naar de levende God, totdat men de rust in Hem Zelf 

" VeB, p. 182. 

" HW 62, p. 242 (eerste kolom), 251 (eerste kolom); zie ook Homiletica XIV, p. 80. 

" VeB, p. 178. 

'" HW 62, p. 251 (eerste en tweede kolom). 

" VeB, p. 182183. 

"■ HW 62, p. 243 (eerste kolom). 

" VeB, p. 179. 
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gevonden heeft.'* Als zodanig is 'bevinding' niet iets specifiek gereformeerds. Het 
wordt door alle ware christenen gekend, al geven zij misschien aan dit moment van het 
geloofsleven een andere benaming." 
Vanuit deze stellingname grenst Woelderink zich naar twee kanten af tegen een 
boedelscheiding van geloof en bevinding: 

velen zijn vijanden van de bevinding en willen alleen spreken over geloof. Een 
dergelijk geloof is zo vervlakt en zo menselijk, dat het niets meer te maken heeft 
met het ware geloof, waarvan de Schrift spreekt. Aan waar, levend geloof is de 
bevinding eigen!;*" 

- anderen verheffen de bevinding hemelhoog en verachten het geloof. Men is de 
levende Godsopenbaring in Christus Jezus door het Woord kwijt en laat deze 
geheel opgaan in ervaringen en gemoedsbewegingen. In plaats van door de deur 
Christus binnen te gaan tracht men met de ladder van de eigen zielservaring over de 
muur te klimmen. Woelderink ziet hier de heidense natuur van de mens werkzaam, 
die het menselijke verheerlijkt ten koste van de openbaring van de Geest. Door de 
indachtigmakende genade van de Heilige Geest kan een Schriftwoord met bijzonde
re kracht op het hart gebonden worden. Maar de natuurlijke mens kan ook zelf het 
'krijgen van een woord' oproepen, er zelfs waarzeggerij mee bedrijven. Zo kan ook 
een mens allerlei bevindingen oproepen.*' "Wie dus meer op de bevinding de 
nadruk legt dan op het geloof handelt wel zeer eenzijdig: dat wil zeggen: hij laat 
maar één zijde van het geloof gelden en laat de andere zijden vervallen. Wie de 
bevinding op deze wijze losmaakt van het geloof, maakt haar waardeloos, want hij 
maakt ze daarmede tevens los van de levende Godsopenbaring, die alleen in en 
door het geloof kan worden gehoord en ontvangen."*^ 

4.5 Bevinding leeft van Gods Woord 
De levende Godsopenbaring in Christus Jezus komt naar ons toe in het Woord van 
God. De Heidelbergse Catechismus noemt daarbij in het bijzonder de verkondiging 
van het Woord. Maar ook bij het voor zichzelf lezen van dat Woord kan ons het licht in 
de duisternis opgaan.*' 

Wanneer A.A. van Ruler het 'tegenover' van het werk van de Heilige Geest 

™ HW 62, p. 251 (eerste kolom); zie ook VeB, p. 181: "Het geloof is meer dan een redelijke functie ten 
opzichte van het Woord, dat van hem spreekt, meer ook dan een onderwerping van de wil aan deze redelijke 
overtuiging." Woelderink ontkent niet, dat het geloof ook een redelijke zijde heeft; VeB, p. 178. 

™ HWdl, p. 251 (eerste kolom). 

™V€B, p. 182-183. 

*' VeB. p. 179-182, 183-185. 

"VeB.'p. 186. 

" VeB, p. 179. 
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verdedigt, is Woeldennk het daann van harte met hem eens Maar tegehjk wil Woelde-
nnk niet weten van een scheiding tussen de Heihge Geest en de genade-middelen Van 
Ruler schnjft, dat de bevindelijke kennis van de omgang met de Here volstrekt 
pneumatisch van aard is "Ik ken de Here, met alleen omdat mij dat (in de prediking) 
gezegd IS en niet alleen omdat mij dit (in de sacramenten) verzegeld is, maar omdat ik 
het weet, als een kind, als een geliefde'', schrijft Van Ruler Bij deze - wat van Ruler 
noemt - onmiddellijkheid en evidentie, die aan het werk van de Geest eigen zijn, tekent 
Woeldennk aan "Gaarne stem ik toe, dat het werk van de H Geest de werking der 
middelen te boven gaat, anders waren het geen genademiddelen en was de H Geest 
geen God, die soeverein is ten opzichte van de middelen Maar daarmede mogen wij 
geen kloof graven tussen het middel en de gebruiker van het middel, zodat de H Geest 
af en toe het middel (het geschreven en gepredikte Woord en de sacramenten) op zij 
werpt en onmiddellijk werkt "*'' De term 'onmiddellijk' ten opzichte van het werk van 
de Geest acht Woeldennk niet schriftuurlijk Als het gaat om de zekerheid van het 
geloof in haar hoogste betekenis en m haar laatste zin, dan spreekt de Schrift niet over 
onmiddellijkheid' en 'evidentie', maar over de verzegeling door de Heilige Geest "En 

juist omdat de Schrift de verzegeling des Geestes nauw verbindt met het getuigenis des 
Geestes (Rom 8), wordt dit meest innerlijke werk van de Heilige Geest niet losge
maakt van het evangelie en zijn prediking, maar is het er ten nauwste mee verbonden 
Er IS geen kloof tussen het getuigenis van de Heilige Schrift in het Woord der Schrift 
en in het hart en het binnenste van de mens, het is een en hetzelfde getuigenis, dat door 
de kracht des Geestes in het evangelie tot ons komt en dat Hij zelf in ons binnenste 
plant en uitroept, zodat hart en ziel er mede vervuld worden "*' 

Bevestiging van de beloften al in dit leven 
Het geloof heeft aan Gods Woord en belofte genoeg Dat sluit niet uit, dat Gods volk al 
in dit leven tastbare bevestiging van Gods Woord en beloften verwachten mag Met het 
geloof verbindt zich altijd het wachten op de Heere, dat Hij ons Iaat zien, zien reeds in 
dit leven, dat zijn Woord waarachtig is *' 

4.6 In de bevinding staat Christus centraal 
In de bevinding ontmoet een mens de dne-enige God "Het ging en gaat bij de bevin
ding om de waarachtigheid en werkelijkheid van de levende Godsopenbanng, ook in 
het heden van nu, het ging en gaat in de bevinding om de waarachtigheid en werkelijk
heid van de levensverbinding met den levenden Christus, het ging en gaat in de 
bevinding om het werk van den Heiligen Geest in deze Godsopenbanng en in deze 
levensverbinding met Christus "*' 

Tegelijk is deze openbanng van de dne-enige God christologisch bepaald De 

HW 62 p 242 (tweede kolom) ook het citaat van Van Ruler is aan deze kolom ontleend 

//W62 p 242 (tweede en derde kolom) 

Wachten op de Heere mEdGVW p 81 82 citaat op p 81 

VeB p 178 
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levende Godsopenbaring door de Geest is de openbanng in Christus Jezus In het 
gewaad van de Schriften komt Chnstus persoonhjk naar ons toe en openbaart Zich aan 
ons als de Levende, "zodat we door het geloof Hem in zijn Middelaarsheerlijkheid 
ontdekken, in zijn drievoudig ambt van profeet, pnester en koning, zodat we Hem met 
de armen des geloofs kunnen omhelzen en ons aan Hem kunnen overgeven en kwijt 
worden "** 
In het leven van het geloof - en dus in de bevinding - staat Chnstus centraal Dit is voor 
Woeldennk steeds meer kenmerkend voor het geloof geworden *' De toetssteen voor 
waar en vals in de bevinding is dan ook de vraag, of Christus in Zijn verlossingswerk, 
al IS het maar in één van Zijn ambten, betekenis heeft gekregen en of men in het geloof 
met Hem bezig is Is Chnstus echt onze Heiland, dan komen al onze belevenissen in de 
schaduw van Zijn werk te staan en vormen die belevenissen met langer een grond van 
hoop en vertrouwen'" 

4.7 Bevinding en prediking 
Woeldennk constateert, hoe de barthiaanse prediking in het slop is geraakt Aanvank
elijk was er groot enthousiasme voor Tal van predikers weten er nu echter geen raad 
meer mee De meeste gemeenten accepteren deze prediking niet Men acht deze 
prediking te eenzijdig Bovendien geeft deze predihng geen leiding bij het toenemen in 
geloof en liefde G C van Niftrik schreef al een keer, dat in de prediking een klem 
beetje pietisme niet gemist kon worden Voor Woeldennk is dit de meeste vernederen
de opmerking, die aan het adres van de barthiaanse prediking gemaakt kan worden, 
want dit is met alleen een erkenning van haar eenzijdigheid, maar daarin ligt tevens de 

erkenning, dat de Barthiaanse gedachten niet zijn om te zetten in een schriftuurlijke 
prediking "" Een aan het barthianisme vreemd element moet voor aanvulling zorgen 
Daarbij is het nog de vraag, of het ook niet een aan de Schrift vreemd element is 

In de opmerking van Van Niftrik over een beetje pietisme in de prediking en m de 
roep om een bevindelijke prediking, hoort Woeldennk het verlangen naar een pastora
le prediking Een prediking, die niet blijft staan bij algemene waarheden, maar een op 
de vanerende situatie van de hoorders toegespitste boodschap heeft 

Woeldennk neemt afstand van een prediking, die een uitgebreide beschrijving geeft 
van bepaalde zaligmakende werkingen van de Heilige Geest en vervolgens met de 
vermaning komt Staat ernaar, geliefden, dat u die deelachtig wordt In bijna alle 'extra-
bevindelijke' preken wordt dit schema gehanteerd Van de genade wordt zo strak 
mogelijk gezegd, dat het een mens gegeven moet worden Tegelijk worden de mensen 
opgewekt om naar een ootmoedige gestalte te staan, naar een heilbegeng zuchten, of 
het God behagen mag de leegte te vullen Woeldennk herkent hierin de leer van de 

VeB p 180 181 

De mystieke unie met Christus in EdG VII, p 97 98 

VeB p 185 186 

HW 62 p 234 (tweede kolom) 
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'voorbereidende genade': God een handje willen helpen in de voorbereiding van de 
genade. Gelovig werkzaam bezig zijn met Gods beloften wordt onmogelijk geacht 

daartoe moet men van Godswege gebracht zijn  en in andere christenen veroordeeld. 
Woelderink signaleert nog een reden, waarom men in sommige bevindelijke 

kringen argwanend staat tegenover andermans geloof in Christus. Eerst moet een mens 
onder Gods recht zijn doorgegaan en Gods oordeel over de zonde aanvaarden. Anders 
is het geloof in Christus een eigenwillige zaak. Op deze manier heeft men een schrif

tuurlijke gedachte in een systeem ingekerkerd. God rechtvaardigen betekent (onder 
andere): het toestemmen van Zijn oordeel over de zonde in Zijn Woord en zich daar 
ootmoedig onder buigen. Helaas heeft de systematisering in het bevindelijke denken dit 
rechtvaardigen van God in discrediet gebracht.'^ 

Woelderink stelt tegenover dit alles: de prediking moet altijd een goddelijke bood

schap zijn, of men nu waarschuwt voor Gods toom of troost met Gods genade. Steeds 
moet de boodschap afgestemd zijn op de diepten en strijd, waarin christenen gedurig 
geworpen worden, om uit het duister naar het Licht te leiden. Zoals de engelen Lot bij 
de hand namen om hem en de zijnen uit Sodom te leiden, zo hebben de predikers hun 
broeders en zusters bij de hand te nemen om ze naar Jezus te leiden. Dit is volgens 
Woelderink wat de 'ouden' met de applicatio bedoelden.'' 

Kortom, voor Woelderink is een 'bevindelijke' preek een pastorale preek, die niet in 
beschouwingen blijft steken, maar de hoorders echt aanspreekt. Die ook oproept tot 
geloof en bekering. "Daaruit volgt, dat in de prediking wel even aan het bevindelijk 
leven geraakt mag worden, omdat we van het geloof moeten spreken, maar dat in 
eigenlijke zin noch het geloof noch de bevinding de inhoud van de prediking moet zijn, 
maar veeleer het evangelie van onze Heere Jezus Christus, waarmede dan de opwek

king verbonden is, in Hem te geloven met gans het hart en gans de ziel."'" 

Pastorale prediking is Christusprediking 
De prediking moet pastoraal zijn, geestelijke leiding geven. Met de regels, die W. 
Kremer daarvoor formuleert in zijn inaugurele rede Geestelijke leiding in de prediking''^ 
kan Woelderink zich goed verenigen." Op één punt is Woelderink het niet met Kremer 

" 'God rechtvaardigen', in EdG VII, p. 8990. 

' ' / / w e i , p. 251252. 

■" VeB. p. 187. 

" Alphen a.d. Rijn 1954. Willem Kremer (18961985) hield zijn inaugurele rede als hoogleraar voor de 
nieuwtestamentische en ambtelijke vakken aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gerefor

meerde Kerken te Apeldoorn op 13 januari 1954; zie over W. Kremer: Joh. de Haas, Voorgangers IV, p. 
344345 en J. van Genderen/W. van 't Spijker (red.), Luisteren en leren. Jubileumboek van de Theologische 
Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 18941994, Amsterdam 1994, met 
name p. 206209. 

* Woeldennk besprak de rede van Kremer in Homiletica XIII, p. 5860. Als regels, waarmee Woelderink 
kan instemmen, noemt hij: 1) de geestelijke leiding m de prediking moet exegetisch gefundeerd zijn, 2) moet 
theologisch verantwoord zijn, 3) dient confessioneel te zijn, 4) moet afgestemd zijn op de werkelijkheid van 
de gemeente en 5) moet ook doelbewust zijn. Ook Kremers afwijzing van een prediking naar een bepaald 
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eens Deze waarschuwt tegen een eenzijdige Patro, Christo en Pneumatocentrische 
prediking "Natuurlijk is alle eenzijdigheid uit den boze, maar een Christocentnsche 
prediking behoeft nog niet eenzijdig te zijn Wat wel tot eenzijdigheid leidt en tot grote 
schade van de gemeente is de vrije tekstkeuze"" Een overzicht van de tekstkeuze van 
een vijftigtal predikanten uit verschillende kerkformaties zou wel eens kunnen laten 
schrikken van het kleine gedeelte van de Schrift, waarover gepreekt wordt 
Het hart VEin de prediking is de verzoening in Christus en door Chnstus Alleen dan kan 

de prediking bediening van de verzoening heten '* Woelderink wijst op het onderscheid 
tussen het objectieve en het subjectieve verzoeningsmotief, waarbij hij de juistheid van 
deze onderscheidingsformule onbesproken laat Elke eenzijdigheid (zoals bij Barth) leidt 
tot verstarring Om dit te voorkomen, geeft Woeldennk de volgende aanwijzingen In de 
prediking dient als bron van de verzoening Gods vnjmachtige liefde aangewezen te 
worden Door Zijn Zoon voor ons te geven, heeft God Zelf de weg van de verzoening 
voor ons ontsloten Christus vertegenwoordigt God bij ons en ons bij God Chnstus heeft 
aan God geen compensatie gegeven, alsof God door onze zonde iets was kwijtgeraakt, 
maar Christus heeft aan het recht van Gods verbond voldaan Christus draagt Gods 
oordeel over de zonde (oboedientia passiva) en Hij vervult de geboden van de goddelij

ke wet (oboedientia activa) Wij krijgen door het geloof in Christus niet alleen deel aan 
de vergeving van de zonden, maar ook aan Chnstus' gehoorzaamzijn aan de wet, zodat 
WIJ in Hem gerekend worden, als hadden wij zelf al de gerechtigheid volbracht, die 
Christus voor ons volbracht heeft 
Van wie zijn de zonden verzoend'' "Van uit de eeuwige verkiezing moet hier gezegd 

worden van de uitverkorenen Maar daar kunnen we in de prediking niets mee begin

nen "" De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 15, dat Chnstus de zonde van heel 
het menselijk geslacht gedragen heeft Daarbij kan volgens Woeldennk nog steeds 
gedacht worden aan een bepaald getal Liever zegt hij, dat Christus de zonde van 'de 
mens' heeft verzoend 'Het is geschied De vraag ook mijne zonden'' kan hier niet meer 
gedaan worden Uw zonde is verzoend zo laat u dan met God verzoenen en geloof het 
Evangelie'"""' Al mag het geheel van de prediking niet eenzijdig zijn, de enkele preek 
mag het wel zijn "Juist door een keer eenzijdig te zijn, laat men zulk een onderdeel des 
te klaarder in zijn betekenis schitteren Men bedenke, dat het in de prediking niet gaat 
om de ontvouwing van een stuk dogmatiek, maar dat men zo heeft te preken, dat ieder 
onderdeel van de verzoening zijn eigen plaats in het geloofsleven der gemeente krijgt 
Ieder onderdeel krijge dus zijn eigen toepassing tot opbouw van de gemeente in geloof 
en liefde "'°' 

schema heeft Woelderinks volle instemming 

■" Homiletica XIII, p 60 

'* De bediening en het Woord der verzoening', in Homiletica Xll\,'p 134140 

"//omi/enca XIII, p 139 

'""//omi/eficaXIII, p 140 

"" Idem, zie ook Homiletica XI, p 3334 en p 160, XIV, p 5354 



XVI.5 Analyse 

5.1 Inhoudelijke consistentie 
Wie Woelderinks opmerkingen over (kinder)doop, avondmaal en bevinding vergelijkt 
met wat hij daarover schreef in zijn eerste en tweede periode, ontdekt een sterkte 
consistentie in zijn denken. 

Ten aanzien van de (kmder)doop komen allerlei bekende gedachten terug over be
lofte, verbond en geloof, zoals die te vinden zijn in publicaties als Genadeverbond en 
bevinding (1929),'°^ Belijdenis doen (1934),'°' Woelderinks bijdragen aan dejeugdbla-
den (1932-1936/37)'°^ en in het Doopsformulier (1936/38).'°^ 

Iets dergelijks kan gezegd worden ten aanzien van wat Woelderink in 1949 en 1952 
schreef over (de voorbereiding op) het avondmaal. In grote lijnen sporen zijn betogen 
met wat hij daarover in 1934 al schreef in Belijdenis doen^°^ en in zijn artikelen over 
het avondmaal in De Kandelaar (1934-1937)."" In wat Woelderink schrijft over de 
aanvechtingen, het leven in dankbaarheid voor God en over het werk van de Heilige 
Geest is veel te herkennen uit Leven uit Gods beloften (1946), Van den Heiligen Geest 
en van zijn werk (1946/47, gebundeld in 1948) en de artikelenserie Uit de practijk der 
godzaligheid (1948-1950; gebundeld in 1956). 

Voor wat betreft de bevinding wijst Woelderink zelf in het Hervormd Weekblad op 
zijn redevoering over Geloof en bevinding uit 1927 (gepubliceerd in 1928).'°* Naar zijn 
mening was op dat moment de tijd nog niet rijp voor zijn behandeling van dit onder
werp. De Confessionelen en Kohlbruggianen huiverden alleen al bij het horen van het 
woord 'bevinding'; zij konden er alleen maar een ziekelijke piëtistische afwijking in 
zien. "En in de Geref. Bondskringen was de bevinding zulk een gemeengoed gewor
den, dat men aan een schriftuurlijke benadering en theol. uiteenzetting van dit heil niet 
de minste behoefte had."'°' Toch is Woelderink achteraf dankbaar destijds dit onder
werp aan de orde te hebben gesteld, "omdat nu blijkt van hoe grote betekenis het is.""° 

'°' Zie hoofdstuk I. 

"" Zie hoofdstuk III. 

' " Zie hoofdstuk VII. 

"" Zie hoofdstuk VIII. 

"* Zie noot 103. 

'"Zie noot 104. 

'°* Zie hoofdstuk 1. 

™ T/W 62, p. 234 (eerste kolom). 

"° //W62, p. 234 (derde kolom). 
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Woeldennk staat in 1950 inhoudelijk dan ook nog steeds achter zijn benadenng uit 
1927/28 

Zowel formeel als materieel blijkt de verwantschap tussen de publicaties over de 
bevinding uit 1927/28 en uit 1950 In beide gevallen wijst Woeldennk op de Voorrede 
van prof Van Velzen op Het gekrookte net van Smytegelt ' " D e naam van Schortmg-
huis dient zowel m 1927/28 als in 1950 als voorbeeld voor een wending in de Nadere 
Reformatie "^ Ook Comne's uitspraak over mensen, die liever met de ladder van de 
kenmerken over de muur willen klimmen dan door de deur Christus binnengaan, komt 
in 1950 terug'" 

Kortom, in zijn derde periode is Woeldennk ten aanzien de (kinder)doop, het avond
maal en de bevinding wat de hoofdzaken betreft inhoudelijk zichzelf gelijk gebleven 

5.2 Consistent in de gerichtheid 
Ook in de gerichtheid is Woeldennk consistent Woeldennk blijft zich verzetten tegen 
het subjectivistische denken, waarbij de zekerheid in eigen innerlijk en niet in Gods 
beloften wordt gezocht Ook in zijn derde periode zet Woeldennk zijn levensstrijd 
voort, al IS het nu buiten de kaders van de Gereformeerde Bond 

Dat wil met zeggen, dat Woeldennk in deze periode het hervormd-gereformeerde 
kerkvolk uit het oog heeft verloren Al is de breuk met de Gereformeerde Bond 
compleet, Woeldennk blijft van (kritische) verbondenheid met de hervormd-gerefor
meerde gemeenten blijk geven "Niet de Geref Bond, maar de gemeenten, die de Bond 
wil vertegenwoordigen, hebben hier (op het punt van de bevinding, HW) vragen te 
stellen aan de ganse kerk, waarop een antwoord gegeven zal moeten worden, al vrees 
ik wel eens, dat zij zelf door de eenzijdige ontwikkeling der laatste jaren geen ant
woord wensen en aan een onderzoek naar het antwoord ook niet willen deelnemen '"" 
Hoe kritisch deze uitspraak ook eindigt, toch spreekt Woeldennk over deze gemeenten 
als over onze gemeenten " ' 

In dit beeld past Woeldennks herhaalde verzekering, dat hij bepaald geen tegen
stander van het bevindelijk/gestaltelijk leven is Daarin klinkt door het ontzenuwen van 
een oud verwijt aan zijn adres met name vanuit hervormd-gereformeerde knng 
Woeldennk wijst het gestaltelijk/bevindelijk leven als zodanig met af Wel wil hij de 
subjectivistische scheefgroei corrigeren, zoals hij die met name in veel Gereformeerde 
Bondsgemeenten aantrof Ook al acht Woeldennk de schriftuurlijke bevinding niet iets 
specifiek gereformeerds, in zijn verdediging van deze bevinding grenst hij zich toch in 
het bijzonder af tegen de vervorming ervan m over-bevmdelijke kring 

'" Vergelijk VeB p 8metp 175 

"^ Vergelijk VeS p 17 met p 177 

' " Vergelijk VeB p 17 (noot 8) met p 185 

""//IVÓl.p 234 (derde kolom) 

'"Idem 

555 



5.3 Nieuwe elementen 
Al is Woelderink ten aanzien van (kinder)doop, avondmaal en bevinding wat inhoud en 
gerichtheid betreft zichzelf gelijk gebleven, tegelijk zijn hier ook nieuwe elementen op 
te merken: 

- een uitgesproken verdieping in zijn beschouwingen over de (kinder)doop is de 
verbinding, die Woelderink legt tussen de kinderdoop en Zondag 23 H.C.: recht
vaardiging door het geloof alleen. Beide themata - kinderdoop en rechtvaardi
ging"* - had Woelderink eerder afzonderlijk behandeld. Hier legt hij een expliciet 
verband tussen een en ander; 
de manier, waarop Woelderink in Het pastoraat rond het heilig avondmaal over 
God spreekt - God is de God van zelfverloochenende liefde'" - is kenmerkend voor 
deze fase van Woelderinks theologiseren;"* 

- in 1927/28 trachtte Woelderink voor de term 'bevinding' nog een link te leggen naar 
de bedoeling van de Statenvertalers in Romeinen 5:4 ('En de lijdzaamheid [werkt] 
bevinding en de bevinding hoop'). Al ging men de term in een ander verband 
gebruiken dan de Statenvertalers, de door hen bedoelde grondbetekenis van de term 
bleef behouden: men bevindt de waarheid van Gods Woord."' In 1950 vermeldt 
Woelderink de weergave van de Statenvertaling in Romeinen 5:4 nog wel, maar 
niet meer als verklaringsmodel. Elke etymologische verklaring is nu weggevallen. 
Het gebruik van de term is beslissend geworden;'^" 
vergeleken met 1927/28 en 1929 is Woelderinks visie op de bevinding meer 
christologisch geworden. Zelf geeft hij aan, dat hier bij hem van een ontwikkeling 
sprake is: voor Woelderink werd het in de loop der jaren het kenmerk van het leven 
des geloofs, dat Christus daarin de overheersende plaats inneemt;'^' 

- wat Woelderink over de prediking schrijft, ligt in de lijn van heel zijn eerste en 
tweede periode.'^^ Toch is er ook een ingrijpend verschil. Aan het pleit voor een 
ruime prediking van Gods beloften is nu de afwijzing van de klassiek-gereformeer
de verkiezingsleer verbonden. Elke gedachte aan een bepaald 'getal' moet vermeden 

" ' Zie voor de rechtvaardiging hoofdstuk FV. 

' " Pastoraat, p 30. 

"«Zie hoofdstuk XV. 

' " VeB, p. 2-5 Zie over het beroep op Romeinen 5:4: T. Brienen, Bevinding Aard en functie van de 
geloofsbeweging, Kampen 1978, p. 90-94. 

™ In de samenvatting van G.W. Marchal gaat dit verschil tussen Woelderinks spreken in 1927/28 en 1950 
verloren, J.G Woelderink. Een kennismaking (serie: Befaamde theologen), Kampen 1986, p. 99-100. 

™ EdG VII, p. 97; de cursivenng is van mij. Overigens ontbrak m 1929 dit christologisch element niet 
geheel; zie VeB, p. 34. Het gaat om een versterking van dit element in de loop van de jaren. 

"^ Zie hoofdstuk XI. 
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worden Woelderink kan niet langer de prediking van Gods beloften met bevel tot 
geloof en bekenng combineren met de gereformeerde verkiezingsleer 

5.4 Het verbond steeds Woelderinks startpunt geweest 
Aan het begin van dit hoofdstuk werd al gereleveerd, dat het verbond nauwelijks een 
zelfstandig thema vormt in Woelderinks derde penode Woelderinks denken over het 
verbond was m zijn eerste en tweede penode tot ontwikkeling èn tot afronding 
gekomen Materieel had hij er weinig meer aan toe te voegen 

Wel kan gesteld worden, dat het verbond de beslissende achtergrond van Woelde
rinks theologiseren is Heel expliciet komt dat naar voren in wat hij schrijft over de 
(kinder)doop en het avondmaal De onvoorwaardelijke (verbonds)belofte is Woelde
rinks uitgangspunt Dit uitgangspunt bepaalt ook wat hij schrijft over de bevinding Het 
is de belovende God, die Zich als de levende God aan mensenharten openbaart Met 
recht kan dit hoofdstuk als titel dragen Rond het verbond Uiteraard kan dit in globale 
zin van heel Woelderinks theologiseren gezegd worden Van de in dit hoofdstuk 
besproken thema's geldt het in bijzondere zin ze worden heel direct door Woelderinks 
visie op belofte en verbond bepaald 

Opmerkelijk is, dat in een tijd, waarin Woelderinks visie op de klassiek-gerefor
meerde verkiezingsleer zich mgnjpend wijzigt, hij voor wat betreft zijn visie op het 
verbond zichzelf in de hoofdzaken gelijk blijft Dat bevestigt eerder in deze studie 
getrokken conclusies, dat het zwaartepunt van zijn theologiseren steeds bij het verbond 
en niet bij de verkiezing heeft gelegen 

5.5 Barth 
In het vonge hoofdstuk is Woeldennks ambivalente houding ten opzichte van Barth 
besproken Enerzijds toont Woelderink voor Barth waardering Anderzijds is er sprake 
van kritische distantie 

In het in dit hoofdstuk samengevatte materiaal overheerst de kritische distantie 
tegenover Barth De barthiaanse prediking is eenzijdig Zelfs volgens een door Barth 
beïnvloed theoloog als G C van Niftrik heeft deze prediking aanvulling nodig van een 
vleugje pietisme Voor Woeldennk is dit een erkenning, dat de barthiaanse gedachten 
met zijn om te zetten in een schnftuurhjke prediking, die werkelijk troost en geestelijke 
leiding kan bieden Woelderink voegt eraan toe "Maar niet alleen in de kerk, ook m de 
theologie hebben velen geen bevrediging gevonden in de gedachten van Barth, zij 
missen er te veel in, zij vinden deze theologie te rationeel en te speculatief Te ratio
neel, vooral in de eenzijdige wijze, waarop zij de rechtvaardigmaking drijft, het geloof 
dreigt een redelijke gevolgtrekking te worden uit het evangelie, de blijdschap des 
geloofs dreigt enkel een verheuging te worden over het schouwen in deze wondere 
waarheid Waar is hier plaats voor de wedergeboorte, zo vraagt men, waar voor de 
heiliging'''"^' Het is duidelijk, dat Woeldennk deze kritiek en deze vragen deelt 

Woeldennk schreef de hier boven geciteerde zinnen in oktober 1950 Inmiddels 

HWei, p 234 (tweede kolom) 

557 



had hij KD 11,2 gelezen.'^* Op een vitaal punt had hij zich door Barths uiteenzettingen 
over de verkiezing laten overtuigen. Toch laat hij zich in 1950 over het totaal van 
Barths theologie tamelijk negatief uit. Zoals hij in 1955 blijft bij zijn negatieve taxatie 
uit 1947/48'^' van Barths afwijzing van de kinderdoop. Barth is hier gecapituleerd voor 
dopers denken. Waardering en kritiek gaan samen op. Woelderink wil zich niet aan 
Barth uitleveren, zoals hij zich evenmin aan Kohlbrugge wil uitleveren.'^' "Men kan de 
evangelieprediking trouwens niet binden aan de leerwijze van één persoon; dat 
geschiedt zelfs in de Schrift niet."'" 

XVI.6 Conclusie 
Dit hoofdstuk levert weinig nieuwe gezichtspunten op. In grote lijnen is Woelderinks 
visie op (kinder)doop, avondmaal en bevinding in zijn derde periode gelijk aan die in 
zijn eerste en tweede periode. In zijn voortgezet verzet tegen het subjectivistische 
denken met zijn nadruk op eigen innerlijk accentueert hij steeds het gelovig leven uit 
Gods onvoorwaardelijke heilsbelofte. 

Opmerkelijk is echter, dat Woelderinks denken vanuit het verbond ongewijzigd is 
gebleven, ondanks zijn afscheid van de klassiekgereformeerde verkiezingsleer. 

"' Zie hoofdstuk XVc. 

' " Zie hoofdstuk XIII. 

'■"* Woelderink vermeldt het advies van Haitjema om veel in Kohlbrugge te lezen; HW 62, p 251 (derde 
kolom) A de Reuver wijst op ettelijke analogieën in de verkiezingsleer tussen Kohlbrugge en Woelderink 
(Uitverkiezing 1951), al tekent hij erbij aan, dat Woelderink verbondsmatiger dan Kohlbrugge denkt en zijn 
historiserende tendens veel verder gaat dan bij Kohlbrugge; 'Bedeten bij de bron' Kohlbrugge's geloofsop

vatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie (diss Utrecht), Zoetermeer 1992, p 596, noot 456 
Echte invloed van Kohlbrugge op Woelderink is niet te traceren In HW 62, p 251 (derde kolom) overweegt 
bij Woelderink ten aanzien van Kohlbrugge de distantie' al kan van hem geleerd worden, dat de prediking 
niet mag ontaarden in een beschrijving van het werk van de Heilige Geest, het is de vraag of hij in alles 
schriftuurlijk is Bovendien acht Woelderink hem  ten gevolge van de strijd, waarin hij zich bevond  wel 
een markante maar tevens een eenzijdige figuur 

'"Idem 
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Hoofdstuk XVII Rond het kerkelijk belijden 

XVII. 1 Opzet van het hoofdstuk 
In dit hoofdstuk inventariseren we wat Woelderink in zijn laatste periode schreef met 
betrekking tot het belijden van de kerk Allereerst wordt Woelderinks commentaar op 
onderdelen van Fundamenten en Perspectieven van Belijden^ nagegaan (XVII2) 
Daarna volgt een korte paragraaf over Woelderinks bespreking van H D Woelinga, A 
Veldstra e a , Doopsgezind belijden nu^ (XVII 3) Vervolgens krijgen Woelderinks 
opmerkingen met betrekking tot de Heidelbergse Catechismus de aandacht (XVII4) 
Na de analyse (XVII 5) volgt een conclusie (XVII6) 

XVII.2 Fundamenten en Perspectieven 

2.1 Het geschrift 
Op 13 mei 1949 aanvaardde de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
Fundamenten en Perspectieven van Belijden als een proeve van actueel belijden' In 
deze proeve ging het om een actuele beschrijving van wat de Hervormde Kerk in 
gemeenschap met de klassieke belijdenis der vaderen had uit te spreken als de inhoud 
van haar geloof in de na-oorlogse wereld F en P was met bedoeld als een vervanging 
van de klassieke belijdenisgeschriften Wel wilde de Synode hiermee het gesprek over 
het kerkelijk belijden stimuleren en de eenheid van de Nederlandse Hervormde Kerk 
bevorderen "* 

Het geschrift F en P draagt sterk het stempel van de theologie van Karl Barth ' H 
Berkhof, de opsteller van het concept van F en P,^ had in deze periode grote ontvanke-

' Zie hoofdstuk XIV 

' Amsterdam 1954 

' s-Gravenhage 1949, ook opgenomen m Documenten Nederlandse Hervormde Kerk Verklarmgen, 
kanselafkondigmgen, boodschappen herderlijke brieven en rapporten uitgevaardigd door of namens de 
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945 1955, s-Gravenhage 1955, p 78-111 
Code FenP 

* Zie de inleiding van Th L Haitjema in Th L Haitjema, A F N Lekkerkerker, A Steenbeek, W J de Wilde, 
J G Woelderink, Een proeve van actueel belijden Een critische beschouwing over Fundamenten en 
Perspectieven van Behjden Wageningen 1953 p 5 7 Code Proeve 

' Zie Th L Haitjema in Proeve p 8, L Doekes, Credo Handboek voor de gereformeerde symboliek 
Amsterdam 1975 p 170 B Wentsel Dogmatiek deel 2 De openbaring het verbond en de apnoris, 
Kampen 1982, p 517 

' L Doekes, Credo, p 170 
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lijkheid voor het denken van Barth.' Bij zijn erkenning van het barthiaanse stempel op 
F en P tekent Th.L. Haitjema echter aan, dat F en P niet exclusief barthiaans van 
karakter is; hij beluistert er ook niet-barthiaanse klanken in.* Voorzichtigheidshalve 
kan F en P gekarakteriseerd worden als een typisch voorbeeld van eigentijds-theolo-
gisch denken, waarin met name de theologie van Karl Barth een voorname rol speelt. 

2.2 Woelderinks commentaar 
"Evenals een speciale studie-commissie uit de Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden 
reeds geruime tijd geleden met ijver en ernst aan het werk is geweest om in een 
samenvattend rapport tot een beoordeling van 'Fundamenten en Perspectieven' te 
komen, werd het in de kring van redactie en medewerkers van 'De Gereformeerde 
Kerk' geboden geacht ook een weloverwogen en verantwoord 'confessioneel' geluid te 
laten horen als reactie op de verschijning van het belangrijke dogmatische geschrift, dat 
onze Synode aan heel de Kerk gegeven had als leidraad bij het principiële kerkelijke 
gesprek."' 

In deze reactie vanuit confessionele hoek nam Woelderink de artikelen 9 (De 
Heilige Geest), 10 (De heilsmiddelen) en 13a (De Kerk) voor zijn rekening. 

2.2.1 De Heilige Geest 
De hoofdzaken van artikel 9 in F en P over de Heilige Geest zijn: 

- God alleen kan ons (God)'" doen kennen. Het is de genade van de Heilige Geest, 
wanneer mensen, door eigen schuld van God vervreemd. Hem weer leren loven en 
dienen; 

- de Heilige Geest is God Zelf, die vrijmachtig in de harten werkt. Zijn werk aan ons 
is het onderpand van onze komende verheerlijking; 
de Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus en is aan Hem verbonden. Alles 
wat Hij ons verkondigt, neemt Hij uit Christus om het ons toe te eigenen; 

- daarom is vrijmacht verre van willekeur. Hij werkt door het Woord, dat van 
Christus getuigt. Aan dat Woord bindt Hij ons. Op het gebed mag bij dat Woord de 
Geest verwacht worden; 

- niemand kan zeggen 'Jezus is Heer' dan door de Geest. De Geest maakt het dode le
vend. Deze belijdenis roept niet tot lijdelijkheid maar juist tot werkzaamheid; 

- wie in Jezus Christus gelooft, mag en moet de verkiezende liefde van God prijzen. 
Alleen in het geloof verwerkelijkt zich Gods verkiezing en leren wij Hem daarin 
prijzen. 

' E P Meijering, Hendnkus Berkhof (1914-1995) Een theologische biografie. Kampen 1997, p 69; 
Meijenng geeft aan, dat Berkhof echter geen strakke barthiaan was, p. 77 

* Proeve, p 9-10. 

' Proeve, p 5. 

'" In Woeldennks weergave van artikel 9 van F enP ontbreekt hier het woord 'God', Proeve, p 52. 
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Woelderinks commentaar:" 

a. F en P is over de Heilige Geest uitvoeriger dan artikel 11 Nederlandse Geloofsbe
lijdenis en Zondag 20 H.C. Sinds de Verlichting met haar rationalisme is het nodig 
indringender te spreken over de Heilige Geest en Zijn werk. De basis daarvoor werd al 
gelegd in het geschil met Rome. Tegenover Rome beleed de Reformatie, dat Christus 
en Zijn werk ons worden geschonken in het Woord en door het geloof worden om
helsd. Daarmee bevinden we ons midden in het werk van de Geest; 
b. ook methodisch is er een verschil tussen de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Heidelbergse Catechismus enerzijds en F en P anderzijds. F en P begint meteen te 
spreken over het werk van de Geest en brengt pas daarna Zijn God-zijn ter sprake. Hier 
is het schoolse karakter van de Geloofsbelijdenis door een onmiddellijk getuigenis 
vanuit het evangelie van Christus vervangen. Overigens is Woelderink blij met de 
eenstemmigheid, waarmee de Godheid van de Geest in F en P beleden is; 
c. Woelderink acht de inzet van artikel 9 te sober, wanneer alleen over God gesproken 
wordt. God is de God, die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Deze openbaring 
wordt ons door de Heilige Geest geopend; 
d. met de nadruk op de vrijmacht van de Geest wordt het genade-karakicr van Zijn 
werk terecht onderstreept. Woelderink betreurt echter, dat in artikel 9 het werk van de 
Geest onderpand van de komende heerlijkheid wordt genoemd, en niet - zoals in de 
Schrift - de Geest Zelf in Zijn inwoning. "Door deze laatste wijze van spreken wordt 
het vertrouwen op kenmerken der genade als werken des Geestes radicaal 
afgesneden";'^ 
e. dankbaar is Woelderink voor de belijdenis, dat de Geest de Geest van Christus is. 
Wel meent hij, dat dit nog nader uitgewerkt had moeten worden. Niet alleen neemt de 
Geest alles uit Christus. De Geest, die Christus vervulde, leidt ons zo, dat Christus een 
gestalte in ons ontvangt. Uitgesproken onbijbels vindt Woelderink het om te zeggen, 
dat de Geest aan Christus gebonden is. De Geest heeft Zich aan de verhoogde Midde
laar ter beschikking gesteld om Zijn heilswerk te volbrengen. Er is ook naar de mening 
van de Geest geen andere levensweg. "Hij bindt Zich daaraan, zou misschien nog 
gezegd kunnen worden, maar het lijkt mij niet gewenst om te belijden, dat de Heilige 
Geest aan Christus gebonden is";" 
f. inderdaad bindt de Geest ons aan het Woord; hier had gepreciseerd moeten worden, 
dat het bepaaldelijk om het geschreven Woord van God gaat. Dit om sectarisch spreken 
over het 'inwendig Woord' te voorkomen. "Want het beroep op het 'inwendig woord' 
laat zien, dat men niet een klove schept tussen Woord en Geest, maar wel tussen het 
Schrift-geworden Woord en de Geest";'" 
g. de belijdenis 'Jezus is Heer' is vrucht van de Geest. Gods openbaring in Christus is 

" Proeve, p. 53-59. 

'̂  Proeve, p. 55. 

" Idem. 

'* Proeve, p. 58. 
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zo'n verborgenheid, dat alleen God de Heilige Geest die kan ontsluiten en doen 
verstaan. Zonder wedergeboorte zal een mens Gods koninkrijk niet zien. Woelderink 
waardeert deze pastorale waarschuwing. Met alleen een zorgeloos en geesteloos 
napraten van de christelijke belijdenis verwereldlijkt de kerk. Wanneer F en P vervol
gens waarschuwt tegen lijdelijkheid, zet Woelderink vraagtekens bij deze term. Zo lijkt 
het net, alsof men op de komst van de Geest wacht. Aan alle wachten op de Here is 
echter een zekere passiviteit eigen. Bij de lijdelijkheid, die artikel 9 op het oog heeft, 
wordt helemaal niet op de Heilige Geest gewacht. Er wordt niet gezucht om de komst 
van de Geest. Van eigenwilligheid krijgt de Geest de schuld. In de praktijk van het 
leven zijn deze zogenaamd 'lijdelijke' mensen heel actief: ijveraars in de dienst van 
God, maar zonder verstand; 
h. dat artikel 9 bij het stuk van de Heilige Geest Gods verkiezende liefde ter sprake 
brengt, hoeft niet te verwonderen. Ook Calvijn heeft dat gedaan, "al is hij daarna van 
de onderwijzing des Geestes opgeklommen tot te hoge bespiegelingen. Als alleen de 
Heilige Geest ons Christus' heerlijkheid ontdekt, is Hij het eveneens, Die ons daar in 
Christus de opzoekende liefde Gods doet ontmoeten;"" 
i. tenslotte merkt Woelderink op, dat eenstemmig de Geest belijden dient te leiden tot 
eenstemmig bidden om de leiding van de Geest. 

2.2.2 De heilsmiddelen 
De hoofdzaken van artikel 10 van F enP over de heilsmiddelen zijn: 

- De verkiezende liefde van God in Christus door de Geest bedient zich van aardse 
middelen om geloof te wekken, onderhouden en te versterken. Hoewel God niet aan 
de middelen van prediking, doop en avondmaal gebonden is, zijn wij dat wel. Aan 
deze middelen is de belofte van Zijn werkzame tegenwoordigheid verbonden. 
Alleen in de dienst aan dit Woord, dat in het profetisch-apostolisch getuigenis van 
de Schrift tot ons komt, worden deze middelen tot werktuigen van de Geest; 

- in de prediking wordt het Woord van Evangelie en Wet als waarheid voor het heden 
uitgelegd en toegepast. De prediking is het gezaghebbend Woord van God Zelf, 
waar en in zover zij in gehoorzaamheid aan de Schrift geschiedt; 

- in de doop wordt aan ons en onze kinderen de dood en opstanding van Jezus 
Christus betekend en verzegeld. De kracht van Christus' werk is door de Heilige 
Geest in de doop aanwezig en wordt door Hem aan onze harten toegeëigend; 

- in het avondmaal wordt de offerdood van Jezus Christus betekend en verzegeld. 
Hierin is Christus met de verzoenende kracht van Zijn offer door de Geest tegen
woordig, verbindt Hij ons met Zich en met elkaar en doet Hij ons uitzien naar het 
feest van Gods koninkrijk. 

Proeve, p. 59. 
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Woelderinks commentaar: 

a. de heilsmiddelen zijn middelen in de hand van de Heilige Geest. Waar de Heidel-
bergse Catechismus spreekt over zichtbaar, spreekt F en P over aards. Dat moest ook 
wel, want F en P behandelt bij de heilsmiddelen ook de prediking, die niet zichtbaar, 
maar wel aards is. Op deze manier wordt de afstand tussen de Heilige Geest en de 
middelen, die Hij gebruikt, aangeduid. De Geest van boven gebruikt middelen van 
beneden. Hiermee wordt het spiritualisme afgewezen en wordt ernst gemaakt met de 
vleeswording van het Woord. In de opstanding heeft Christus het vlees niet afgelegd. 
Hij benadert ons nog altijd in de weg van het vlees; 
b. al spreekt F en P sr niet over, tot de middelen horen ook de mensen, die ze hante
ren. Dat geeft aan het aardse van de middelen extra reliëf. Mensen zijn altijd mensen 
met zonden en gebreken; 
c. Woelderink wijst op de troost in de vrijmacht van de Geest, die voor de weg van de 
middelen koos, maar er niet aan gebonden is. De Hervorming wist ervan: ook zij, die 
om het geloof gevangen zaten en van de middelen verstoken waren, waren niet 
onttrokken aan de lering en de vertroosting van de Geest; 
d. wij zijn wel aan de middelen gebonden, omdat de belofte van de tegenwoordigheid 
van de Geest aan de middelen verbonden is. Ook de vervulling van deze belofte is 
enkel genade. Daarom is het gebed noodzakelijk; 
e. door de drie middelen van prediking, doop en avondmaal wordt ons het Woord van 
God gebracht. "Het Woord Gods is hier de openbaring Gods in Christus door de Geest; 
die openbaring in zijn immer voortgaande kracht, zoals God Zich daardoor nog immer 
tot ons wendt."" Daardoor krijgt de prediking een sacramenteel karakter. Door dit 
aardse middel, gebrekkig mensenwerk, komt het Woord van God tot ons. "Het kan met 
het door mensenmond gesproken woord evenmin vereenzelvigd worden als met de 
zichtbare tekenen van het sacrament, maar het is wel evenals deze tekenen het voertuig, 
waardoor de Geest ons het heil doet toekomen."'* Aan dit Woord van God met zijn 
kracht en heil ontlenen de middelen hun waarde. Woelderink vindt het te sterk gespro
ken, dat de prediking Gods gezaghebbend Woord is, wanneer het in getrouwheid 
gebracht wordt. Zo wordt de afstand tussen mensenwoord en Gods Woord weggeno
men. Niet alleen dreigt er afgoderij, ook zijn de leiding en lering van de Geest niet 
meer nodig. Bovendien, waar ligt de grens van het 'in zover de prediking in gehoor
zaamheid aan de Schrift geschiedt'? Wat is daarvoor de maatstaf? Sommigen wijzen 
daarvoor op de kerkelijke belijdenisgeschriften. Maar volgens Woelderink heeft de 
strijd in de jaren veertig binnen de Gereformeerde Kerken wel uitgewezen, dat dit 
criterium allerminst eenduidig is. Ook de veroordeelden beriepen zich op de belijdenis. 
Voor Woelderink ligt hier de kern van de kerkelijke ellende. "De Roomse Kerk met 
haar binding hebben we verlaten, ja, we zijn uit haar als uit een gevangenis wegge-

" Proeve, p. 60-66. 

" Proeve, p. 62. 

" Idem. 
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vlucht, maar ten slotte blijkt, dat we ook de vnjheid met hebben aangekund " " Daarbij 
wijst Woeldennk op het individualisme, waarbij ieder gemeentelid de prediking gaat 
toetsen aan de Schnft en daarbij eigen opvattingen voor die van de Schrift aanziet Ook 
hier blijkt het belang om het Woord van God en de prediking met met elkaar te 
vereenzelvigen Ook van een gebrekkige prediking kan de Geest gebruik maken, zodat 
Gods Woord zijn kracht doet gelden Op de vraag waar de grens ligt, is geen theore
tisch antwoord mogelijk De plaats van de Geest ten opzichte van de prediking, roept 
de kerk ernstig op om te bidden om de leiding van de Geest 

'Heilige Geest-Heilige Schrift' 
Niet alleen de prediking, ook de Schrift heeft naar Woeldennks mening een sacramenteel 
karakter ten opzichte van het Woord van God Tussen de Schrift en het Woord van God 
is wel eenheid, maar geen identiteit Deze stelling verdedigde Woeldennk in een lezing 
'Heilige Geest - Heilige Schnft', gehouden op de universiteitsdag te Utrecht, 28 maart 
1951 °̂ 
Woeldennk noemt het verwijt aan het adres van F en P, dat daann geen apart artikel is 

gewijd aan de Heilige Schrift Dit verwijt acht hij niet terecht Ook in de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis wordt in de grond van de zaak de Schnft alleen maar erkend als enige 
regel voor leer en leven Het vraagstuk van de Schnftinspiratie kreeg pas later zijn 
dogmatische ontwikkeling Woeldennk pleit ervoor om temg te keren naar de visie van 
de Reformatie Voor de reformatoren ging het getuigenis inzake Gods openbanng in 
Christus, waarmee de Schrift tot ons komt, boven de Schnft zelf uit Voor Calvijn is voor 
het gezag van de Heilige Schnft het Testimonium Spiritus Sancti (TSS) beslissend 
Daarbij sluit de Nederlandse Geloofsbelijdenis zich aan, deze belijdenis kent geen 
inspiratie-theone, ook niet in artikel 7 
In de na-reformatonsche tijd echter komt het TSS op de achtergrond De Schrift zelf 

komt steeds meer in het centrum van de theologische belangstelling Op de - mechanisch 
opgevatte - inspiratie gaat alle nadruk vallen Deze mspiratieleer rust volgens Woeldennk 
echter meer op redelijke argumentatie dan op de Schrift zelf Paulus spreekt over een 
schat in aarden vaten Waarom zou dit alleen betrekking hebben op zijn prediking en niet 
ook op zijn brieven'' Op welke grond rust de stelling, dat de autographa geen enkele fout 
bevat hebben'' De Heilige Geest mag niet met Zijn werk vereenzelvigd worden, zeker 
niet wanneer Hij daarbij mensen gebruikt Wanneer de Schnft als zodanig m plaats van 
haar getuigenis voorwerp van geloof wordt, gaat men de deugden van God - zoals de 
volmaaktheid - op de Schrift overdragen Hier gaat de levende God achter de Schnft 
schuil "Zoals het leerstuk van de onfeilbaarheid van het kerkelijk leergezag, i c van de 
paus, de directe leiding van de H Geest door het Woord teniet doet, zo heeft ook telkens 
de leer van de onfeilbaarheid der Schnft het werk des Geestes in de Gemeente afgebro
ken De openbanng Gods was immers voor altijd in menselijke woorden en redelijke 
begrippen vastgelegd'' '̂ ' 

" Proeve, p 63 

'̂' Gepubliceerd in Kerk en Theologie 4, p 210-226 

" Kerk en Theologie 4, p 215, ook de zogenaamde 'organische inspiratie-leer (het menselijke wordt door 
het goddelijke niet verslonden, de bijbelschnjvers bleven kinderen van hun tijd) bevredigt Woeldennk niet, 
wanneer de Geest gebrekkige mensen van alle defecten bevrijdt, is daarmee heel de organische inspiratie-
iheorie omver geworpen, p 216 
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Karl Barth is weer gaan onderscheiden tussen het Woord van God en het woord van de 
mens Voor Woeldennk is dit geen onschnftuurhjke onderscheiding Mensenwoorden 
zijn te klein om de schatten van Gods wijsheid te bevatten Er is distantie tussen Gods 
Woord en mensenwoord Tegelijk - en dat is juist het heilgeheim - is er eenheid tussen 
beide ' Om dit heilgeheim gaat het in het Schriftvraagstuk, niet om een bepaalde 
inspiratietheone "̂ ^ Deze eenheid is niet te doorgronden of rationeel doorzichtig te 
maken 
In het denken van de leerlingen van A Kuyper is er volkomen identiteit tussen Gods 

Woord en het bijbelwoord Bij Barth is de eenheid tussen Gods Woord en de Schrift een 
Ereignis Het is een eenheid, die plaats heeft, wanneer God Zich van het bijbelwoord 
bedient Bij Barth is de Bijbel wel Gods Woord, maar dan afgeleid en middellijk 
Volgens Woeldennk is de probleemstelling \an Barth wel nieuw, maar het probleem 

zelf niet Steeds is er geworsteld met het vraagstuk over de verhouding van Woord en 
Geest Wat Barth Gods Woord noemt, is door de gereformeerde theologie aangeduid als 
de kracht van de Geest, geoefend door middel van het bijbelwoord Wat Barth 
bijbelwoord-mensenwoord noemt, is in de gereformeerde theologie het bijbelwoord 
zonder de Geest Barth en de gereformeerde theologie komen volgens Woeldennk in 
feite ook bij dezelfde oplossing uit Zoals Barth zoekt naar de vereniging van bijbel
woord en Gods Woord, zoekt de gereformeerde theologie al eeuwen naar de vereniging 
van Woord en Geest Beiden komen uit bij een Geschehen, een Ereigms Woeldennk 
heeft er een tweetal bezwaren tegen 

de vereniging is te willekeurig, Barth wijst voor het 'waar' en het 'wanneer' van 
deze vereniging op de vnjmacht van God Al is voor Barth Gods vnjmacht niet 
hetzelfde als willekeur, toch ziet Woeldennk dit spreken aan willekeur grenzen 
Hieraan heeft een naar God zoekend hart geen houvast Ook in de gereformeerde 
theologie is de vereniging van Woord en Geest altijd gezien als vrucht van Gods 
welbehagen Weliswaar wijzen zowel Barth als de gereformeerden op Gods 
beloften, maar direct gaat Barth weer spreken over Gods vnjmacht, terwijl de 
gereformeerden Gods verkiezing ter sprake brengen, 
de vereniging is te mechanisch, bijbelwoord en Gods Woord, Woord en Geest zijn 
niet één, maar twee Zo af en toe - als het God behaagt - werken zij samen Daarna 
gaan zij los van elkaar verder Woeldennk spreekt liever over de eenheid, de saam
verbondenheid van bijbelwoord en Gods Woord, van Woord en Geest dan over een 
tijdelijke samenwerking van voortdurend samenkomen en weer uiteengaan 

In dit kader duidt Woeldennk het Woord der Schrift aan als het grondsacrament van de 
kerk "In het grond-sacrament ligt voor het geloof de saam-verbondenheid vast krachtens 
Gods belofte en trouw Gods vnjmachtig welbehagen is de bron, waaruit deze genade 
opkomt, maar voor ons, arme mensen, is er nu een vaste beschikking van dit welbehagen 
Gods, waarop wij ons gerust mogen verlaten Het wanneer en waar God het in zijn 
vnjmacht wil, betekent nu te allen tijde en overal, waar het bijbelwoord gelovig wordt 
ontvangen, spreekt God zelf tot ons door de kracht van zijn Geest " '̂ In sacramentele zin 
mag de Schnft Gods Woord genoemd worden Uit dit grond-sacrament van de Schnft 
komen de sacramenten van doop en avondmaal voort Woeldennk betreurt het, dat 'onze 
uitnemende Heidelberger' vergeten heeft, dat ook het Woord deel uitmaakt van het 

Kerk en Theologie 4, p 217 

Kerk en Theologie 4, p 221 



sacrament en er zelfs de grondstructuur van bepaalt. Het hoorbaar sacrament baart het 
zichtbaar sacrament. Terecht brengt de Heidelbergse Catechismus daarbij het gebruik 
van de sacramenten ter sprake. Een sacrament extra usum bestaat niet. Het sacrament 
vraagt steeds een gelovig gebruik. 
Al is de Schrift voluit mensenwoord, toch spreken we over de heilige Schrift. God heeft 

Zich aan profeten en apostelen geopenbaard, opdat zij het getuigenis van Zijn openba
ring aan alle mensen zouden doorgeven. Niet aan het historisch, maar aan hti profetisch 
getuigenis ontleent de Schrift haar bijzondere waarde.̂ '' Onder leiding van de Geest 
hebben profeten en apostelen hun getuigenis gegeven, "en als wij nu naar de eenheid van 
mensenwoord en Gods Woord vragen, naar de eenheid van Woord en Geest, dan is het in 
de erkenning, dat de zelfde Geest, die hun de Woorden Gods deed horen, alleen in staat 
is om ook ons in dit getuigenis van apostelen en profeten opnieuw de Woorden Gods te 
doen horen." '̂ De kracht van de Geest stroomt nog steeds door deze woorden heen. Voor 
het verstaan van het bijbelwoord zijn we even afhankelijk van de Heilige Geest als de 
profeten dat waren. 

f. Woelderink wijst erop, dat in artikel 10 het Woord van God onderscheiden wordt in 
Evangelie en Wet. Vroeger sprak men over Wet en Evangelie. Deze volgorde leidde er 
maar al te vaak toe, dat men wet en evangelie van elkaar ging scheiden, waarbij de 
wetsprediking aan het evangelie voorafging. In de Schrift klinkt de opdracht om het 
evangelie te verkondigen. Aan dit evangelie is de wet zo nauw verbonden, dat het in 
deze volgorde, niet gaat om een rangorde. Het gaat om het Woord van God, dat beide 
elementen in zich bevat; 
g. vanuit de Geest gezien zijn prediking, doop en avondmaal gelijke middelen. Vanuit 
de mens gezien zijn zij dat niet. In de prediking is de menselijke bemiddeling sterker. 
Bij doop en avondmaal treedt de uitdeler meer op de achtergrond. Zo heeft de eenheid 
van doop en avondmaal vaak de eenheid van de gemeente gered; 
h. in de omschrijving van de heilsmiddelen door F en P wordt op de handeling in het 
sacrament sterk de nadruk gelegd. Hiermee verwijdert F en P zich nog meer van Rome. 
Anderzijds wordt de band tussen kerk en sacrament sterker. De sacramenten kunnen 
niet losgemaakt worden van het handelen van de kerk. Daardoor wordt ook duidelijker 
voor de gemeente, wat bij het sacrament 'verzegelen' inhoudt; 
i. Woelderink betreurt, dat in F en P bij de doop niet - zoals bij de omschrijving van 
het avondmaal - over de aanwezigheid en vereniging met Christus Zelf gesproken 
wordt. Hij mist bij de doop ook het element van de inlijving in Christus en Zijn 
gemeente. Dankbaarheid spreekt hij echter uit, dat op zo ongezochte manier de kinder
doop is aanvaard. In de omschrijving van het avondmaal ziet Woelderink de 
reformatorische belijdenis krachtig gehandhaafd. 

''* Zo zijn de eerste hoofdstukken van Genesis voor Woelderink geen historisch verslag van het scheppings-
gebeuren, maar vormen ze een vernietigend profetisch getuigenis tegenover het heidendom rond Israël De 
God van Israël wordt beleden als de Schepper van hemel en aarde. Of de schrijver van Genesis zich daarbij 
van mythologisch materiaal heeft bediend, acht Woelderink van geen belang. Zo dit het geval is, dan is het 
juist om de mythe onderworpen te verklaren aan het scheppende Woord van de levende God; Kerk en 
Theologie 4, p. 223-224. 

^ Kerk en Theologie 4, p. 225. 
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2.2.3 De Kerk 
De hoofdzaken van artikel 13a van F enP over de Kerk zijn: 

- door en rond de heilsmiddelen vergadert de Heilige Geest de Kerk als gemeenschap 
van hen, die door het geloof Gods kinderen zijn. Deze Kerk is zichtbaar, waar zij 
rond de heilsmiddelen verschijnt. Zij is onzichtbaar, voorzover de scheiding tussen 
gelovigen en ongelovigen onzichtbaar is; 

- de Kerk wordt zichtbaar in de prediking en de bediening van doop en avondmaal 
overeenkomstig Christus' instelling en opdracht. Onderworpen aan haar Hoofd richt 
het lichaam zich naar het profetisch-apostolisch getuigenis over Christus, dat 
oordelend, zegenend en richtinggevend tegenover de kerk blijft staan; alleen in 
voortdurende bekering en hervorming ten overstaan van dit getuigenis kan zij als 
apostolische Kerk bestaan; 

- de mate, waarin een kerk echt Kerk van Jezus Christus is, hangt af van de mate, 
waarin Hij overeenkomstig het (exclusieve) evangelie als Heiland en Heer wordt 
beleden. Het kan zijn, dat aan het profetisch-apostolisch getuigenis dermate wordt 
afgedaan, dat de kerk van Christus onherkenbaar wordt. Daarom moet de kerk uit 
haar midden weren al wat de volheid en uitsluitendheid van dit getuigenis aantast; 

- overal waar Christus geheel en alleen als Heiland beleden wordt, is de Kerk 
aanwezig en is zij wezenlijk één, bij alle verschil in cultus, leer of kerkorde. 

Woelderinks commentaar:^* 

a. Woelderink is dankbaar voor de manier, waarop artikel 13a spreekt over de kerk als 
het werk van de Heilige Geest, die bezig is de Kerk te vergaderen. Met de meteen 
daaraan verbonden onderscheiding tussen zichtbaar en onzichtbaar, is hij minder 
gelukkig. Deze onderscheiding leidt tot twee kerken: één, die samengesteld is uit kaf en 
koren en één, die alleen goede tarwe bevat. Daarin ligt de verachting en de verwereld
lijking van de zichtbare Kerk besloten. Al heeft de Kerk een onzichtbare zijde, daarmee 
wordt haar zichtbaarheid niet opgeheven. De aanwezigheid van hypocrieten in het 
midden van de Kerk doet niets af van haar waarachtig kerk-zijn; evenmin van haar 
zichtbaarheid. Hier acht Woelderink de Nederlandse Geloofsbelijdenis duidelijker dan 
F en P; 
b. de zichtbaarheid van de Kerk is in het bijzonder te danken aan de heilsmiddelen, 
waarvan de Geest Zich bedient. Prediking, doop en avondmaal zijn instelling en 
opdracht van Christus. Het Woord van God staat boven en tegenover de Kerk. Met 
deze uitspraak toont Woelderink zich erg gelukkig. Hierdoor krijgt de strijd voor 'de 
Waarheid' in de Kerk een bijzonder aspect. Het apostolisch getuigenis mag niet 
vermenselijkt worden. Maar het spreken van de Kerk mag niet vergoddelijkt worden. 
Er is voortdurende bekering en hervorming nodig onder en tegenover het apostolisch 
getuigenis. Hier herkent Woelderink het kenmerkende van Hoedemakers visie op de 
reorganisatie; 
c. Woelderink betreurt, dat artikel 13a zegt, dat de mate waarin 'een' kerk Kerk van 

Proeve, p. 79-86. 
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Chnstus IS, bepaald wordt door de mate, waann Chnstus als Heer en Heiland beleden 
wordt Dit roept de gedachte op, alsof de ene kerkelijke formatie in deze maat achter
blijft bij de andere Het leidt tot kerkelijke zelfrechtvaardiging in plaats van tot 
kerkelijke zelfbeproeving Liever leest Woeldennk de mate, waann 'de' kerk Kerk van 
Christus IS , 
d er kan een situatie van ontrouw aan het apostolisch getuigenis zijn, dat wij de Kerk 
van Chnstus niet meer herkennen en kunnen erkennen Met deze uitspraak stemt 
Woeldennk in Hij acht er de kwestie van het veel-kerkendom met mee opgelost Bezit 
de Roomse Kerk enkel de gedaante van een Kerk'' Is van de Kerk van Chnstus niets m 
haar achtergebleven"^ Het antwoord op deze vragen moet aan Christus' oordeel overge
laten worden Wel wijst F en P de weg, die wij in de huidige kerkelijke verwamng 
moeten bewandelen Waar Christus geheel en al als Heiland beleden wordt, is 'de' 
Kerk Hier komt de oecumene naar voren Ondanks alle verdere verschil, wil men zich 
samen met de andere Kerken, die men de hoofdletter K niet misgunt, buigen voor 
Christus, het Hoofd van de Kerk "Want alleen aan de voet van het Kruis is er voor de 
Kerk, voor iedere kerk, een uitzicht op de heerlijkheid van Christus Daar oordeelt men 
elkander met meer, daar wordt men tezamen geoordeeld en tezamen vrijgesproken Dit 
IS de grondslag, waarop men kan samenwerken en moet samenwerken " '̂ 

XVII.3 Doopsgezind belijden nu 

In Eemgheid des Geloofs van 1 juli 1955^* besprak Woeldennk de publicatie Doopsge
zind belijden nu Al gaat het in dit geschrift met om een officiële kerkelijke belijdenis, 
toch draagt het naar Woeldennks oordeel wel een belijdend karakter Daarmee is met 
alleen een verschuiving gekomen van het individualistisch geloof naar het geloof van 
de gemeente Ook signaleert Woeldennk hier een terugkeer naar de openbanng van 
God in Jezus Chnstus Sinds het begin van de twintigste eeuw is er alom een terugkeer 
naar de bijbel "Het getuigenis van de openbaring Gods in Chnstus Jezus, die de bijbel 
ons brengt, wordt weer gekend als de bron en de grond van het geloof Ook de 
Doopsgezinden konden hieraan met voorbijgaan " '̂ 

Al gingen in de vonge eeuw velen binnen de Doopsgezinde Broederschap overstag 
voor het modemisme en rationalisme, toch bleef er altijd een vuur smeulen, dat gevoed 
werd door het evangelie van Chnstus De doopsgezinden zijn van huisuit met 
rationalistisch ingesteld, zoals dat bij de Remonstrantse Broederschap wel het geval is. 
Woeldennk tekent de doperse beweging als een zijtak van de Hervorming Hun 
voornaamste fout is die van het spiritualisme "Met grote kracht hebben zij het werk 
van de Geest op de voorgrond gezet, maar met de tegenstelling vlees-Geest mengde 

" Proeve, p 86 

'"EdGIX.p 153-154 

^'ÊdGIX.p 153 (derde kolom) 
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zich de oude heidense tegenstelling stof-Geest."^° Dit bepaalt de doperse visie op de 
menswording van Christus, op de kerk en de sacramenten, en hun afwijzing van de 
kinderdoop. 

Woelderink onderscheidt onder de spiritualisten twee stromingen. In de stroming, 
waarvan Adam Pastor een representant is, dreigden de Geest en de rede met elkaar 
vereenzelvigd te worden.^' De andere stroming beleed de Heilige Geest als de Geest 
van Christus, maar los van het geschreven Woord. Het inwendige Woord kreeg de 
nadruk. Daarmee kwam ruimte voor geestdrijverij. Na het Munsterse drama heeft 
Menno Simonsz veel goeds gedaan. De doperse beweging begon te staan naar een stil 
en gerust leven vol navolging van Christus. 

Met blijdschap constateert Woelderink, dat de schrijvers van Doopsgezind belijden 
nu - al weten zij zich in de lijn van de oorsprong van hun kerkformatie - zich wensen 
los te maken van het spiritualisme. Er is geen inwendig getuigenis van de Geest buiten 
Christus om, schrijven zij. Wordt in dit spoor verdergegaan, dan zou naar Woelderinks 
mening de breuk tussen doopsgezinden en de Hervorming kunnen worden opgeheven. 

Op een tweetal onderdelen oefent Woelderink kritiek: 

- de verwachting van de komst van het koninkrijk van God krijgt een te zwaar accent 
in vergelijking met de aandacht voor het reeds gekomen koninkrijk. "Een te sterk 
gespannen verwachting doet te kort aan de mogelijkheden, die de Gemeente hier 
nog gegeven zijn en dreigt de weg af te sluiten voor de grote verlossende daden van 
God in het heden van de genade."" Het gebed om de komst van het Koninkrijk 
moet allereerst een gebed zijn om de doorbraak van de kracht van Gods genade en 
Christus' Geest hier en nu; 

- ook ten aanzien van Israël merkt Woelderink een zekere overspanning op. Soms 
lijkt het, alsof Israel nog messiaanse betekenis heeft. "De gedachte, dat de christe
nen uit de heidenen in Israel worden ingelijfd, is onbijbels. In Rom. 11 is Israel niet 
de olijfboom, waarin wij ingeënt worden maar zij zijn takken van de olijfboom, die 
van die boom afgehouwen zijn en waarvoor de heidenen in de plaats zijn gekomen. 

'° EdG IX, p 153 (tweede kolom), weliswaar ontlenen de wederdopers hun naam aan het verwerpen van de 
kinderdoop en het opnieuw dopen van mensen, die als kind al gedoopt waren, toch is het spiritualisme hun 
grond-dwahng' "Spiritualisme spreekt van een eenzijdig nadruk leggen op het werk van de Geest, afgezon
derd van het werk van Christus en los daarvan gemaakt Dit spiritualisme gaat immer gepaard met een 
verachting van al het zichtbare Daarom ontbreekt de rechte waardering voor doop en avondmaal, omdat zij 
zichtbaar zijn. Als zodanig kunnen zij alleen menselijke betekenis hebben Wij mensen geven daardoor iets 
te kennen, niet God. Die is zuiver Geest en de ware doop is de Geestesdoop", 'Wederdooperse methoden', in 
EdG VII, p 128 (tweede kolom). In dit artikel stelt Woelderink, dat wat de baptisten-kerken voorstaan vaak 
niets gemeen heeft met de beweging van de wederdopers uit de Reformatie-tijd; p 128 (eerste kolom). 

" Zie over Adam Pastor: S. Groenveld, J P Jacobszoon, S.L Verheus (red.). Wederdopers, memsten, 
doopsgezinden m Nederland 1530-1980, Zutphen 1981 (tweede druk), p. 68-69. 

" EdG IX, p. 154 (eerste kolom). 
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Beiden, Jood en heiden, wortelen in dezelfde olijfboom, Christus."" Er zijn geen 
Joden en heidenen meer in de zin van het oude verbond. Door Christus is de 
scheidingsmuur afgebroken. Komen Joden tot bekering, dan krijgen ze ongetwijfeld 
weer betekenis in Gods koninkrijk, niet als Jood, maar als belijder van Chnstus. 

XVII.4 De Heidelbergse Catechismus 

4.1 Materiaal 
Ook in zijn derde periode heeft Woelderink de Heidelbergse Catechismus van com
mentaar voorzien. Om te beginnen in het blad Homiletica. Een jaar na zijn overlijden 
verscheen De inzet van de Catechismus. Verklaring van de Zondagen I-VII van de 
Heidelberger?* Deze publicaties vormen het materiaal voor dit onderdeel. Binnen dit 
kader zullen onderdelen uit andere publicaties van Woelderink betrokken worden. 

De inventarisatie blijft beperkt tot Woelderinks eigen stellingname ten opzichte van 
de Heidelbergse Catechismus}^ Zijn (preek)kritiek op andermans werk blijft buiten 
beschouwing.'^ Deze kritiek levert geen nieuwe gezichtspunten op. Eveneens blijft 
onbesproken Woelderinks preekschets over Zondag 17^'' Het gaat om een woordelijke 
herpublicatie.'' 

4.2 De vergeving 
In zijn bespreking van vraag/antwoord 56 H.C}^ wijst Woelderink op de inhoudelijke 
overeenkomst met Zondag 23 over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Bijzon
dere aandacht vraagt Woelderink voor de zinsnede in antwoord 56: "ook mijn zondige 
aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb". Ook in Zondag 23 wordt gezegd, 
dat de christen nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Maar hier wordt het element van 
de strijd eraan toegevoegd. Aan deze strijd tegen eigen verdorvenheid is bijna altijd 
geloofsstrijd verbonden. 

" EdG IX, p. 154 (tweede kolom). 

^ Franeker z j ; de datering is ontleend aan het Ten Geleide' van A A Koolhaas (p 5) Code Inzet 

'̂  Woelderinks homiletische aanwijzingen worden met verwerkt. Uit de aard der zaak wordt ook wat hij 
schreef ten aanzien van zogenaamde 'vrije stofpreken' met besproken Inhoudelijk voegt dit materiaal niets 
toe aan zijn beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus. 

^ Woelderink besprak kort een tweetal preken uit christelijke gereformeerde knng; Homiletica XI, p 159-
160 Op een (anonieme) preekschets over Zondag 8 H.C. leverde hij kritiek in Homiletica XIV, p 79-81. 

" Homiletica X, p 63-68 

'* Homiletica III, p. 97-102, zie hoofdstuk XII. 

'''Homiletica X,p 32-35 
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Woelderink maakt volgende kanttekeningen bij vraag/antwoord 56 H.C.: 

a. er wordt in antwoord 56 gezegd, dat God mijn zonden vergeven wil, terwijl Zondag 
23 zegt, dat God mij de gerechtigheid van Christus schenkt. Voor de opstellers van de 
Catechismus gaat het om uitwisselbare uitdrukkingen. Zowel de gerechtigheid van 
Christus als de vergeving van de zonden worden geschonken in de belofte; 
b. God vergeeft de zonden om des genoegdoens van Christus wille. Tot deze 
genoegdoening hoort niet alleen Christus' lijden en sterven, maar vooral Zijn 
gehoorzaamheid in Zijn lijden en sterven. Daaraan ontleent Zijn lijden en sterven de 
waarde. In Zijn gehoorzaamheid laat Christus zien, dat de wet ons ten leven is gegeven. 
Alle antinomisme ondergraaft het evangelie. Een christen kan nooit vrede hebben met 
zijn verdorven aard; 
c. dat God mijn zonden nooit meer gedenkt, betekent niet, dat ik ze niet gedenk. Wie 
eigen verdorvenheid en zonden aanvaardt als een onafwendbare noodzakelijkheid, 
komt niet tot strijd tegen de zonde. Volgens de Schrift kan God de zonden gedenken en 
bezoeken. Het is de boodschap van het evangelie, dat God de zonde in Christus niet 
meer gedenkt. Maar met deze regel kan een christen zijn aanklagend geweten niet het 
zwijgen opleggen. In de geloofsverhouding blijft God de Eerste. Hij roept ons ter 
verantwoording. In onze verdorven aard ligt (de reden voor) onze veroordeling. Hier 
kan alleen Gods vrijsprekende genade ons redden. 

4.3 Wet en evangelie 
Wanneer Woelderink Zondag 24 H.C. van commentaar voorziet,"" dan ziet hij als 
kernvraag die naar de verdienstelijkheid van de goede werken. Voor de hervormers 
waren goede werken vanzelfsprekend. Alleen, hoe is het nietverdienstelijk zijn van 
deze werken te rijmen met de waarheid, dat God de goede werken van de Zijnen 
beloont? 

Deze vraagstelling wordt niet alleen bepaald door de sofistische manier, waarop 
Rome aan de goede werken een verdienstelijk karakter toekent. Woelderink ziet nog 
meer de scheiding tussen wet en evangelie in de Lutherse wereld een rol spelen. In het 
spoor van Paulus stelt Luther de werken van de wet tegenover de genade van het 
evangelie. "Maar in deze antithese heeft de wet een zeer bepaalde en beperkte zin. Het 
gaat niet om de ceremoniële wet, maar om de wet, zoals de Joden zich die dachten, een 
wet, welker onderhouding ons zondaren rechtvaardigt en behoudt. Wie van de wet 
behoudenis verwacht, doet de genade te niet en zal door de vloek der wet verteerd 
worden.'"" Hier acht Woelderink Luther eenzijdig. 

* 'Enige notities over Zondag 24', in Homiletica X, p 160165 

■" Homiletica X, p. 161, zie ook Woelderinks artikel 'De prediking van wet en evangelie in verband met de 
predibng van het gericht', in Homiletica XIV, p 6571; "De letter, die doodt, is de wet zonder en buiten 
Christus, krachteloos door het vlees, enkel in staat om de zonde aan te drijven Dat is de wet, die de Joden 
zochten om daardoor gerechtvaardigd te worden" (p 69) Zie ook 'Wet en evangelie 11', in EdG X, p 10 
"Voor wie onder de wet geleefd heeft, zoals Luther, d w.z de wet hier genomen als los van het Evangelie, zal 
die tegenstelling (tussen wet en evangelie, HW) altijd blijven spreken en het is te begrijpen, dat deze mensen 
er vaak de grootste moeite mee hebben om de éénheid van wet en evangelie te erkennen en hef te hebben " 
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Woelderinks visie op 'wet en evangelie' laat zich als volgt samenvatten: 

a. wet en evangelie zijn geen twee zelfstandige grootheden. Ze kunnen in de theologie 
onderscheiden worden. In de werkelijkheid zijn ze één. Er is geen wet buiten het 
evangelie en er is geen evangelie zonder wet. Een wet zonder evangelie brengt niet tot 
berouw voor God.''̂  Los van Christus en het evangelie kan de wet alleen maar doden en 
de zonde aanjagen."' Een dergelijke wet voert tot nomisme."" Een evangelie zonder wet 
snijdt het hart uit het evangelie."' Zo'n evangelie leidt tot anti-nomisme;"* 

God vrezen 
In zijn artikel 'De vreze Gods' constateert Woelderink, hoe velen een scheiding maken 
tussen het vrezen (= eerbiedig dienen) van God en het geloof ter rechtvaardiging. Zonder 
het geloof in Christus krijgt het vrezen van God al gauw een wettische inslag, die zich 
vooral uit in gebrek aan geloofsvrijmoedigheid. Maar even eenzijdig is het leven, waar 
alleen het evangelie aan het woord komt en men met de wet als gebod geen raad weet. 
Hier leeft men uit Romeinen 8, maar is men Romeinen 7 kwijtgeraakt Het ingewikkelde 
van dit aardse leven en eigen verdorvenheid leert men slechts oppervlakkig kennen, 
zodat men ver blijft van de verzuchting: Leer mij Uw wegen. "Vandaar dat we moeten 
staan naar een vereniging van de vreze Gods en het geloof in Christus, opdat de vreze 
Gods een kinderlijk karakter ontvange, zoals de Cat. spreekt van een kinderlijke vreze en 
deze verbindt met een kinderlijk vertrouwen. (Z. 46) Dit kan alleen in de levende 
geloofsgemeenschap met Christus.""̂  

In wet en evangelie ontmoeten wij de levende en de Zich aan ons openbarende God. 
HIJ IS de God, die ons in Christus uit genade weer aanneemt in Zijn dienst en roept tot 
het leven naar Zijn geboden. "In evangelie en wet beide hebben wij met Hem te 
doen";"* 
b. de wet van God is niet allereerst een plicht, maar een grote genade. De wet van 
God IS de wet van het leven. Het is de wet van de vrijheid. Vrijheid ligt met in de 

'^EdGX.p 10. 

"' Homiletica X, p. 162-163; Homiletica XIV, p. 69 

**EdGX,p 11 

^'Homiletica X,p 162 

'" EdG X, p 11, zie ook Homiletica XIV, p 67 "Ja, we zijn soms zo goddeloos, dat we het evangelie gaan 
misbruiken om de wet de mond te snoeren en een graf voor haar te delgen (delven'', HW) Het anti-nomisme 
wortelt diep m ons vlees en tekent ons een Zaligmaker, die de wet voor de zijnen opheft en een vrijheid tot 
zonde uitroept" Dezelfde gedachte ook weer in 'De plaats van het oordeel in de prediking en "De crisis der 
middenorthodoxie" van Dr H Berkhof, VT23, p 172 

" 'De vreze Gods', in EdG VII, p 65-67, citaat op p 67 

'^ Homiletica X,p 162 
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dienst van de zonde, maar in de dienst van God/' Ook het feit, dat God ons weer in 
Zijn dienst neemt, is niet primair een zaak van moeten, maar van mogen, is genade. Dit 
sluit ook alle verdienstelijkheid van de goede werken uit: "Al onze goede werken, dat 
zijn de werken in des Heren dienst en naar zijn wil verricht, zijn vruchten der genade 
Gods, vruchten van de vrijheid, waarin wij door deze genade gezet zijn";'° 
c. dat neemt niet weg, dat God een oordeel velt over de manier, waarop wij Hem 
dienen, dat Hij goedkeurt en afkeurt. "Wat de Schrift beloning noemt, is een teken van 
de goedkeuring Gods. Men dient Hem niet tevergeefs."" Op de grondslag van Gods 
genade worden wij door Christus'^ en de apostelen" geroepen tot het dienen van God 
naar Zijn geboden. Dit heeft niets met wetticisme te maken. Het gaat om de dienst van 
Jezus, de dienst, waarvan Hijzelf de kracht en de pit is. Het geloof in Christus gaat 
voorop, maar brengt een nieuwe gehoorzaamheid met zich mee. Het inChristuszijn 
gaat samen met het Christusinons. Naast de rechtvaardiging staat de heiliging;'" 
d. wet en evangelie zijn één in Christus. Onder de oude bedeling was de openbaring 
nog maar ten dele, juister gezegd: nog verhuld. Gods diepste bedoelingen met Zijn 
geboden zijn onthuld in en door Jezus Christus. Alle oudtestamentische inzettingen 
van God moeten dan ook getoetst worden aan Zijn openbaring in Christus, opdat wij de 
sluier, die over de wet ligt, niet voor de wet zelf aanzien. In Christus wordt ons de wet 
opnieuw ontvouwd. Nu roept die wet ook tot bekering en geloof in Jezus Christus. 
Woelderink acht het een manco van de Heidelbergse Catechismus, dat deze voor de 
wetsprediking alleen de tien geboden heeft gekozen. Bovendien is hij van mening, dat 
de Catechismus bij de uitleg van de tien geboden onvoldoende heeft doorgestoten naar 
de vervulling van deze geboden in en door Christus. Wel heeft de Catechismus deze 
eenzijdigheid enigszins opgeheven bij de bespreking van het gebed, waarin we 

■" Homüetica XIV, p 6567 Zie ook Homileiica XI, p 3536: de wet bedoelt ons heil, ons welzijn, ons 
waarachtig nienszijn De wet ontneemt ons onze vrijheid niet, maar wil ons stellen in het leven van de 
vrijheid voor Gods aangezicht Dat God van ons het gebed vordert, is met alleen een eis, maar tevens een 
voorrecht, een genadegave. Wij mogen Hem dienen, wij mogen tot Hem bidden. 

^ Homiletica X, p 163. 

" Idem 

"HomileticaX.p. 163164. 

"HomilencaXlW,p 66 

54 Yp 23_ p 173. Homiletica XIV, p 68. Woelderink betreurt, dat in hervormdgereformeerde kring ('bij 
ons') de wet met in haar normatieve betekenis verkondigd wordt Men beperkt de betekenis van de wet tot 
haar aanklagende functie, als wet die ons met haar vloek heendrijft naar het evangelie, Homiletica X, p 162 
In Gereformeerde Bondskring wordt daaraan een hele reeks ervaringen en bevindingen verbonden, VT23, p. 
174 Hierin merkt Woelderink de ontsporing van de Nadere Reformatie op, van een dadenleven ging men 
over op een gevoelsleven Met als gevolg, dat het verlangen om het volksleven te kerstenen, ging ontbreken; 
Homüetica X, p. 164165. Met de Bergrede weet men dan ook niet meer echt raad Christus zegt, dat de wil 
van Zijn Vader gedaan moet worden. Een hecht fundament heeft alleen hij, die God met alleen met woor

den, maar metterdaad dient Tegen de tekst (Mattheiis 7 21 e v ) in hoorde Woelderink ooit de uitleg, dat dit 
fundament Christus is. Uit vrees voor wetticisme komt men zo bij antinomisme uit, Homüetica X, p. 163, 
VT23, p 172 
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volgens Woeldennk  eveneens met wetsprediking bezig zijn, 

Zondag 42 H C 
In Woeldennks aantekeningen bij Zondag 42 H C in dezelfde jaargang van Homiletica^^ 
speelt het aspect van de vervulling in en door Chnstus nauwelijks een rol Woeldennk 
gaat bij het achtste gebod breed in op het fungeren binnen een gemeenschap De verdor
venheid van het eigen hart leidt tot zelfzucht Wat economisch verantwoord is, is nog 
met altijd ethisch goed Het geloof leert soms te spotten met econormsche wetten, als het 
gaat om de gehoorzaamheid van het geloof in het volgen van Christus De Catechismus 
noemt vormen van ontduiking aan het achtste gebod, aan eigen tijd ontleend Nu zijn 
andere vormen te noemen Maar het blijft gaan om de strijd tussen de Geest van Christus 
en ons vlees 

e aan de prediking van de wet, zoals die m het evangelie haar vervulling heeft, is de 
prediking van Gods gericht verbonden Dat gericht is niet alleen iets van de toekomst 
Dit gencht is allereerst een uitspraak van God, zoals ook de rechtvaardiging dat is een 
uitspraak, die via het evangelie tot ons komt Hier en nu al liggen alle ongelovigen en 
onbekeerden onder het gencht van God, zijn ze gesloten buiten Gods heil m Christus. 
Op wie niet in Christus gelooft, blijft de toom van God rusten Buiten Christus is er 
geen leven Tegelijk kan een mens niet èn Chnstus èn de zonde dienen Ook tegen dat 
kwaad moet in de gerichtspredikmg gewaarschuwd worden Deze genchtsprediking is 
niet allereerst een verkondigen van Gods toom en gencht over mensen, maar over 
zonde, door wie ook maar gedaan Onder dit oordeel vallen ook Gods kinderen Er is 
bij God geen aanneming des persoons "Dit gericht is met m stnjd met de waarheid, dat 
het gericht door Chnstus is gedragen, maar bevestigt dit juist en doet ons in Christus de 
verlossing zoeken"" 

4.4 Het gebed 
Ten aanzien van de Zondagen 45 en46HC merkt Woeldennk op '* 

a dat het gebed het voornaamste in de dankbaarheid is, die God van ons vordert, wil 
niet zeggen dat het gebed voorrang heeft boven het gebod Eerder is de bedoeling 
"heel het leven der dankbaarheid behoort door het gebedsleven gedragen te worden, 
want zonder gedung en hartelijk gebed is het leven der gehoorzaamheid zouteloos en 
smakeloos en tot mets deugende"," 
b. God geeft Zijn genade en Heihge Geest alleen op het gebed. Velen zeggen hier het 

" Homiletica XIV, p 66 en 68, VT, 23 p 175 (het gebed is zowel gave als opgave) 

" Homiletica XIV, p 3 7 

" HomitelicaXlW,p 7071, citaat op p 7I,VT23 p 169171, zie ook p 175 

'* Woeldennk besprak Zondag 45 H C in Homilelica XI, p 3339 en Zondag 46HC, vraag/antwoord 120 
in Homiletica XII, p 3337 

''' Homiletica XI, ■p 35 
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hartelijke gebed moet een mens gegeven worden Ongetwijfeld, zegt Woeldennk, 
wordt het gebed door de Heilige Geest bewerkt Maar God is bezig dit bij ons te 
werken, wanneer Hij ons oproept tot het gebed Hij komt tot ons met Zijn Woord en 
verwacht antwoord Wie zich onttrekt aan deze opwekking van de Geest, is bezig zich 
te verharden, al is het onder vrome schijn, 
c aan dit bidden is het danken onlosmakelijk verbonden, wie bidt om Gods genade en 
Heilige Geest doet dit op de grondslag van Gods genade Pleitend op Gods beloften 
kan de bidder zich verheugen over wat hij al aan aanvankelijke vervulling van deze 
beloften in zijn leven gezien heeft, 
d bidden is een zaak van gehoorzaamheid aan God Tegelijk is het een zaak van 
pleiten op Gods Woord Het is ook een zaak van ootmoed Zonder verslagenheid over 
eigen ellende verliest een mens al snel de blijdschap van het geloof In de Hollandse 
provincies ontmoette Woeldennk wel veel vrymoedige chnstenen, maar onder hen 
vond hij weinig oomioed "Het is een van de redenen, waarom zulk een godvruchtig 
leven vaak zo weinig heilzame vrucht voortbrengt voor de gemeente "* Tenslotte is 
bidden een zaak van geloof Onophoudelijk bidden betekent vertrouwen op Gods 
beloften en een oefening in geloof, 
e God aanroepen als 'Onze Vader, die in de hemelen zijt', vraagt dan ook een 
geloofsbeslissing Het gaat de Catechismus in antwoord 120 met om gebeds-theorie, 
maar om een gebed in geloof Onze nadering tot God beslist over het gebed Wie 
zonder geloof nadert, kan niet gelovig bidden Dat geloof kan zwak en aangevochten 
zijn Maar in zo'n situatie wordt het naderen tot God al een geloofsworsteling Aan het 
gebed gaat om zo te zeggen een gebed vooraf om biddend houvast te mogen krijgen 
aan Gods beloften Daarbij kan pleiten op Gods belofte, dat Hij ons in Christus tot een 
Vader wil zijn, de weg banen om tot een gelovig roepen of fluisteren van deze aan
spraak te komen "Het gaat hier met om een formule, die wordt nagesproken, het gaat 
in deze aanspraak om de ontsluiting van het Evangelie, dat gelovig wordt aangenomen 
en toegeëigend",*' 
f de grond voor deze aanspraak is Gods belofte, en niet enige innerlijke verandering 
in de mens Hiermee is de gedachte afgewezen, dat de aanspraak 'Onze Vader' alleen 
door bekeerden in de mond genomen mag worden, alsof Gods beloften alleen voor de 
uitverkorenen zijn (zo in de Gereformeerde Gemeenten) Zondaren ontlenen hun 
vrijmoedigheid aan Gods beloften voor hen en hun kinderen De vrijmoedigheid van 
het geloof, waartoe Jezus ons brengen wil, is tevens de mededeling van de - in het 
evangelie geschonken - Geest van het geloof,*^ 
g met het gebed is het geloof in de verhoring van het gebed gegeven Onze trouwe 
Vader in de hemel houdt Woord "Bij het biddend spreken Onze Vader' gaat het dus 

"//omi/edcaXI, p 38 

" Homi/eftca XII, p 34 

" Woeldennk wekt op tot voorzichtigheid in de omgang met mensen, die zich de volle vergeving m Christus 
niet durven toeeigenen Deze mensen zijn slachtoffer van een bepaalde geestesrichting in welke zij ook als 
christen zijn opgegroeid Geen pastorale berisping valle hier, maar een poging om hen door de ontsluiting 
van het evangelie mee te nemen naar de vrijheid in Christus , Homdetica XII, p 35 
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met om een gevoel van veiligheid of om een teer gevoel van Gods liefde, maar het gaat 
om de toeeigening van het geloof, waartoe Jezus ons met zijn woorden brengen wil "*̂  

4.5 De inzet van de Catechismus 
In Woeldennks postuum verschenen geschrift De inzet van de Catechismus treffen we 
een verklanng aan van Zondag 1 tot 7 H C In dit geschrift zijn meer dan eens eerder 
gemaakte opmerbngen, voornamelijk in Homtletica, herkenbaar In deze paragraaf 
geven we van dit materiaal een overzicht 

4.5.1 Zondag 1 H.C. 
BIJ vraag/antwoord 1 merkt Woeldennk op, dat in de vraag de term 'troost' van 
ondergeschikte aard is De vraag dient om plaats te maken voor de belijdenis, waarmee 
de christen als vertegenwoordiger van de christelijke gemeente in de wereld verschijnt 
Er had ook gevraagd kunnen worden naar de grond van het betrouwen 

Vraag en antwoord 1 is meer dan een inleiding Het is de hoofdgedachte, waaraan 
heel de inhoud van de Catechismus ondergeschikt is De jongeren van de gemeente 
wordt de geloofsbelijdenis van de christelijke kerk voorgehouden en geleerd, om hen 
tot het leven van het geloof en dezelfde geloofsbelijdenis te brengen Woeldennk acht 
het met onschnftuurlijk om te spreken over opvoeding tot geloof Zoals wij onze 
kinderen leren bidden, met de verzuchting, dat de Geest het gebed in hun hart wil 
planten, zo leren wij hen ook geloven, met het gebed dat de Geest het geloof in hun 
harten wil opwekken ^ 

In antwoord 1 leren we de vreemde roem, dat wij in leven en sterven het eigendom 
zijn van een Ander, van Chnstus Daann ligt de echte vrijheid Het wordt met grote 
zekerheid beleden Deze zekerheid is kenmerkend voor de Reformatie God geeft ons 
zekerheid in de openbaring over Zijn genade 

WIJ zijn het eigendom van Chnstus niet door de beslissing van het geloof, maar 
enkel door de verlossende daden van onze Zaligmaker Hij heeft voor al onze zonden 
betaald Dit is de schriftuurlijke waarheid van de verzoening Daartoe behoort ook de 
bevrijding uit alle heerschappij van de zonde Aan de Zijnen geeft Chnstus door de 
Geest geloofszekerheid en vreugde om voortaan voor Hem te leven ' ' 

Woeldennk wijst op het chnstocentnsch karakter van antwoord 1 Het is Chnstus, 
die de Zijnen bewaart, al doet Hij dit ongetwijfeld door ze onder bescherming van de 
Vader te plaatsen Het is ook Christus, die de Zijnen zekerheid geeft door de Heilige 
Geest Alle genade van God komt alleen in Christus Jezus nabij, zoals omgekeerd geen 
mens tot de Vader komt dan door Hem De Geest werkt ook altijd als de Geest van 
Christus ** 

" Homüetica XII, p 37 

" Womitoica XI, p 130,/nzer, p 11 13 

'■'Inzet p 13-17, 19-20 

"'•Inzet p 17 \9,EdGX,^ 2 
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Voor de Reformatie is de kennis een onderdeel van het geloof. Daarom is het niet 
vreemd, dat vraag 2 informeert naar het nodige weten. Bij het geloof dacht de Refor
matie primair aan wat geloofd wordt: de belofte van het evangelie. Het Woord geloven 
IS de levende God Zelf geloven en ontmoeten. Over die geloofskennis spreekt vraag 2. 
Die kennis is nodig, niet om tot de troost van het evangelie te komen, maar om er in te 
leven en te sterven. Het gaat niet om een voorbereiding op het ware geloofsleven, maar 
om de inhoud van dat geloofsleven, waarvan in antwoord 1 belijdenis is gedaan." 

De drie stukken, waarover antwoord 2 spreekt, zijn dan ook één: drie aspecten van 
de ene geloofskennis. De drie stukken moeten niet in een tijdsvolgorde gedacht 
worden, zoals men van de ene naar de andere klas overgaat. Verloste mensen hebben 
tegelijk weet van hun zonden èn van de roeping, waarmee zij geroepen zijn.*' 

Wel oefent Woelderink kritiek op de formulering van antwoord 2, met name op de 
beknoptheid daarvan. Beter had gezegd kunnen worden: Hoe ik in en door Christus 
Jezus van al mijn zonden verlost ben, verlost wordt en verlost zal worden. In het derde 
stuk gaat het niet enkel om dankbaarheid, maar om de dankbare dienst, waarmee wij 
God dienen naar Zijn heilige wet. Het gaat om een geloofskennis, die met het doen 
gepaard gaat.*' 

4.5.2 Zondag 2 tot 4 H.C. 

- de kenbron van de ellende 
In Zondag 2 komt de vraag naar de kenbron van de ellende (in de Heidelbergse 
Catechismus nauw verbonden met de zonde) aan de orde. De Catechismus wijst op de 
wet van God. Al in het paradijs was er het gebod van God. Niet als ingeschapen lex 
naturae, maar uit kracht van Gods woord-openbaring. De handhaving van Gods wet na 
de zondeval is geen zaak van Gods gerechtigheid, maar van Zijn genade: er is voor 
zondaren nog plaats in Zijn dienst, nog uitzicht op een nieuwe toekomst. 

Dat de heidenen in hun geweten nog enig besef hebben van goed en kwaad, 
betekent niet, dat Gods wet in de menselijke natuur gegrift staat. In die kennis bezitten 
zij iets van wat de verloren zoon uit het ouderlijk huis heeft meegenomen. Maar omdat 
de heidenen God verlaten hebben, kennen zij de zin en de betekenis van de wet niet 

"/nzetp. 20-21. 

'* Inzet, p 21-23; zie ook EdG X, p. 10, Homiletica XI, p 131-132; m dit artikel ('De driedeling van de 
Heid Catechismus') ging Woelderink in op bezwaren van dr. H B Visser tegen de driedeling in antwoord 2 
H C Vissers grootste bezwaar tegen deze driedeling was wel, dat de Catechismus over dankbaarheid 
spreekt, die op de verlossing volgt, terwijl de levensnoodzakelijke heiligmaking een stuk van de verlossing 
IS H B Visser legde in 1953 zijn ambt als predikant van de synodaal-gereformeerde kerk te Bunschoten-
Spakenburg neer en ging over naar de Rooms-Katholieke Kerk. Een interview met H B Visser is te vinden 
in Koosje Koster e.a (red.). De kogel door de kerk 13 interviews met gewezen gereformeerden, Den Haag 
1965, p 80-87 Na zijn overgang publiceerde Visser Geef rekenschap Een verantwoording in verband met 
mijn overgang tot de R.K. Kerk, Utrecht/Antwerpen 1954 In Homiletica, XII, p 13-14 beantwoordde 
Woelderink een kritische vraag van H B. Visser met betrekking tot Zondag 14 H C ('Opdat hij ook het ware 
zaad Davids zij'). 

' ' Inzet, p 22-23. 
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meer. 
De aartsvaders hebben in ieder geval het eerste gebod van de wet gekend: alleen de 

enige ware God mag gediend worden. Na de uittocht uit Egypte vernieuwt God het 
verbond met de vaders en binnen het raam van het verbond geeft Hij Israël Zijn heilige 
wet. Zij is geen weg naar het verbond, maar is in het verbond besloten. Het 'Gij zult' 
draagt het 'Gij moogt' in zich. Dat de wet aan zonde ontdekt, komt voort uit haar 
begrepen zijn in het evangelie. Buiten het evangelie kan de wet alleen maar veroorde
len en is zij zelfs de kracht van de zonde. De ontdekking aan zonde gebeurt door de 
wet, maar in de bediening van de Heilige Geest. Door Hem komt er verootmoediging 
en terugkeer van verloren zonen naar het Vaderhuis. 

Bij de vraag 'Wat eist de wet Gods van ons?' plaatst Woelderink de kanttekening, 
dat het in de vraagstelling om een verkorting gaat van de vraag: Wat eist God in Zijn 
wet van ons? De wet is geen zelfstandige grootheid, los van God. Overigens staat naast 
de eis van de wet de paranese van de apostolische brieven. Daarin wordt de eis tot een 
vriendelijke vermaning. 

Woelderink vindt het zeer juist gezien van de Catechismus, dat deze in antwoord 4 
de inhoud van de wet weergeeft met de samenvatting uit Mattheüs 22. Hier wordt over 
de wet gesproken als ontdekker van de zonde. Dan is het nodig dat de wet gekend 
wordt, niet naar haar uitgebreidheid, maar naar haar diepgang. In Woelderinks verkla
ring krijgt de eenheid van het eerste en tweede gebod veel aandacht. In beide geboden 
gaat het om onze verhouding tot God, waarbij het eerste gebod wel het grote gebod is. 
In het licht van Gods liefde voor ons in Zijn Zoon worden wij geroepen om onze 
naaste lief te hebben als onszelf.̂ " 

- de mens 
Zowel in Homiletica" als in De inzet van de Catechismus'^ wijdt Woelderink een uit
voerige bespreking aan vraag/antwoord 6 H.C.. Als hoofdzaken daarvan laten zich 
noteren: 

a. van onze ellende draagt God niet de schuld. Dit besef is aan het schriftuurlijk 
zonde- en schuldbesef eigen. De kern van alle bijbelse verhalen over schepping en 
zondeval ligt in de ontmythologisering van de heidense gedachte, waarin de kloof 
tussen Schepper en het geschapene wordt uitgewist en de scheiding tussen goed en 
kwaad wordt opgeheven.'' God is niet de auteur van de zonde. ledere poging om toch 
in de predestinatie van God de zonde op te nemen en langs die weg te belijden, dat 
God de zonde gewild en verordend heeft krachtens zijn verborgen wil, is in strijd met 
het bijbelse getuigenis. "De zonde verliest dan haar onredelijk en duister karakter; zij 

™ Inzet, p. 24-33. 

" Homiletica XI, p. 149-154. 

" Inzet, p. 38-47. 

" Homitoica XI, p. 149. 
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stelt de mens ook niet meer schuldig, want zij is noodzakelijk geworden. God heeft dan 
de zonde gewild en daarmede ook de ondergang van de mens."^" Het supra en 
infralapsarisme moest dan ook wel van een paradox gebruik maken (God heeft de 
zonde gewild maar is toch niet de auteur van de zonde), waarmee men zelf geen raad 
wist. "Paradoxen zijn gevaarlijk, maar we moeten een schrede verder gaan; het is zelfs 
gevaarlijk om theologie te beoefenen";^' 
b. terecht spreekt antwoord 6 over de mens en niet over Adam als individueel persoon. 
Pas in Genesis 4:25 wordt het lidwoord voor adam weggelaten en komen we tot de 
persoon Adam, een mens onder de mensen. De mens is goed geschapen. Zo is meteen 
duidelijk, dat wij erin betrokken zijn. Het gaat niet om een bepaald mensenkind, maar 
om de mens, om ons allen dus. Woelderink meent, dat de Catechismus deze gedachte 
heeft volgehouden en doorgevoerd in antwoord 37, waar van Christus wordt gezegd, 
dat Hij de toom van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen 
heeft. Daarmee wil de Catechismus zeggen, dat Christus de zonde van de mens 
gedragen heeft, waarin ons aller zonde begrepen is. Er is geen sprake van verzoening 
van de zonde van alle mensen of alleen van de uitverkorenen, maar er is verzoening 
van de zonde van de mens. Op deze basis kan aan ieder het evangelie verkondigd 
worden en hoeft niemand zich af te vragen: Ben ik er wel in begrepen. Wat in Zondag 
15 het 'ganse menselijke geslacht' wordt genoemd, heet in Johannes 3:16 de 'wereld'. 
De wereld is voor Johannes de zondige mensheid van Zondag 15. Zo is er hoop voor 
ieder mens, die in Christus gelooft;''* 
c. de mens is goed geschapen. Dat is positiever geformuleerd dan: de mens is zonde

loos geschapen. De mens is goed: hij deugt in Gods ogen voor de taak, die God voor 
hem heeft weggelegd.'^ De mens heeft een roeping te vervullen. Dat ligt besloten in de 
mededeling, dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Bij dit beeld gaat het niet 
primair om kwaliteiten. Denken in zijnsbestanden is typerend voor de roomskatholie

ke theologie. Daar wordt het beeld van God gezien in de bovennatuur, bovennatuurlij

ke gaven aan de mens. Ook de nareformatorische theologie ging weer denken in de 
categorie van het 'zijn'. Daarom ging men spreken over het beeld van God in bredere en 
engere zin. Woelderink wijst dit als onschriftuurlijk af.̂ * Het beeld van God heeft te 
maken met representatie: de mens is geroepen om vertegenwoordiger van God in deze 
wereld te zijn. De Catechismus ontkent niet, dat Gods roeping een ondergrond in de 
mens heeft: ware rechtvaardigheid en heiligheid. Woelderink meent, dat dit spreken 

"■//omi/erica XI, p. 149150; citaat op p. 150. 

" Inzet, p. 39; Woelderink veroordeelt theologiseren als zodanig met. Ook hijzelf houdt zich er in Inzet 'een 
weinig' mee bezig. Het gevaarlijke van theologie bedrijven is: men kan ermee ontkomen aan verootmoedi

ging en aan de daadwerkelijke beslissing van het geloof. Hoe spoedig vervaagt de scheiding tussen de 
geopenbaarde en de verborgen dingen en hoe spoedig wordt er niet gewerkt met redelijke gegevens, die de 
waarheid van God nooit kunnen ontsluiten, maar slechts verduisteren; Inzet, p 41 

^"HomüelicaXlp. 150151. 

" Inzet, p 42. 

™ Homüetica XI, p. 151152; Inzet, p. 4344. 
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van de Catechismus 'met volkomen juist' is " Bij deze gerechtigheid en heihgheid gaat 
het niet om een gegeven goed, maar om een door Chnstus verworven goed Wel kan 
gezegd worden, dat de mens geschapen is tot gerechtigheid en heiligheid Door de 
zondeval heeft de mens het beeld van God met verloren, "want God heeft dit 
geschapen-zijn naar Gods beeld gehandhaafd in de handhaving van de roeping in het 
verbond zijner genade en in de zending van Zijn Zoon in deze wereld, in Wien deze 
roeping tot de rechte vervulling is gekomen en op grond waarvan Hij het Beeld van 
God bij uitnemendheid mag worden genoemd In en met Hem wordt deze vervulling 
ons uit genade geschonken "^° Karl Earth ziet de schepping naar Gods beeld voorname
lijk in de schepping van man en vrouw Deze verklanng wijst Woeldennk af In 
Genesis 1 27 keert het scheppingsverhaal zich tegen de heidense mythen en sagen niet 
het lot, maar God stelt de mens in deze wereld en zet hem op een loopbaan, die uitloopt 
op de kroon van de heerlijkheid,*' 
d Woeldennk vindt het juist, dat men in de reformatonsche theologie al spoedig de 
verhouding tussen God en mens in het paradijs verbondsmatig opvatte Dat men ging 
spreken over een werkverbond, acht hij een onvergeeflijke fout Wat de Schrift zonde 
noemt - gerechtvaardigd willen worden uit werken - wordt hier met een kroon van 
rechtvaardigheid gekroond Wil men vóór de val niet over een verbond van genade 
spreken, laat men het dan hebben over een verbond van vrije gunst Overigens meent 
Woeldennk, dat de verbondsstructuur van Genesis 1 tot 3 ontleend is aan Gods 
verbond met Israel Niet de historische, maar de profetische zm heeft de voorrang "De 
profeet begint niet bij de schepping, hij begint van uit het verbond met Israel en laat 
zijn volk zien, hoe deze verbondsGod de Schepper der ganse wereld en der ganse 
mensheid is" Woeldennk vindt steun voor deze gedachte in het gebruik van de 
Godsnaam JHVH, HERE in Genesis 2,*̂  
e in De inzet van de Catechismus oefent Woeldennk methodische kritiek uit op 
vraag/antwoord 6 en 7 Onze verdorvenheid wordt verklaard vanuit onze eenheid met 
Adam Woeldennk acht dit theologie bedrijven Niet dat hij Genesis 1 tot 3 wil schrap
pen Maar naar zijn mening volgt de Schrift een andere weg Willen de profeten Israel 
van schuld overtuigen, dan wijzen ze nooit terug naar het paradijs, maar naar het 
verbond, dat God met hen oprichtte Op de daad-zonden wordt de nadruk gelegd en zo 
komen zij tot het oordeel van God, waaronder men zich met zijn zonden geworpen 
heeft, omdat men goddeloos Gods barmhartigheid heeft veracht "De profetische 
aanklacht is nog iets anders dan een theologische stelling, die de zondigheid van het 
menselijk geslacht tracht te verklaren Zij gaat met terug op het eerste, maar op het 
tweede paradijs, niet op het eerste, maar op het tweede verbond " In de gezelschappen 

" Deze kwalificatie gebruikt hij m Inzet, p 44, m Homiletica XI, p 153 spreekt Woeldennk als zijn oordeel 
uit dat de Catechismus met de aan Efeze 4 24 en Colossenzen 3 10 ontleende woordkeus toch iets te ver 
gegrepen heeft 

«"//omi/e/ica XI, p 152-154, citaat op p 153-154,/nzer, p 42^3,44-45 

" Homiletica X\,^ 154 

" Inzet p 45-47, citaat op p 46 
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onderscheidde men vroeger tussen zondigen tegen de wet en zondigen tegen de 
genade. Al is er op deze onderscheiding kritiek te oefenen, de bedoeling kan Woelde-
rink waarderen. "Niet onze val in Adam klaagt ons allereerst aan; die is in Christus 
teniet gedaan; het geloof in Christus zet ons opnieuw in een paradijs met de boom des 
levens, zet ons opnieuw aan het begin van de weg des levens; wat ons als Gemeente 
van Christus aanklaagt, is het bedroeven van de Geest van Christus, van de Heilige 
Geest, met onze zonden."*^ 

- de erfzonde 
Woelderink heeft bezwaar tegen de manier, waarop de Heidelbergse Catechismus 
spreekt over de erfzonde. De kern van dit bezwaar is: voor de Catechismus is erfzonde 
- evenals bij Rome - vooral erfsmet. Rome denkt in zijns-categoriën. Voor haar is 
erfzonde vooral innerlijke verdorvenheid, erfsmet, die teniet wordt gedaan door de 
bovennatuurlijke genade. De Reformatie neemt haar uitgangspunt in erfzonde als 
erf schuld. Door de verzoening in Christus is zowel de erfschuld als de erfsmet gedelgd. 
Helaas zijn de opstellers van de Catechismus (waarschijnlijk) niet losgekomen van de 
roomse theologie uit de middeleeuwen.** Vraag 5 is geheel geformuleerd met het oog 
op het antwoord over de bedorvenheid van de mens. Erfzonde wordt alleen gezien als 
bederf van de menselijke natuur, als erfsmet dus. De erfschuld blijft buiten beeld.*' De 
vraag luidt dan ook: "Kunt u dit alles volbrengen?". Alsof het om fysieke onmacht 
gaat. Bij de bedorvenheid van onze natuur gaat het echter niet om onmacht, maar om 
onwi7. Men is bezeten door een verkeerde geest. "Men kan dat een gevangen-zijn 
noemen, maar men verkeert in deze gevangenis gans vrijwillig en loopt van harte op de 
weg van het verderf.** Spreekt Augustinus over non posse non peccare, dan bedoelt hij 
geen fysieke onmacht, maar heeft hij het over een onmogelijkheid: het is onmogelijk, 
dat de gevallen mens niet zondigt." 

*' Inzet, p 39-41; citaten resp. op p. 40 en p. 40-41. 

*" In Homileuca ('Laat de waarheid der erfzonde zich prediken? Enkele notities bij Zondag 2-4') formuleert 
Woelderink voorzichtiger dan in Inzet. In Homiletica XIII, p. 73 noemt hij het heel waarschijnlijk, dat de op
stellers zich nog te zeer aangesloten hebben bij de scholastieke theologie van de middeleeuwen. Dit 
'waarschijnlijk' is in Inzet, p. 33 verdwenen; op p. 50 wordt invloed van de scholastieke theologie 'ongetwij
feld' genoemd In het spreken van antwoord 9 over de gaven vermoedt Woelderink ontlening aan de scholas
tieke theologie; p. 52. De spreekwijze in antwoord 11 is volgens Woelderink 'waarschijnlijk' aan de 
middeleeuwse theologie ontleend; p. 64. 

*' Homiletica XIII, p. 73; vergelijk Inzet, p. 33. 

*' Inzet, p. 34-35; citaat op p. 35. 

" Inzet, p. 35. Hoeveel kritiek Woelderink ook heeft op vraag 5, voor antwoord 5 kan hij waardering 
opbrengen De zijns inziens onjuiste vraag leidt tot een schriftuurlijke belijdenis over de menselijke 
verdorvenheid. Deze belijdenis mag echter niet losgemaakt worden van Christus. In Christus laat God zien, 
welke liefde Hij vraagt. De kennis van Christus en van de zonde zijn één. Tegenover de liefde staat bij ons 
de haat Zonde is niet allereerst verzet tegen Gods wet, maar tegen God Zelf. Dat antwoord 5 spreekt over 
geneigd zijn tot alle kwaad, is met als verzachting op te vatten. Integendeel zelfs. De haat wortelt in ons hart. 
Zo ver gaat de heerschappij van de zonde, dat de diepste roerselen van de ziel erdoor beheerst worden; Inzet, 
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Deze methodische fout ziet Woeldennk zich wreken in vraag/antwoord 8 Zonder 
enige heenwijzing naar Christus' werk komt de wedergeboorte ter sprake In plaats van 
de bovennatuuriijke genade van de RoomsKathoheke Kerk komt hier de genade van 
de wedergeboorte Zo knjgt het stuk van de wedergeboorte een plaats naast Chnstus 
en niet onder Hem *̂ Het gevolg daarvan is, dat in de praktijk mensen zich gaan 
concentreren op de vraag Hoe word ik een ander mens'', en met op de vraag Hoe 
word ik rechtvaardig voor God'' De prediking van Chnstus' werk kreeg daardoor een 
voorwerpelijk karakter *' 

Over het verband tussen Adams zonde en ons aller verdorvenheid verschuift 
Woelderinks taxatie van de Catechismus In Homiletica stelt hij, dat dit verband in 
antwoord 7 wel gesteld wordt, maar dat over de aard van dit verband mets gezegd 
wordt "Is dat verband oorzakelijk gedacht'' Gaat de verdorvenheid van het ene 
geslacht over op het andere door middel van de voortplanting'' De Cat zwijgt 
erover "'° In De inzet van de Catechismus is Woelderinks oordeel negatiever Be

ïnvloed door de middeleeuwse theologie, die werkte met de begrippen oorzaakgevolg, 
wordt in de Catechismus gezocht naar de oorzaak van de algemene verdorvenheid De 
Reformatie was vooral ^er/chervormmg, de theologie werd maar zeer ten dele her

vormd Antwoord 7 wijst met op de verantwoordelijke plaats van de eerste mens als 
hoofd van het menselijk geslacht, maar op de voortgang van de zondigheid via de 
voortplanting Niet voor mets spreekt de Catechismus over Adam en Eva als onze 
eerste voorouders Hoe men zich een en ander verder concreet indacht, is moeilijk te 
zeggen " 

Woeldennk wijst op de betekenis van de latere reformatorische verbondsleer voor 
de visie op de erfzonde '■̂  Vanuit de parallel AdamChristus (Romeinen 5) kreeg men 
oog voor de toerekening van Adams zonde, zoals Christus' gerechtigheid ons toegere

kend wordt Zo kwam men uit de biologische lijn en kreeg men oog voor de zondigheid 
van de mensheid als een oordeel van God, een overgave aan de heerschappij van de 
zonde Er is sprake van een 'mystieke unie', zowel met 'de mens' als met Christus, die 
niet rationeel kan worden aangewezen of bewezen, maar die toch voor het geloof 
bestaat Er is een gemeenschappelijke schuld van 'de mens' De zondeloze Zoon van 
God werd één van ons Zo nam Hij onze schuld en ons oordeel op Zich " In Christus is 

p 35 37 

^^ Homiletica Xm,p 74 

*' Inzel p 34, zie ook p 49 50 

"^ Homiletica Xm,p 73 

■" Inzet p 4748 

" Maar ik vermoed, dat de zeer vroege opstelling van de Cat daarvan de vruchten nog niet heeft kunnen 
plukken , Homiletica XIII, p 74 

" Homiletica XIII, p 74 77 Inzet p 49 
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de erfzonde overwonnen. "De nood, ook de geestelijke nood der wereld, ligt niet in de 
heerschappij der (erf-)zonde, maar in haar verwerping van de Christus.'"" 

In vraag/antwoord 9 komt volgens Woelderink de erfschuld even om de hoek 
kijken. Hoe kan God van ons hetzelfde eisen als van Adam? Bij deze vraagstelling 
wordt het verbond van de genade niet in rekening gebracht. Toch heeft de vraag zin. 
De erfschuld laat de verbondenheid van het hele menselijke geslacht zien.'' 

Wanneer antwoord 9 spreekt over de gaven, waarvan de mens zichzelf en zijn 
nakomelingen beroofd heeft, zal daarbij vermoedelijk gedacht moeten worden aan de 
krachten, die de mens gegeven waren. Woelderink meent dat de Bijbel anders spreekt. 
Niet over gaven in de mens, maar over gaven aan de mens, die hem dragen en 
ondersteunen.'* 

Dat de mens zondigde op ingeven des duivels, moet naar Woelderinks oordeel 
gezien worden als een blijk van de onmogelijkheid om het ontstaan van de zonde te 
verklaren. Voor dit raadsel hoeven wij geen oplossing te zoeken. Woelderink wijst de 
gedachte af, dat de zonde verbonden is met het geschapen-zijn. Ook Barth doet dit. 
Toch dreigt hij met zijn beschouwingen over het 'Nichtige' deze afwijzing te relative
ren. God is anders dan wij ons Hem wijsgerig voorstellen. De Schrift spreekt over 
Gods berouw, dat Hij de mens op aarde gemaakt had. Hoe is dit denkbaar bij een God, 
die in Zijn predestinatie de mensheid aan de zonde heeft overgegeven om het besluit 
van de verkiezing te kunnen uitvoeren? In de Bijbel komt ons een God tegen, die heel 
anders is dan wij Hem denken." 

Voor wat de vrije wil betreft: remonstranten en rationalisten verdedigen de leer van 
een vrije wil. Deze leer moet afgwezen worden, omdat de mens daarin als volkomen 
onafhankelijk van God wordt voorgesteld. Het was een dwaling van onze vaderen, toen 
zij deze gedachte meenden te kunnen ontgaan door de leer van de predestinatie. Ook in 
het paradijs heeft de mens geen vrije wil. De vrijheid van de wil ligt in de gebonden
heid aan Gods wil. Pas als de Zoon een mens heeft vrijgemaakt, is men werkelijk vrij. 
Wanneer de Catechismus spreekt over het moedwillig en vrijwillig zondigen, dan moet 
dit verstaan worden als een tegenstelling met gedwongen. Dan blijft de vraag: Hoe 
komt het, dat de één Christus gehoorzaam is en de ander niet? "Deze vraag is noch 
theologisch noch wijsgerig noch psychologisch op te lossen. We raken hier aan 
verborgenheden, waar wij niet kunnen inzien, de verborgenheid van Gods Wezen en 
die van zijn handelen, de verborgenheid van de grond van ons bestaan, de verborgen
heid van het bestaan van een macht der duisternis." Hier mag geen theologische 
verklaring vanuit Gods behagen gezocht worden. Zo gaat de ootmoed verloren en 
wordt de ondoorgrondelijke God ingekapseld in een rationalistisch systeem.'' 

Homilelica XIII, p. 77. 

Inzet, p. 51-52. 

Inzet, p. 52-53; Woelderink onderbouwt zijn betoog met Jesaja 5. 

Inzet, p 53-55. 

Inzet, p. 55-58; citaat op p. 57-58. 
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- Gods straf 
Woelderink acht spreken over Gods toom en straf (vraag/antwoord 10) voluit 
schriftuurlijk. Vanaf het begin komt God in het verbond tot de mens met een opdracht 
en ondersteunt hem daarbij met beloften. Op de overtreding van het gebod wordt met 
straf gedreigd. Deze strafdreiging is allereerst profetische waarschuwing. Wat niet wil 
zeggen, dat God deze straf niet ook uitvoert. God handhaaft het rechtsbestel in het 
verbond. Daarbij mag niet vergeten worden, dat het de God en Vader van Jezus 
Christus is, die het recht heeft besteld en handhaaft: de God van de barmhartigheid. 
Hierdoor is het mogelijk, dat de straf, waarmee gedreigd wordt, niet wordt uitgevoerd. 
Er is ook plaats voor vergeving. Bovendien, zonder de handhaving van Gods rechtsbe
stel zou heel de wereld verzinken in de chaos van goddeloosheid en rechteloosheid. 
Het is Gods liefde tot de mens, die Hem tot handhaving van het rechtsbestel drijft. 

Gods toom en straf is in de Bijbel de zichtbare uitdrukking van Gods misnoegen 
over de zonde. Het ontbranden van Gods toorn gaat niet altijd met een tastbaar gericht 
gepaard. Gods gramschap kan in het binnenste van een mens branden als een vuur. 
Door het geloof weet een christen, dat God recht is in Zijn richten en leert hij God in 
Zijn gericht te rechtvaardigen. 

Gods straft zowel de aangeboren als de daadwerkelijke zonden. Hij straft in tijd en 
eeuwigheid. De Schrift weet van een eeuwig oordeel. Over de hel moet men sober 
spreken. "We zullen goed doen van de hel niet anders te spreken dan als een 
buitengesloten-zijn van het heil Gods in Christus Jezus. Door deze helse verlatenheid 
van God is Christus Zelf heengegaan om ons daamit te verlossen; maar wee de mens, 
die dit heil veracht; de toom Gods blijft op hem." Woelderink vindt de verwijzing in 
antwoord 10 naar de vloekdreiging uit Deuteronomium 27 via Galaten 3 terecht. Wel 
had hij wenselijk gevonden hier ook te verwijzen naar 1 Corinthiërs 16:22: Indien 
iemand de Here (Christus) niet liefheeft, hij zij vervloekt. De mensen willen voor 
allerlei zonden gewaarschuwd worden, maar het gebrek aan geloof in Christus wordt 
niet beseft." 

Antwoord 11 bevredigt Woelderink niet geheel. Het lijkt alsof de deugden van 
barmhartigheid en rechtvaardigheid met elkaar wedijveren en eisen aan God stellen. 
Gods genade en gerechtigheid zijn echter in Christus één. Woelderink heeft wel begrip 
voor degenen, die een eeuwig straflijden moeilijk met Gods liefde kunnen rijmen. 
Daarachter signaleert hij een verkeerd begrip van Gods wet. God heeft Zijn wet in Zijn 
liefde gegeven. Als God na de zondeval de wet handhaaft, is dat weer om de mens. 
God laat ons niet los. Wie van de vervulling van de wet in Christus niet weten wil, 
plaatst zichzelf buiten Gods koninkrijk. In alle straffen plukt de mens de bittere vmcht, 
die hijzelf gekweekt heeft. Hoe is het mogelijk, dat een mens tegen zijn God kan 
opstaan en Zijn liefde in Christus versmaden of misbraiken om zijn geweten toe te 
schroeien? De zonde is zo groot, dat wij haar niet meer meten kunnen. "Hier blijft 
alleen plaats voor een rechtvaardiging van God in zijn gericht en voor een verwonde
ring vanwege en een aanbidding van zijn genade."'"^ 

" Inzet, p. 60-63; citaat op p. 62. 

"" Inzet, p. 63-65; citaat op p. 65. 
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4.5.3 Zondag 5 en 6 H.C. 
In Zondag 5/6 acht Woelderink de Catechismus bezweken voor de scholastieke 
redeneennethode van Anselmus van Canterbury. In deze methode gaat het erom de 
logische noodzakelijkheid van bepaalde waarheden aan te tonen. Waarom moet de 
Middelaar een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, waarom moet hij tegelijk waar
achtig God zijn? Dit moeten wil zeggen: waarom is het redelijk noodzakelijk? Ook 
vraag 14 is een echt scholastieke vraag. Het evangelie leert ons, dat het Woord vlees is 
geworden, niet alleen om onze straf te dragen, maar vooral om in onze plaats gehoor
zaam te zijn. Antwoord 14 is vrucht van de oude scholastieke fout, waarbij men de 
zonde niet allereerst zag als een aanslag op ons eigen leven, maar als een roof van 
Gods eer, waarvoor God voldoening eist. De tweede helft van antwoord 14 acht 
Woelderink ijdele abstractie. In de scholastieke redeneermethode worden zowel het 
redelijk karakter van Gods waarheden als de kracht van de menselijke rede overschat. 
Men begint met Christus weg te denken om al redenerend bij Hem uit te komen. Geen 
wonder, dat Hij dan tenslotte helemaal wordt weggedaan. De triomf van het rationalis
me is door de scholastiek voorbereid. Woelderink staat er versteld van, dat antwoord 
15 redelijk redenerend tot de conclusie komt, dat de Middelaar zowel God als mens 
moet zijn. "Want wat gaat meer boven de rede en het verstand van de mens uit dan dat 
Jezus van Nazareth, de mens uit Maria geboren, God Zelf is in het vlees!"'°' 

Tegenover de methode van de Catechismus stelt Woelderink: we zullen in de preek 
van Christus moeten uitgaan, met de uitdrukkelijke erkenning, dat wij Hem als God en 
mens kennen krachtens Gods openbaring, zoals die in de Schrift tot ons komt. Christus 
is echt en rechtvaardig mens. De mens heeft gezondigd, de mens heeft Gods oordeel te 
dragen. De betaling voor de zonde mag niet alleen in Christus' sterven, maar nog meer 
in Christus' leven gezocht worden, in Zijn gehoorzaamheid, tot in het oordeel van de 
dood.'"^ In Zijn menswording kreeg Christus gemeenschap met onze zonden en kwam 
Hij te liggen onder Gods toom tegen heel het menselijk geslacht. Door Hem mogen wij 
vrijmoedig tot God naderen. In de liefde van onze barmhartige Heiland ontmoeten wij 
de liefde van God Zelf.'"' 

Liever dan te vragen, waarom de Middelaar God moet zijn, stelt Woelderink de 
vraag naar het nut van Zijn God-zijn. Daarbij dient de nadruk te liggen niet op het 
onderscheid van de twee naturen in Christus, maar op de eenheid van Zijn persoon. In 
Hem neemt God Zelf de last van onze zonden op Zich. Hij, die nu aan Gods rechter
hand zit, is Gods Zoon, die in de hemel echt thuis is. Zo groot is onze Verlosser nu! 
Aan Hem kunnen we de bouw van Zijn kerk met een gerust hart toevertrouwen.'"* 

'°' Inzel, p. 66-72; citaat op p. 71 

'"̂  Satisfactie is voor Woelderink dan ook niet, dat aan Gods gerechtigheid wordt genoeg gedaan, maar dat 
aan de eis der gerechtigheid wordt genoeg gedaan, dat Gods wet onderhouden wordt, want daarin is het 
leven; Inzet, p. 69. 

"" Inzet, p. 73-75. 

' " Inzet. p. 75-78. Zie voor de uitleg van de termen 'wijsheid', 'rechtvaardigheid', 'heiliging' en 'volkomen 
verlossing' in antwoord 18: Inzel, p. 78-80. 
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BIJ vraag/antwoord 19 legt Woeldennk er de vinger bij, dat met verwezen wordt 
naar de Schnft, maar naar het heilig evangelie "De Schrift is minder dan haar inhoud, 
dan haar goddehjke boodschap, en deze boodschap is het Evangehe, de heilsboodschap 
van Christus Jezus " De Schrift is er enkel om de verkondiging van het evangelie "" 

4.5.4 Zondag 7 H.C. 
Woelderinks commentaar op Zondag 7 kent de volgende momenten 

a zoals Adam allen, die bij hem horen, meetrekt m het verderf, zo brengt Christus 
allen, die van Hem zijn, in Gods heerlijkheid Wel is de band met Christus van heel 
andere aard dan die met Adam om behouden te worden is de band van het geloof in 
Christus nodig In antwoord 20 staat met, dat alleen de van eeuwigheid af uitverko
renen door Christus behouden zullen worden Weliswaar overkoepelen Gods beslis
singen onze beslissingen, maar zij heffen die met op De oude theologen heten de 
eeuwige verkiezing en het evangelie, dat tot geloof en bekering roept, rustig naast 
elkaar staan Zij hadden hier over de uitverkorenen kunnen spreken, al vonden zij dat 
misschien paedagogisch niet aan te bevelen De verhouding verkiezing en geloof werd 
pas problematisch, "toen men van uit de leer der eeuwige verkiezing en verwerping 
zodanige consequenties trok, dat het Evangelie werd ingesnoerd en ten dode werd 
gedoemd " Vanuit het evangelie kan men zich met op Gods eeuwige raad terugtrekken, 
maar moet over het geloof als de noodzakelijke band met Christus gesproken 
worden,'°* 
b door het geloof worden wij bij Christus ingelijfd Door de Heilige Geest worden 
WIJ met Chnstus in het geloof verenigd Woeldennk neemt afstand van Kuypers nadruk 
op het ingelijfd worden als het inscheppen van een levenskiem, die in de bekering tot 
ontplooiing komt De Geest lijft ons bij Christus in door de verkondiging van het 
evangelie Chnstus aannemen is Hem aannemen in al Zijn weldaden,"" 
c de omschrijving van het geloof m antwoord 21 is geheel aan Calvijn ontleend (Inst 
111,2) De geloofskennis is betrokken op God Het geloof ontvangt zijn betekenis vanuit 
zijn voorwerp God, die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft De eigen natuur van 
het geloof is Gods Woord geloven en zo God erkennen als de Waarachtige Geloven 
houdt alles voor waarachtig, wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft Woeldennk 
noemt de mogelijkheid, dat deze omschrijving van de Catechismus nog enigszins 
verband houdt met de middeleeuwse beschouwing, dat God in de Schnft bepaalde 
waarheden geopenbaard heeft Het is echter met de bedoeling van de Catechismus 
Waar geloof is niet eerst een voor waarachtig houden en dan ook een hartelijk vertrou
wen, maar het is eerst een voor waarachtig houden van alles, wat God spreekt, wat ook 
en op welke manier ook en daarna in het bijzonder een voor waarachtig houden van 
Gods beloften en als gevolg daarvan een hartelijk vertrouwen daarop Deze beloften 

""/nzef p 80 81 citaat op p 80 

"^ Inzet p 82-84, citaat op p 83 

"" Inzet p 84 86 
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vertrouwen is weten, dat zij voor mij zijn. Het onderscheid uit de achttiende eeuw 
tussen het wezen van het geloof (de welgemeende toestemming van Gods beloften) en 
het wei-wezen van het geloof (de persoonlijke omhelzing van Gods beloften) is noch in 
de Schrift noch in de belijdenis gegrond. Deze onderscheiding beroofde niet alleen het 
evangelie van zijn kracht, maar ook de doop. Daarin worden Gods beloften niet in het 
algemeen verzegeld, maar persoonlijk op naam van de dopeling gesteld. Hier is de 
persoonlijke toeëigening van Gods kant het allerduidelijkst; 
d. de beloften zijn ook voor mij. Ze zijn ook voor de anderen. Een christen gelooft in 
de gemeenschap met vele anderen. De farizeeërs draaiden deze waarheid om: God 
heeft niet de anderen, maar mij lief. Deze verdraaiing is de oorsprong van alle separa
tisme. In de verklaring van de Catechismus gaan de anderen voor en de christen is blij, 
dat hij ook tot die anderen mag behoren, tot wie het evangelie uitgaat. Het is de Heilige 
Geest, die het geloof werkt: Gods beloften zijn vol van de kracht van de Geest;'"* 
e. in antwoord 21 wordt van de beloften van het evangelie gezegd, dat mij daarin 
vergeving van zonden geschonken is; in antwoord 60, dat God de gerechtigheid van 
Christus schenkt en toerekent; in antwoord 56, dat God mij de gerechtigheid van 
Christus wil schenken. Deze uitdrukkingen bedoelen hetzelfde. God schenkt en wil 
schenken in de beloften van het evangelie. Die beloften zijn ook de inhoud van het 
evangelie en van de belijdenis van de kerk (vraag/antwoord 22). Het gaat niet om 
abstracte waarheden, maar om de summa van Gods beloften. "Eigenlijk is heel het 
Evangelie een belofte, waarin God Zichzelf aan ons wegschenkt en laat zien, welk een 
God Hij voor ons wil zijn in Christus Jezus." In antwoord 23 blijkt de aansluiting bij 
de oude christelijke kerk. Nog steeds verenigt deze belijdenis alle christelijke kerken 
op aarde. "Op deze grondslag is de Oecumene eigenlijk vanzelfsprekend en het ware te 
wensen geweest, dat zij op deze grondslag was opgebouwd.""" 

XVIL5 Analyse 

5.1 Contra subjectivisme 
Woelderinks commentaar met betrekking tot het kerkelijk belijden wordt goeddeels 
bepaald door zijn verzet tegen het subjectivisme: het bouwen op eigen innerlijk in 
plaats van op Gods Woord en beloften. 

Dit verzet vormt de achtergrond van Woelderinks spreken over de Heilige Geest en 
Zijn werk. De Geest mag niet vereenzelvigd worden met Zijn werk in mensenharten. 
Dat leidt maar tot vertrouwen op kenmerken in plaats van op het woord van de belofte. 
Dat woord is niet - spiritualistisch - het inwendig Woord (of een ingeschapen lex 
naturae), maar het geschreven Woord. En zelfs dit geschreven Woord is niet in directe 
zin Gods Woord. Dat is het slechts in sacramentele zin. Bij dat Woord mag wel 
voortdurend de kracht van de Geest verwacht worden. Zo geeft het geschreven Woord 

Inzet, p. 86-90. 

Inzet, p, 90-92; citaten op resp. p. 90 en 91-92. 
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duurzaam houvast. Hiermee annex is Woelderinks verzet tegen het denken in zijns-
categorieën. Het stempelt zijn visie op de erfzonde. Die is bij Woelderink primair 
erfschuld. Erfsmet neigt hem teveel naar een substantieel innerlijk bederf. Vandaar zijn 
bezwaar tegen fysieke onmacht om God te dienen. De gevangenschap in eigen onwil 
om God te dienen is een oordeel van God, van een overgegeven zijn aan eigen keus 
tegen God. 

Ook Woelderinks steeds terugkerende afwijzing van de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer staat in het kader van zijn verzet tegen het subjectivisme. De ontwikke
ling van deze leer door Calvijn heeft ertoe geleid, dat het evangelie met zijn oproep tot 
geloof en bekering geworgd wordt: de beloften zijn alleen voor de uitverkorenen. In 
feite zitten Barth met zijn spreken over Gods vrijmacht en de gereformeerden met hun 
beroep op Gods welbehagen op één lijn. 

In dit verband lijkt het merkwaardig, dat Woelderink het spreken van de 'oude 
theologen', waarin zij Gods eeuwige verkiezing en de roeping van het evangelie rustig 
naast elkaar lieten staan, probleemloos kan aanvaarden."" Blijkbaar denkt Woelderink 
echter bij deze 'eeuwige verkiezing' niet aan Gods eeuwig verkiezings-fcei'/M(Y, maar aan 
Gods verkiezings-üfaad, die haar wortels heeft in Gods eeuwige liefde. Deze 
veronderstelling wordt bevestigd door het feit, dat voor Woelderink de zaken pas mis 
gingen, toen men uit de verkiezingsleer zodanig conclusies trok, dat daardoor het 
evangelie werd ingesnoerd en ten dode werd gedoemd.'" Deze passage in De inzet van 
de Catechismus moet gelezen worden tegen de achtergrond van Woelderinks eerdere 
beschouwingen over de verkiezing. 

De onvoorwaardelijk gegeven belofte is het fundament van het verbond. Vandaar 
Woelderinks protest tegen de gedachte, dat de driedeling in antwoord 2 van de 
Catechismus een fase-structuur zou aangeven. De wet is geen weg naar het verbond, 
maar fungeert in het verbond. Woelderinks visie op 'Wet en Evangelie' is als uitwer
king van deze gedachte te beschouwen. Gods belofte - persoonlijk verzegeld in de 
doop - is het geloofshouvast. Kenmerkend voor het reformatorisch belijden is dan ook 
de zekerheid. De belofte vraagt ook de geloofsbeslissing. Hier moet alle lijdelijkheid 
achterwege blijven, ook in het gebed. Gods belofte is de grond voor het gebed en voor 
de aanspraak van het gebed. 

Uiteraard is het geloof aan de Heilige Geest te danken. Maar al wordt een mens 
door het geloof bij Christus ingelijfd, hier is niet te denken aan het inplanten van een 
levenskiem. Ook bij de kerk is niet het innerlijk geloofsleven van de leden beslissend, 
maar het werk van Christus door de Geest met gebruikmaking van de heilsmiddelen. 
Daarom kiest Woelderink hier voor de 'objectievere' benadering van de Kerk in de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis boven wat F enP over de kwestie zichtbaar/onzichtbaar 
opmerkt. 

"°/nzer, p. 83. 

' " Idem. 
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5.2 Geen objectivisme 
Woelderinks verzet tegen het subjectivisme is de rode draad in zijn beschouwingen 
over het kerkehjk belijden. Tegelijk moet genoteerd worden, dat hij niet doorslaat in de 
richting van een even eenzijdig objectivisme. Gods belofte is het geloofshouvast. Daar 
mag de kracht van de Heilige Geest verwacht worden. Wij zijn aan de middelen van de 
Geest - prediking, doop en avondmaal - gebonden. Maar de Geest niet! De Geest kan 
buiten de middelen om troost en kracht geven. Bovendien blijven wij op de vrijmacht 
en de genade van de Geest aangewezen. Woelderinks bezwaar tegen de leer over een 
onfeilbare Schrift is dan ook, dat dan de leiding van de Geest niet meer nodig is. 
Alleen de Geest kan voor ons de verborgenheid van het heil in Christus ontsluiten. Wij 
hebben dat niet in eigen hand. Hier blijft het gebed noodzakelijk. Alleen de Geest, die 
apostelen en profeten Gods woorden deed horen, kan ons die woorden opnieuw laten 
horen. Wij blijven van Hem afhankelijk. 

Woelderinks afkeer van objectivistisch denken blijkt ook uit zijn nadruk op het feit, 
dat het in de omgang met God niet om formaliteiten gaat. In belofte en gebod ontmoe
ten wij de levende God. Daarom moeten belofte en gebod niet van God geabstraheerd 
worden. Hetzelfde geldt bij de sacramenten. Daarin is Christus persoonlijk aanwezig 
om ons met Zich te verenigen. Het evangelie van de vergeving van de zonden is niet als 
een simpele rekensom te hanteren. In de persoonlijke omgang met God wordt die 
vergeving een ongedacht wonder. In dit kader past ook Woelderinks verzuchting, dat 
hij in de Hollandse provincies wel veel vrymoedige, maar - helaas - zo weinig oottnoe-
dige christenen ontmoette, zonder verslagenheid over schuld bij God. Ook in het gebed 
moet gewaakt worden voor formalisering. Bij het aanroepen van God als Vader gaat 
het niet om het naspreken van een formule, maar om de gelovige toeëigening van Gods 
beloftewoord. Beloften, die eerst door God persoonlijk toegeëigend werden. 

Tenslotte blijkt Woelderinks distantie tot objectivistisch denken in zijn pleidooi 
voor een godvruchtig leven. Geloven is Christus volgen, door de Heilige Geest de 
gestalte van Christus aannemen. In de levende omgang met God gaat het geloof 
gepaard met de vreze des Heren! 

5.3 Consistentie en radicalisering 

5.3.1 Consistentie 
De consistentie in Woelderinks denken is in de voorgaande hoofdstukken van deze 
studie al eerder en vaker geconstateerd. Die consistentie treft ook weer in Woelderinks 
commentaren op het kerkelijk belijden. 

Die consistentie betreft allereerst de denkbeelden over belofte en geloof, zoals 
Woelderink die in zijn eerste periode ontwikkelde. Ze blijven - soms zelfs woordelijk -
terugkomen. God geeft Zijn heil in Christus in de belofte, die door het geloof omhelsd 
moet worden. Dat God dat heil geeft of wil geven zijn onderling uitwisselbare 
uitdrukkingen: het is de taal van de belofte. Bidden is pleiten op de belofte. Daarom 
mogen de gelovigen en hun kinderen - en niet alleen de uitverkorenen - God als Vader 
aanroepen. Ook de uitleg van het ware geloof (vraag/antwoord 21) is gelijk gebleven 
met wat Woelderink daarover vanaf het begin schreef. Hetzelfde kan gezegd worden 
met betrekking tot zijn bezwaren over de term 'werkverbond'. 
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Ook Woelderinks nadere ontwikkeling in zijn tweede periode laat zich in het in dit 
hoofdstuk geïnventariseerde materiaal traceren. Hierbij is met name te wijzen op zijn 
visie op de doperse beweging, waarvan het spiritualisme het kenmerk zou zijn."^ Ook 
de visie op de Zondagen 2 (inclusief het thema 'wet en evangelie'), 5 en 6, 15 wijkt niet 
af van wat Woelderink daarover in zijn tweede periode schreef."^ 

5.3.2 Radicalisering 
Naast consistentie is er in Woelderinks derde periode ook sprake van een onmis
kenbare radicalisering. Deze radicalisering betreft (naast de al eerder besproken kritiek 
op het klassiek gereformeerde belijden op de verkiezing en op het supra- en 
infralapsarisme): 

a. de visie op de Kerk (het accent op haar zichtbaarheid) is in hoofdlijnen gelijk aan 
die in de eerdere perioden; wel valt op, dat Woelderink zich blijkbaar kan aansluiten 
bij de modem-oecumenische beweging, al pleit hij voor een bredere grondslag (de 
Apostolische Geloofsbelijdenis) dan in 1948 door de Wereldraad van Kerken gekozen 
werd."" 
b. de visie op de Schrift: al in zijn eerste periode maakte Woelderink onderscheid 
tussen de levende Godsopenbaring en de Schrift als weergave van de Godsopenbaring 
in haar menselijke en eindige vorm."^ Ook toen stelde Woelderink, dat Schrift en 
belijdenis het verband tussen Gods Woord en mensenwoord zien als een verband 
tussen het getuigenis van de Heilige Geest en het menselijk woord der Heilige 
Schrift."* Deze stellingname komt in de derde periode niet alleen terug, maar krijgt 
ook een verdere uitbreiding. Woelderink ontkent nu ronduit de onfeilbaarheid van het 
geschreven Woord. Niet de historische, maar de profetische zin van de Schrift is van 
belang. Verwerking van mythologisch materiaal is in Genesis 1 tot 3 niet uitgesloten. 
Het verbondskader van de scheppingsgeschiedenis is ontleend aan Gods verbond met 
Israel; 
c. ook vóór zijn derde periode had Woelderink geschreven, dat Christus' offer met 
name aan Zijn gehoorzaamheid de waarde ontleent. Dit gegeven krijgt aan het einde 
van de derde periode een zwaar accent. Satisfactie is volgens Woelderink niet God 
genoegdoen voor Zijn geschonden eer, maar is voldoen aan de eis van Gods gerechtig
heid; 

' " Zie voor een kritische bespreking van deze gedachte hoofdstuk IX. 

' " Zie hoofdstuk XII, op deze onderdelen wordt in dit hoofdstuk niet verder meer ingegaan 

"'' "De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van kerken, die onze Heer Jezus Christus aanvaarden als 
God en Heiland"; CE 6, p 591, in 1962 zou te New Delhi deze basis-formule uitgebreid worden; zie voor de 
twintigste eeuwse oecumenische beweging B Wentsel, Dogmatiek deel 4b De Heilige Geest, de Kerk en de 
laatste dingen. De kerk als het saamhorige volk Gods, Kampen 1998, p. 309-323. 

' " VfS, p l l . z ieookp 25-26 

' " VeB, p 32-33 (met name p 33, noot 3) 
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d al in zijn eerste periode had Woelderink in de Heidelbergse Catechismus invloed 
van aristotelisch-scholastiek denken opgemerkt, met name in Zondag 5 ' " In zijn 
tweede penode nam deze kritiek aanzienlijk toe aanmerkingen op het 'niet kunnen' in 
antwoord 9, de betoogtrant in Zondag 5 en 6 Daarnaast verwijten van scholastiek 
denken aan het adres van Zondag 18 Veel van deze kritiek uit de tweede penode komt 
in de derde terug Maar nu in aangescherpte en uitgebreide vorm Het verwijt van 
scholastiek denken wordt nu haast haast refreinmatig De opstellers van de Catechis
mus hebben zich niet kunnen losmaken van de middeleeuwse theologie De Reformatie 
was vooral kerkelijke hervorming Daarbij bleef de theologische hervorming achter 
Het leidt bij Woelderink tot een uiterst kritische opstelling tegenover de Heidelbergse 
Catechismus Met name 'De inzet van de Catechismus' geeft blijk van de vergaande 
radicalisering van Woelderinks kritiek op het gereformeerd belijden 

5.4 Kritische kanttekeningen 

5.4.1 De Schrift 
BIJ Woelderinks opmerkingen over de Schrift zijn de volgende kanttekeningen te 
plaatsen 

a de manier, waarop Woeldennk het ontbreken van een apart artikel over de Heilige 
Schrift in F en P verdedigt, overtuigt niet Woelderink stelt, dat ook de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis niet anders doet dan de Schnft erkennen als enige regel van geloof 
en leven Over de inspiratie spreekt de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet Een latere 
dogmatische ontwikkeling mag men niet gaan inlezen Zijn eigen visie op de Schnft 
ziet Woelderink in het verlengde van de reformatoren en van de Nederlandse Geloofs
belijdenis liggen 

Woeldennk minimaliseert de betekenis van de artikelen 3 en 7 Nederlandse 
Geloofsbelijdenis over de Heilige Schnft Artikel 7 kent geen inspiratie-theone, het 
gaat in dit artikel meer om de leer dan om de Schnft zelf, stelt Woeldennk "* Laat het 
waar zijn, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis geen uitgewerkte inspiratieleer kent, in 
artikel 3 wordt materieel de inspiratie wel degelijk beleden Mensen hebben door de 
Geest van Godswege gesproken Door Zijn bijzondere zorg zijn Zijn woorden op 
schnft gesteld Hierom noemen wij deze geschriften heilige en goddelijke Schnften 
Daarbij sluit artikel 7 aan de Schrift is als Gods eigen Woord uniek, boven alle 
menselijke geschriften uit, het is een onfeilbare regel 

Daarmee is de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de lijn van Calvijn ' " Ten onrech
te beweert Woelderink, dat voor Calvijn de Schrift haar gezag geheel en al ontleent aan 

' " Zie hoofdstuk IV 

™ Kerk en Theologie A p 212 

"'' Zie A D R Polman, Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis Verklaard uit het verleden geconfronteerd 
met het heden I Franeker z j , p 1 7 6 e v , C Vonk, De voorzeide leer deel Ula De Nederlandse Geloofsbe 
lijdenis art 1 21 en 25 26 Barendrecht 1955 p 159 e v 
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het Testimonium Spiritus Sancti. Calvijn maakt onderscheid tussen het gezag van de 
Schrift, dat verankerd ligt en meekomt met haar goddelijke herkomst (de zogenaamde 
autopistie van de Schrift) en de oorzaak van de gezagserkenning bij de mens door het 
getuigenis van de Heilige Geest. Bij Calvijn zijn de autopistie van de Schrift en het 
getuigenis van de Geest twee zaken.'^^ Die tweeledigheid vinden we in de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis terug. Naast artikel 3 en 7 staat artikel 5. Als Woord van de Geest 
hebben de Schriften gezag. Door het getuigenis van de Geest wordt dat gezag ook 
erkend. 

Duidelijk is, dat er spanning zit tussen Woelderinks visie op de Schrift en wat de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis - in het spoor van Calvijn - in artikel 3 tot 7 over de 
Schrift belijdt. Al erkent Woelderink, dat de Geest apostelen en profeten de woorden 
van God deed horen, bij hem komt het gezag, dat de Schrift in zichzelf heeft onder 
spanning te staan en krijgt het TSS eenzijdig de nadruk. Daarmee ontstaat ruimte voor 
opmerkingen van Schriftkritische aard; 
b. nog in een ander opzicht voldoet Woelderinks verdediging van het ontbreken van 
een locus de Sacra Scriptura in F en P niet. F en P zwijgt bewust over de Schrift als 
zodanig en haar gezag. Men wilde niet over de Schrift op zichzelf spreken los van haar 
mhoud. Stilzwijgend werd uitgegaan van Barths spreken over de indirecte identiteit 
tussen het Woord van God en de Schrift.'^' Terecht stelt G.C. Berkouwer, dat deze 
visie niet in de lijn van de reformatorische belijdenisgeschriften ligt, op basis waarvan 
F en P het belijden van de Kerk wilde actualiseren en dat een dergelijke wending dan 
ook naar de gelovigen toe verantwoord had moeten worden.'^^ 

5.4.2 De mens 
Voor Woelderink bestaat de betekenis van het beeld-van-God-zijn van de mens in de 
representatie: de mens is Gods vertegenwoordiger op aarde. Volgens de Catechismus 
heeft deze roeping een ondergrond in de mens: ware gerechtigheid en heiligheid. Deze 
typeringen heeft de Catechismus ontleend aan Efeze 4:24 en Colossenzen 3:10. 
Woelderink oefent er - voorzichtig verwoorde - kritiek op: deze kwalificaties betreffen 
de nieuwe mens in Christus. 

"" Zie Inst I,VII,5 De Schrift is geloofwaardig in zichzelf; de majesteit van de Schrift grijpt ons echter pas 
ernstig aan, wanneer deze door de Geest in ons hart verzegeld is Zie ook Calvijns uitleg van 2 Timotheüs 
3:16 Om de autoriteit van de Schrift te beschermen, zegt de apostel dat ze door God is ingegeven "Idem 
ergo spiritus, qui Mosen et prophetas vocationis suae reddidit certiores, nunc quoque testatur cordibus 
nostris, eorum se rmnisterio usum esse ad nos docendos"; CO LII,383. Vergelijk C Trimp, Betwist 
Schriftgezag Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel, Groningen 1970, p 159 Zie ook C 
Trimp, 'Heilige Geest en Heilige Schrift', in J Kamphuis, W. van 't Spijker, C Trimp, W H Velema, Hoe 
staan wij ervoor^ Actualitieit van het gereformeerd belijden, Bameveld 1992, p 103-137; Trimp spreekt in 
1992 liever over 'theopneustie' dan over het naar zijn oordeel weinig zeggende en moeilijk hanteerbare 
begrip 'inspiratie', bij Trimp blijven het gezag en de onfeilbaarheid van de Schrift in se gehandhaafd, al bete
kent onfeilbaarheid niet hetzelfde als notariële precisie en wetenschappelijke exactheid. 

"' Aldus H Berkhof - opsteller van het concept van F en P - m In de Waagschaal van 21 juli 1950; 
geciteerd via G C Berkouwer m het Geref Weekblad 6, p 33-34 en p 41 Berkouwer reageerde op het 
artikel in In de Waagschaal met drie artikelen in brief-vorm aan H Berkhof, onder de titel 'Het stilzwijgen'. 

"^ Geref Weekblad 6, p 34. 
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Tegenover deze kritiek komt J. van Genderen vanuit de klassieke gereformeerde 
theologie op voor de spreekwijze van antwoord 6 H.C. Met deze theologie "mogen wij 
ervan uitgaan, dat de herschepping of nieuwe schepping het karakter draagt van herstel 
en vernieuwing van wat God geschapen heeft. De mens ontvangt door de genade terug 
wat hij door de zonde verloren heeft en zelfs nog meer dan dat. Als dat zo is, mogen 
wij de apostolische woorden over de nieuwe mens als een bijbels fundament voor het 
antwoord van de Catechismus beschouwen.'"^' 

Woelderinks visie op de mens als het beeld van God heeft alles te maken met zijn 
afkeer van het denken in zijns-categorieën. De mens heeft de kwaliteiten om beeld van 
God te zijn niet zelf in huis. De mens kan zijn taak alleen in het verbond volbrengen; 
"de krachten, die hij daartoe nodig heeft, liggen niet in hemzelf, maar in de beloften 
van het verbond, in de bijzondere verhouding, waarin God Zich tot Hem geplaatst 
heeft."'̂ * 

5.4.3 Satisfactie 
Woelderinks spreken over de satisfactie in De inzet van de Catechismus is niet geheel 
doorzichtig. Hij erkent, dat God de zonde en de zondaar straft.'^' Ook, dat Gods Zoon 
mens werd om in onze plaats Gods straffend oordeel te ondergaan. Maar tegelijk klinkt 
de waarschuwing, dat de betaling voor de zonde niet enkel in de dood van de Here, 
maar met name in Zijn leven, in Zijn gehoorzaamheid gezocht moet worden.'^* Dit ligt 
in de lijn van Woelderinks opmerking bij antwoord 14: Het gaat in het evangelie over 
de Middelaar niet alleen om het straffen van de schuld, maar vooral om de rechte 
gehoorzaamheid, om de ware gerechtigheid. Wordt in de verzoeningsleer (scholastiek) 
het straffen van de schuld voorop gesteld, dan is God geen God van liefde, maar een 
beledigde majesteit, die vecht voor Zijn eigen eer. De gerechtigheid, waarvan sprake is 
m antwoord 12, is voor Woelderink dan ook de eisende gerechtigheid. Handhaaft God 
Zijn recht, ook door de ongerechtigheid te straffen, dan is dat geen kwestie van 
goddelijke gerechtigheid, maar van goddelijke liefde.™ 

Toch weet Woelderink ook van een straffende gerechtigheid van God. Een gerech-

"^ J van Genderen, Naar de norm van het V/oord, Kampen 1993, p. 172. Hier gaat de gereformeerde 
theologie in het spoor van Calvijn G C Berkouwer, De mens het beeld Gods, Kampen 1957, p 88-90 De 
ontwikkelingen in de moderne theologie, met name in de exegese en 'theologie' van het Oude Testament, 
maken het volgens J. Kamphuis onmogelijk om zonder meer de weg van Calvijn te gaan bij de bepaling van 
het beeld van God vanuit het herstel van dit beeld, zoals het in het Nieuwe Testament wordt gepredikt; Uit 
verhes winst. Het beeld van God en het komende koninkrijk (Kamper Bijdragen XXVI), Bameveld 1985, p 
14 (cursivering van mij) Tegelijk blijven ze ook voor Kamphuis van belang bij de bepaling van het beeld 
van God, zie p 54 

î " Inzet, p. 47. 

' " Inzet, p. 58-60. 

' " Inzet, p 73-74. 

' " Inzet. p. 68-69. 
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tigheid, die één is met Zijn barmhartigheid en hefde '̂ * Woelderink worstelt met de 
termen Daarachter hgt kennehjk een mateneel probleem Voor Woeldennk is God de 
God van de liefde Daarbij past voor zijn besef moeilijk de gedachte aan een God, die 
voor Zichzelf opkomt Vandaar dat hij die laatste gedachte als scholastiek elimineert 
Tegelijk wil hij het spreken van de Schnft over Gods toom en straf vasthouden Met 
als gevolg de gesignaleerde onduidelijkheid Hier wreekt zich bij Woelderink zijn 
subordinering van de deugden van God aan de deugd van de liefde Door zijn botsing 
met de leer over de 'eenvoudigheid van God' (God is al Zijn deugden geheel en 
tegelijk) kan hij geen recht doen aan wat B Wentsel getypeerd heeft als 'de dubbele 
beweging in het handelen van God' '^' 

5.4.4 Scholastiek? 
Keer op keer meent Woelderink middeleeuws-scholastiek denken in de Catechismus te 
kunnen aanwijzen Om te beginnen in de mens- en zondeleer van de Catechismus De 
Heidelbergse Catechismus zou weer zijn gaan denken in de roomse zijns-categoneen, 
waarbij het herstel van de bovennatuur in de Catechismus zou zijn vervangen door de 
wederbarende genade 

W Verboom wijst erop, dat de Reformatie radicaal met het roomse denken over 
natuur/bovennatuur gebroken heeft Men zag de zondeval veel ingnjpender dan bij 
Rome In dit spoor beweegt zich ook de Heidelbergse Catechismus met haar 'harde' 
woorden over de totale verdorvenheid van de mens "° Verboom wijst dan ook Woelde-
rinks kntiek op het spreken van antwoord 8 als onterecht van de hand Tegenover de 
eerste geboorte plaatst de Catechismus de wedergeboorte, zoals Johannes 3 daarover 
spreekt "Het punt dat Woelderink aanroert betreft de vraag hoe wij wedergeboren 
worden Dat gebeurt inderdaad door het geloof in de Middelaar Jezus Chnstus ( ) 
Alleen in vraag en antwoord 8 gaat het er niet om hoe de wedergeboorte realiteit wordt, 
maar dat de wedergeboorte nodig is Deze denkroute volgt de HC Als we deze route 
scherp in het oog houden is het gevaar van een scholastieke wedergeboortetheologie, 
waarvan men inderdaad weinig heil kan verwachten, afgewend Wie de belijdenis van 
vraag en antwoord 8 vanuit het geloofsapriori beziet, wordt bewaard voor een heilloos 
passivisme"'" 

Woeldennks verwijt aan het adres van de Catechismus inzake scholastiek denken is 
ook met altijd billijk Wanneer vraag 5 zegt Kunt u dit alles volkomen houden'', dan is 

""Inzet p 64 

'^' Daar het verbond uit twee deelgenoten bestaat en de verbondslijn ook in de verzoening doorwerkt, 
dienen we te letten op de dubbele beweging inzake het handelen van God Er is een beweging van de mens 
naar God de zoeningsacte, er is ook een beweging van God naar de mens de vergeving en de verandering 
van toom naar genade Zowel de bovenwaarts gerichte als de benedenwaarts gerichte acte komen voort uit 
het initiatief van God , Dogmatiek deel 3b Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God, Kampen 1991, p 
445 (zie p 445-447) 

1» ^ Verboom, De theologie van de Heidelbergse Catechismus Twaalf thema s de context en de 
uitwerking Zoetermeer 1996 p 42 

'" Idem, p 47-48, citaat op p 48 
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volgens hem het gebruik van het woord 'kunnen' een symptoom van het scholastieke 
denken in zijns-categorieën. In plaats van de onwiV denkt de Catechismus aan fysieke 
onmacht. Maar wanneer Augustinus spreekt over non posse non peccare, mag daar bij 
hem niet aan een dergelijke onmacht gedacht worden. Waarom moet dat bij de Cate
chismus dan wel? 

Iets dergelijks kan gezegd worden met betrekking tot het onderwijs van de Ca
techismus over het ontstaan en de verbreiding van de zonde. Hier zou de Catechismus 
zich schuldig maken aan het oorzakelijk denken van de oude theologie. Terwijl de 
Catechismus niet anders doet dan teruggrijpen op Genesis 1 tot 3. Spreekt de Catechis
mus over onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, dan zou dat wijzen op 
de gedachte aan het doorgeven van de zonde als een zijns-bestand in de mens via de 
voortplanting. Het draagvlak voor deze bewering is hier wel erg smal. Dat geldt ook op 
andere plaatsen. Wat Woelderink als 'bewijzen' voor zijn stellingen en vermoedens 
aanvoert, is in strikte zin - inhoudelijk/materieel - geen bewijs te noemen.'" 

Opmerkelijk is, dat Woelderink in andere opzichten in Zondag 1-7 oer-reformatori
sche taal in de Heidelbergse Catechismus aantreft. Daardoor worden de verwijten van 
verstrikt-zijn in middeleeuws-scholastiek denken er niet geloofwaardiger op. 

5.4.5 Eschatologie 
In zijn bespreking van Doopsgezind belijden nu plaatst Woelderink een kritische noot 
bij de zijns inziens te sterk gespannen verwachting van de komst van het koninkrijk. 
Hij acht dit een onderschatting van wat er al van het koninkrijk gekomen is en van de 
mogelijkheden, die Christus' gemeente hier en nu heeft. 

Deze opmerking is typerend voor Woelderinks theologiseren. Hoewel het aspect 
van de eschatologische verwachting niet ontbreekt, blijft de aandacht voor de toekomst 
van Christus beperkt. De aandacht is vooral gericht op het leven van de gemeente in 
deze bedeling. Wat bij de doopsgezinden een te zwaar accent krijgt, blijft bij Woelde
rink wat onderbelicht. 

5.5 Barth 
Ook in de commentaren op het kerkelijk belijden blijkt Woelderinks houding ten 
opzichte van Barth ambivalent. In bepaald opzicht is er aansluiting bij het denken van 
Barth. Tegelijk probeert Woelderink er afstand van te houden. Het is met de volgende 
voorbeelden te illustreren: 

- ten aanzien van de Schrift is er een zekere affiniteit tussen Woelderink en Barth. Bij 
beiden is de Schrift niet in directe zin het Woord van God. Daarvoor is de werking 
van de Heilige Geest nodig. Hier keren de accenten uit het begin van Woelderinks 
eerste periode terug. Tegelijk keren ze versterkt terug. In zijn eerste periode wees 
Woelderink de toen nog door hem 'evolutionistisch' genoemde vooronderstellingen 

" ' BIJ vraag/antwoord 11 vermoedt Woelderink invloed van de middeleeuwse theologie- Gods deugden 
zouden eisen stellen De grond voor dit vermoeden ontbreekt Verder dan een 'waarschijnlijk' kan Woelde
rink hier dan ook niet komen; Inzet, p 63-64 
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van het Schnftkritische denken af'" Nu knjgt bij Woeldennk - evenals bij Barth -
dit Schnftkntische denken de ruimte Toch houdt Woeldennk ook afstand van de 
visie van Barth op de Schnft deze is te wiUekeung en te mechanisch Er is een 
blijvende saam-verbondenheid tussen bijbelwoord en Gods Woord Hier keert - al 
IS het in verzwakte vorm - het accent uit de eerste periode op de duurzaamheid van 
de openbanng m de Schnft terug, 

- Woeldennks exegese van Romeinen 11 - de. (edele) olijfboom is Christus, de takken 
zijn Israel - doet sterk denken aan die van Barth''" Wel is er een verschil Voor 
Barth is Chnstus de wortel. Abraham de stam, en Israel de takken Deze verder
gaande detaillenng ontbreekt bij Woeldennk, 

- de benadenng van de scheppingsgeschiedenis vanuit de heilsgeschiedenis bij 
Woeldennk heeft overeenkomsten met het denken van Barth Ook bij Barth is het 
genadeverbond bepalend voor (de beschnjving van) het scheppingsverbond ' ' ' Wat 
Woeldennk over de vnje wil zegt, ligt geheel in de lijn van Barths spreken daar
over ''* Anderzijds neemt Woeldennk afstand van de manier, waarop Barth het 
beeld van God verklaart Zoals hij ook Barths spreken over het 'Nichtige' afwijst 

Samenvattend Woeldennks opmerkingen rond het kerkelijk belijden geven er op 
diverse punten blijk van, hoezeer hij zich - in toenemende mate - door Barth aang
esproken wist Van een slaafs navolgen van Barth is geen sprake Ondanks de groeien
de distantie blijft er verbondenheid met het reformatorisch/gereformeerd belijden Wel 
IS vaak een barthiaans klimaat merkbaar. 

XVII.6 Conclusie 
In zijn laatste penode knjgt bij Woeldennk het belijden van de kerk ruime aandacht 
Zijn kntiek op het gereformeerd belijden radicaliseert zich Vaak is een barthiaans 
klimaat voelbaar Toch blijft Woeldennk de aansluiting zoeken bij het 
reformatonsch/gereformeerd belijden Zijn visie op belofte en geloof, zoals ontwikkeld 
in zijn eerste penode, blijft hij tot het eind toe trouw 

Met name 'De inzet van de Catechismus' geeft blijk van Woeldennks geradi
caliseerde kritiek op het gereformeerd belijden. Keer op keer signaleert hij in de 

' " Zie hoofdstuk I (Analyse 5 4) 

' " Zie voor Barths exegese KD 11,2, p 314 e v 

' " KD 111,1, p 46, p 258 ev Barth ontkent een historische status integntatis Es gab kein goldenes 
Zeitalter ( ) Der Urmensch war sofort der Ursunder (KD IV, 1, p 567) Als typerend voorbeeld van 
verbondsbreuk wijst Barth ook niet op Genesis 3, maar op Exodus 32 de zonde met het gouden kalf (KD 
IV 1, p 470 e v) Zo expliciet drukt Woeldennk zich met uit Wel stelt hij, dat de profeten wanneer zij 
Israel van schuld willen overtuigen, met verwijzen naar het eerste paradijs, maar naar een ander paradijs, dat 
van Gods genadeverbond aan de Sinai Woeldennk wil Genesis 1 tot 3 niet schrappen (Inzet p 39) Toch 
komt de historische betekenis van deze hoofdstukken by hem onder spanning te staan 

'"/TD 111,1, p 299 e V 
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Heidelbergse Catechismus sporen van scholastiek-substantieel denken. Woelderinks 
afkeer van dit denken is te verklaren vanuit zijn verzet tegen het subjectivisme. 
Genade is geen objectiveerbaar gegeven in de mens; genade wordt geschonken in de 
belofte om in levend geloof aanvaard te worden. 
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DEEL Il/Evaluatie 

1. Overzicht van de conclusies 
Woelderinks ontwikkelingsgang laat zich aflezen aan de conclusies, zoals die in Deel I 
steeds aan het eind van elk hoofdstuk getrokken zijn. Aan de eigenlijke evaluatie laten 
we een overzicht van (de kern van) deze conclusies voorafgaan: 

1. in de jaren twintig formuleert Woelderink een aantal grond-overtuigingen onder de 
noemer van het 'geloof, die in de volgende fase ongewijzigd zullen terugkomen. Al 
komt in de jaren na 1930 het zwaartepunt van Woelderinks theologiseren bij 
verbond/belofte te liggen, ongetwijfeld vormen de publicaties uit de twintiger jaren er 
inhoudelijk/principieel de aanloop toe. Het artikel 'Genadeverbond en bevinding' 
(1929) fungeert daarbij als natuurlijke schakel; 
2. in een concrete kerkelijke en pastorale contekst brengt Woelderink aan het begin 
van de jaren dertig zijn basis-inzichten over verbond en belofte op formule. Daarbij 
zoekt hij aansluiting bij de verbondsleer van Bullinger en Calvijn, terwijl hij voor wat 
betreft Gods verkiezing in het klassiek-gereformeerde spoor blijft. Met Calvijn wordt 
onderscheid gemaakt tussen een algemene en een bijzondere (geheime) verkiezing. 
Wel is het zo, dat verbond/belofte Woelderinks eigenlijke thema is, en dat de 
verkiezingsleer in dat kader (en dus niet als een zelfstandig thema) door hem ter sprake 
wordt gebracht. Tegelijk is - in vergelijking met de voorgaande publicaties - het 
zwaartepunt meer op afweer van het subjectivisme komen te liggen; 
3. in 1933 en 1934 treedt Woelderink met zijn inzichten inzake verbond en belofte 
steeds meer voor het voetlicht. Deze inzichten worden in deze periode meer verbreed 
dan verdiept. Steeds weer blijkt het verzet tegen het subjectivisme (in combinatie met 
het intellectualisme) de eigenlijke en diepste drijfveer te zijn. Daarbij is het Woelde
rink om de praktijk van het leven met God begonnen. De leer van de verkiezing krijgt 
nauwelijks aandacht. Deze leer komt eigenlijk alleen in het vizier, wanneer Woelderink 
protesteert tegen de beperking van het verbond tot de uitverkorenen. Reserves tegen de 
verkiezingsleer als zodanig is hier niet uit af te leiden. De voornaamste conclusie is, dat 
Woelderink in 1934, bij het in kaart brengen van de historische ontwikkeling van de 
na-reformatorische periode voor het eerst ook op de Dordtse Synode 1618/19 invloed 
van de opkomende scholastiek signaleert; 
4. in de artikelenserie over De rechtvaardigmaking (1935) profileert Woelderink zich 
als een 'bevindelijke' dominee. Het belet hem niet om ingrijpende kritiek te oefenen op 
de manier, waarop in bevindelijke kring de rechtvaardiging beschouwd en beleefd 
werd. Vanuit het reformatorische spreken over verbond en belofte corrigeert Woelde
rink de idee van de 'bewuste rechtvaardigmaking'. Nieuwe gezichtspunten ten aanzien 
van verbond en belofte worden niet geboden. Over Gods verkiezing wordt 
confessioneel-gereformeerd gesproken. Woelderinks kritiek inzake aristotelisch-
scholastiek denken gaat zich nu ook uitstrekken tot de Heidelbergse Catechismus. Het 
betreft slechts een onderdeel van de Catechismus en raakt alleen de gevolgde 
redeneermethode; 
5. in de artikelenserie 'Het verbond Gods met den mensch' (1935/36) wordt het thema 
'verbond en verkiezing' polemisch toegespitst. In zijn strijd tegen het subjectivisme 
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komt het bij Woelderink - in confrontatie met N. Diemer en de leeruitspraken van de 
Gereformeerde Gemeenten in 1931 tot een verdere doordenking van de verhouding 
tussen verbond en verkiezing. Daarbij geeft hij helder aan, hoe deze verhouding naar 
zijn oordeel niet is (het verbond der verlossing en het verbond der genade dienen 
onderscheiden te blijven). Over de positieve invulling van deze verhouding is hij 
aanzienlijk minder helder en beperkt hij zichzelf tot enkele op zichzelf juiste algemeen
heden; 
6. de polemiek krijgt een vervolg door de reacties van H. Visscher en G.H. Kersten. 
In deze polemiek komt het tot een scherpe confrontatie met het over-bevindelijke 
denken. Tevens komen rond Woelderink de tegenstellingen in hervormd-gereformeerde 
kring op scherp te staan. Woelderink spreekt zich onomwonden uit: het subjectivisti
sche denken neutraliseert Gods verbond met een beroep op Gods verkiezing. Tegen
over dit denken, met name in eigen kring, komt hij op voor het verbond van de genade 
en het functioneren daarvan in het geloofsleven; 
7. de bijdragen aan de jeugdbladen De Vaandrager en De Kandelaar in de periode 
1932-1936 bevestigen het beeld, dat uit de andere publicaties in deze periode naar 
voren komt. Tegenover het subjectivisme wijst Woelderink de jeugd op de vastheid 
van Gods verbond; 
8. met de verschijning van Het Doopsformulier in 1938 wordt een voorlopig eindpunt 
in Woelderinks theologische ontwikkelingsgang bereikt. Zijn sinds 1931 ontwikkelde 
inzichten inzake verbond en belofte krijgen een brede wetenschappelijke onderbou
wing. Alle nadruk valt op verbond en belofte als de algemene basis, waarop de 
particuliere geloofstoeëigening uit kracht van de Heilige Geest heeft te steunen. Voor 
dit werk van de Geest is Gods verkiezing de beslissende achtergrond. Wat Woelderink 
over Gods verkiezing zegt, is op zichzelf genomen conform de gereformeerde confes
sie. Over de eenheid van verbond en verkiezing is hij terughoudend. De kenweg van 
het geloof om te komen tot kennis van de verkiezing blijft gehandhaafd. Blijkens het 
'nochtans des geloofs' is er ook van een tegenstelling tussen verbond en verkiezing 
sprake. Wat het verbond betreft, sluit Woelderink zich aan bij Calvijn. Diens spreken 
over algemene en bijzondere verkiezing laat hij ongenoemd; 
9. vanaf 1941 typeert Woelderink de over-bevindelijke stroming als 'dopers'. Het 
komt tot een eerste kritiek op Calvijn. Al is deze kritiek nog min of meer formeel van 
karakter (het betreft de afwijzing van het onderscheid algemeen/bijzonder), hiermee 
ligt de weg open naar een meer materiële kritiek. Woelderink ziet het 'nochtans des 
geloofs' met name in de aanvechtingssituatie functioneren. Wie zich echter in een 
dergelijke situatie van dit 'nochtans' bedient, geeft daarmee blijk van eigen verlegen
heid ten aanzien van de verhouding tussen verbond en verkiezing; 
10. Woelderinks stellingname tegenover en reactie op het dogmatisch geschil in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (1942/43-44) biedt een goed overzicht van de 
denkbeelden, zoals hij die in zijn verzet tegen het subjectivistische denken ontwikkeld 
had. Met name in Belofte en werkelijkheid (1945) geeft Woelderink van zijn visie op 
verbond en belofte een nadere doordenking. Niet altijd is de terminologie even helder. 
Opnieuw treft een kritische opmerking in de richting van Calvijn ('logicisme'). Weer 
komt de spanning tussen verbond en verkiezing bij Woelderink aan de oppervlakte: het 
geloof begint wel bij Gods beloften, maar uiteindelijk moet de persoonlijke verkiezing 
uit het werk van de Heilige Geest in het hart afgelezen worden; 
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11. in zijn stichtelijke lectuur in de periode 1946-49 geeft Woelderink blijk van een 
grotere aandacht voor het werk van de Heilige Geest en voor de heiliging van het 
leven. Ten aanzien van belofte en verbond voegt de stichtelijke lectuur niets wezenlijks 
toe. Wat Woelderink over de verkiezing schrijft, blijft op zichzelf genomen binnen 
confessionele kaders. Aan de verkiezingsleer wordt nauwelijks positieve aandacht 
besteed, terwijl de Dordtse Leerregels in dit opzicht veel te bieden hebben voor de 
praxis pietatis. Dit versterkt het vermoeden, dat de hantering van de klassiek-gerefor
meerde verkiezingsleer - bij alle formele erkenning ervan - Woelderink voor problemen 
stelt; 
12. in zijn bijdragen aan het blad Homiletica in de periode 1941-49 signaleert Woelde
rink zowel bij Calvijn als bij de Heidelbergse Catechismus steeds vaker sporen van 
scholastiek-abstraherend denken. De angst voor dit denken krijgt trekken van een 
zekere overgevoeligheid ervoor. Dat geeft aan de kritiek soms het karakter van hyper
kritiek; 
13. zowel in 1948 als in 1949 confronteert Woelderink zich met Karl Barth. Beide 
malen gaat het om een indirecte confrontatie: de ene keer via G.C. Berkouwer, de 
andere keer via G.C. van Niftrik. Zowel op het punt van de (kinder)doop als dat van de 
verkiezing wijst Woelderink Barths standpunten af. Wel komt het in 1949 tot inhoude
lijke kritiek op de Dordtse Leerregels: zij kennen de verkiezing alleen maar als 'raad' 
en niet - primair - als 'daad'. Ondanks de milde formulering ('eenzijdigheid') is deze 
kritiek ingrijpend. Door deze eenzijdigheid dragen de Dordtse Leerregels naar Woelde-
rinks oordeel mede-verantwoordelijkheid voor deterministisch denken over de verkie
zing en voor een prediking, die geen evangelie-prediking meer is. Aan het artikel 'De 
waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling' (1949) kan met recht een schakelfunctie 
toegekend worden. Het sluit een periode af, waarin tot dusver inhoudelijke kritiek op 
de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer ontbrak. Het luidt een nieuwe periode in, 
waarin deze kritiek zich zal gaan radicaliseren; 
14. in Woelderinks kerkelijke stellingname tussen 1949 en 1956 krijgt zijn protest 
tegen het subjectivistische denken een ecclesiologische toespitsing. Deze kerkelijke 
stellingname is in hoge mate bepaald door zijn denken over verbond en doop. Waar 
verbond en doop ook in het kerkelijk denken van Hoedemaker een belangrijke plaats 
innemen, is de aansluiting bij het denken van Hoedemaker begrijpelijk. Het brengt 
Woelderink in nauwer contact met hervormd-confessionele kring, waar grote openheid 
voor het denken van Barth gevonden wordt; 
15. in 1951 neemt Woelderink in De Uitverkiezing publiek afscheid van de leer inzake 
een eeuwig besluit van verkiezing en verwerping, zoals deze door Calvijn geleerd en 
door de Dordtse Leerregels beleden is. In dit afscheid speelt het denken van Barth een 
belangrijke rol. Woelderink bepleit nu een algehele historisering van de verkiezing. 
Niet langer ziet hij kans om de integriteit van Gods verbond en belofte te combineren 
met de orthodox-gereformeerde verkiezingsleer. De keus vóór verbond en belofte 
wordt een keus tegen het besluit van verkiezing en verwerping; 
16. wat Woelderink in de vijftiger jaren schrijft rond het thema verbond en belofte 
(doop, belijdenis doen, avondmaal en bevinding) is in de hoofdzaken gelijk aan wat hij 
daarover vanaf de dertiger jaren schreef. In zijn voortgezet verzet tegen het 
subjectivistische denken met zijn nadruk op het eigen innerlijk accentueert hij steeds 
het gelovig leven uit Gods onvoorwaardelijke heilsbelofte. Het mag opmerkelijk heten. 
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dat Woelderinks denken over het verbond ongewijzigd is gebleven, ondanks zijn 
afscheid van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer; 
17. vanaf 1950 krijgt het kerkelijk belijden bij Woelderink ruime aandacht. De kritiek 
op het gereformeerde belijden radicaliseert zich. Met name De inzet van de Catechis
mus geeft daarvan blijk. Keer op keer signaleert Woelderink sporen van scholastiek
substantieel denken. Vaak is in Woelderinks beschouwingen een barthiaans klimaat 
voelbaar. Toch blijft hij aansluiting zoeken bij het reformatorisch/gereformeerde 
belijden. 

2. Eerder gegeven antwoorden op de in deze studie gestelde primaire 
vraag 

2.1 Vraagstelling 
In de Algemene Inleiding van deze studie werd bij het studiedoel als primaire vraag 
geformuleerd, waarom Woelderink met de door hem aangehangen verbondsbeschou
wing kwam tot zijn afwijzing van de klassiek-gereformeerde leer inzake Gods verkie
zing en verwerping, zoals deze geformuleerd is in de Dordtse Leerregels. Voordat een 
eigen antwoord geformuleerd wordt, inventariseren we eerder door anderen gegeven 
antwoorden op de gestelde vraag. 

2.2 Het klassieke antwoord: remonstrantisme 
Remonstrantisme. Dat stempel kreeg Woelderinks visie op verbond en belofte al heel 
snel binnen eigen hervormd-gereformeerde kring. Hij ontmoette dit verwijt in de 
pastorale praktijk. In scherpe woorden werd het hem voor de voeten geworpen door H. 
Visscher en I. Kievit. Hun visie laat zich als volgt samenvatten: Woelderinks verbonds
leer is structureel remonstrants van aard. Hij spreekt over een algemeen geldende 
onvoorwaardelijke belofte en over een verplichting tot geloof. Een dergelijk spreken 
wijkt af van het gereformeerde spoor. Het voorwerpelijke Woord en het voorwerpelijk 
verbond zijn niet genoeg. Zonder wedergeboorte heeft een mens er geen deel aan. En 
deze wedergeboorte is vrucht van Gods vrijmachtige en verkiezende genade. Zo 
spreken Calvijn en in diens spoor de oude theologen over het verbond.' 

Op een bepaalde manier komt deze taxatie bij C. Graafland in 1990 terug. In zijn 
bespreking van De rechtvaardigmaking door het geloof (alleen) constateert hij bij 
Woelderink naast afwijzing van Arminius toch ook verwantschap met hem. Bij allebei 
heeft het geloof van de mens een centrale positie. "Bij beide is het geloof de schakel, 
waardoor een ruimere meer algemene rechtvaardiging, die kennelijk ook weer teniet 
kan gaan, overgaat in een strikt persoonlijke en onverliesbare rechtvaardiging in het 
geloof. Dus wordt daarmee toch een constituerende factor in het geloof gelegd." Wel 

' Zie (onder andere) de artikelenreeks TDogmatische beschouwingen' van H. Visscher in het GW van 1936; 
zie daarnaast I. Kievit, Tweeërlei kinderen des verbonds (uitleggend-leerstellig gedeelte)/Voorwerpelijke-
onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift, Houten 1986 (herdruk van twee in 1936 afzonderlijk van 
elkaar verschenen publicaties). 
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noteert Graafland, dat voor Woelderink - in tegenstelling tot Arminius - dit geloof 
geheel en alleen genade is.^ 

2.3 Het antwoord van G.C. Berkouwer/C. Trimp: onduidelijkheid 
In zijn bespreking van Het Doopsformulier in het Calvinistisch Weekblad^ verwijt G.C. 
Berkouwer Woelderink onduidelijkheid over wat hij bedoelt met 'speculatie' in het 
opereren met de verkiezingsleer. Volgens Berkouwer vertekent Woelderink de positie 
van zijn tegenstanders uit de school van A. Kuyper. Bovendien geeft hij wel aan, hoe 
het verband tussen verbond en verkiezing niet is. Maar hij verzuimt aan te geven, hoe 
dit verband dan wel gelegd moet worden, ook al ontkent hij de verkiezing als zodanig 
niet. Bij Woelderink is de verkiezing of alleen maar achtergrond, die slechts als 
zodanig op de voorgrond (van het verbond) betrokken wordt, of we komen in de buurt 
van de dialectische verbonds- en verkiezingsbeschouwing, voor welke verbond en 
verkiezing praktisch worden tot identieke openbaringen van het ene thema der genade. 
In zijn polemiek verzuimt Woelderink aan te geven, welke plaats Gods verkiezing heeft 
in het geloof en in de theologie. Kortom, in Woelderinks verbondsleer is de verkie
zingsleer niet werkelijk geïntegreerd.'' 

Op dit onderdeel sluit C. Trimp zich bij Berkouwers evaluatie aan. Woelderink 
heeft de eenheid van verbond en verkiezing niet gegrepen. G.C. Berkouwer heeft hier 
destijds scherp gezien. Het brandmerken van alle zoeken naar de eenheid van verbond 
en verkiezing heeft zich gewroken in De Uitverkiezing van 1951.' 

2.4 Het antwoord van J. Kamphuis: Barth 
In de optiek van J. Kamphuis is het met name de invloed van Karl Barth en de dialecti
sche theologie, die Woelderink gebracht heeft tot zijn afwijzing van de gereformeerde 
verkiezingsleer. Binnen de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk 
"klonk de wekroep van J.G. Woelderink die de verstrooide schapen tot het Verbond 

' C Graafland, 'Woelderink en de Nadere Reformatie. Een theologie-histonsche analyse van Woeldennks 
rechtvaardigingsleer', in: Theol. Ref. XXXIII, p. 291-308, citaat op p. 306. Wat Graartand in 1990 als 
stelling uitspreekt, was in 1983 nog een vraag voor hem. Komt Woelderink - met zijn nadruk op de roeping 
om te geloven - er zo niet toe om m het geloof iets creatiefs te leggen? Op een ander moment schrijft 
Woelderink echter weer, dat het geloof zuiver receptief is, en mets zelf aanbrengt (zoals de remonstranten 
leerden). "Toch is Woelderink hier niet geheel duidelijk in"; zie 'De doop als splijtzwam in de gereformeerde 
gezindte' (p. 446-496), in: W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel (red), Rondom de 
doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de 
westerse kerk, Goudriaan 1983, p. 474-486 over Woelderink; citaat op p. 481. Graafland ziet Woelderinks in 
conflict komen met de Dordtse Leerregels niet alleen bepaald door zijn verbondsleer, maar ook door zijn 
visie op verkiezing uit 1941; Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing 
in het Gereformeerd Protestantisme, 's-Gravenhage 1987 (tweede druk), p. 385; zie hoofdstuk IX, 2 3.3. 

' Zie hoofdstuk VIIl.4.2. 

" Calvinistisch Weekblad 1939, p. 184, 195; J. Veenhof acht Berkouwer in deze analyse 'dogma-futurisch 
scherpziend'; GTTIS, p. 226. 

' C Trimp, Tot een levendige troost Zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing 
Gods, Goes 1954, p, 17. 
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terugriep en tot de trouw van God in de prediking van het Evangelie, tot, helaas, zijn 
kracht werd gebroken door de dialectische theologie."* Woelderink "capituleerde in 
1951 onder de druk van het barthianisme voor de dialectische oppositie tegen Dor
drecht en wist geen andere uitweg dan een historisering van de verkiezing."^ 

2.5 Dwarsverbindingen 
Tussen de weergegeven eerdere antwoorden bestaan de nodige dwarsverbindingen. 
G.C. Berkouwer legt met zijn taxatie een eigen accent. Tegelijk heeft hij begrip voor de 
uitspraak van H. Visscher over 'een verbond los van de verkiezing' bij Woelderink, ook 
al neemt Berkouwer niet het geheel van Visschers kritiek voor zijn rekening.* J. Kamp
huis, voor wie de invloed van de dialectische theologie op Woelderink van doorslag
gevende betekenis is, wijst op de moeite van (onder anderen) Woelderink met de 
eenheid tussen verbond en verkiezing.' Het gaat in de weergave van de antwoorden om 
het zwaartepunt van de bewering. 

De aan de gegeven antwoorden verbonden namen zijn niet exclusief. Met name de 
antwoorden, die spreken over 'remonstrantisme' en over 'capitulatie voor Barth' worden 
door velen gegeven. In deze samenvatting is met markante representanten van een 
bepaalde mening volstaan.'" 

Welke variatie er ook in de gegeven antwoorden is, op één punt bestaat er grote 
eenstemmigheid in de literatuur. In Woelderinks ontwikkelingsgang spelen zijn 
pastorale ervaringen een niet geringe rol." 

" Een eeuwig verbond, Haarlem 1984, p 33. 

' Een uitgemaakte zaak Een keuze uit de artikelen van Prof J. Kamphuis aangeboden bij zijn afscheid als 
hoogleraar door het Studentencorps 'Fides Quadrat Intellectum', Kampen 1987, p 100 Zie ook het artikel 
vanJ Kamphuis,'Perspectief in Schriftuurlijke bezinning', A^arferigeteten l ,p 160 

* Calvinistisch Weekblad 1939, p 205 

' Een uitgemaakte zaak, p 115 

'" BIJ andere auteurs zijn - met lichte variaties - soortgelijke antwoorden te vinden als bij de in 2 2 tot 2 4 
genoemde W. Balke is bijvoorbeeld van mening, dat Woelderink zijn leven lang bezig is geweest met de 
spanning van verkiezing en verbond (en met de verhouding tussen Woord en Geest) Uiteindelijk valt bij 
hem heel de spanning tussen verbond en verkiezing weg Met A A van Ruler ziet Balke Woelderink in een 
'agnostische duisternis' terechtkomen, Heel het Woord en heel de Kerk Schetsen uit de geschiedenis van de 
vaderlandse kerk, Goudriaan-Kampen 1992, p 188-189. In Themanr uit 1974 is een interview met C. 
Graafland te vinden, waaraan een door Graafland zelf geschreven inleiding voorafgaat Daarin stelt hij, dat 
De Uitverkiezing er rmsschien een bewijs van is, dat Woeldennk zich - mede wellicht door allerlei 
ervaringen - in een later stadium heeft laten inkapselen in de toen opkomende barthiaanse theologie (p 62) 
In het interview nuanceert hij deze uitspraak tof "Inderdaad, inkapselen is een te sterk woord Ik bedoel dat 
er een zekere affiniteit bestaat tussen beiden" (p. 63). 

" Zie A A. Koolhaas, Ten Geleide' in J.G Woelderink, De inzet van de Catechismus. Verklaring van de 
Zondagen I-VII van de Heidelberger, Franeker z j , p. 6-7; L Blok, Woord en Dienst van 16-2-1963, p 56, 
B Plaisier, Hel verbond bij J.G Woelderink (doctoraalscriptie Utrecht 1973), p 80; G W Marchal, JG 
Woelderink Een kennismaking (serie' Befaamde theologen), Kampen 1986, p. 17; P. Veldhuizen, 'Het 
verbond bij Woeldennk' (p. 70-90), in: Radix 23, p 72, 75, 89 
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3. Woelderinks visie op verbond en verkiezing 

3.1 Probleemstelling 
Verbond en verkiezing zijn de twee brandpunten van deze studie Bij het zoeken naar 
een (eigen) antwoord op de vraag, waarom Woeldermk met de door hem aangehangen 
verbondsbeschouwing kwam tot zijn afwijzing van de klassiek-gereformeerde verkie-
zingsleer, gaan we eerst beide brandpunten afzonderhjk na Is deze afwijzing aan 
Woeldennks visie op het verbond inherent of hangt deze samen met zijn visie op de 
verkiezing'' Of snijdt het mes hier aan twee kan ten'' 

3.2 Woelderinks aansluiting bij Bullinger/Calvijn 

3.2.1 Woelderinks positie 
Woeldennk stelt, dat hij zich met zijn verbondsbeschouwing bevindt in de lijn van de 
reformatoren, met name van BuUinger en van Calvijn '̂  Alhoewel Calvijn weet heeft 
van een geheime verborgen verkiezing, bepaalt dat voor hem het verbond niet De 
gelovigen zijn met hun kinderen in Gods verbond tot kinderen van God aangenomen 
God geeft Zijn heil in de belofte, waarvan de doop de verzegeling is en roept tot 
geloof BIJ Calvijn wordt het verbond niet beheerst en beperkt door de verkiezing 

3.2.2 Terecht beroep? 
De vraag moet gesteld worden, of Woeldennk zich voor zijn visie op het verbond 
terecht op Calvijn beroept Deze vraag klemt te meer, waar C Graafland betoogt, dat 
in het theologiseren van Calvijn het zwaartepunt bij de verkiezing ligt Dit centrum is 
ook bepalend voor de belofte-prediking De vocatio universalis wordt beheerst door de 
vocatio specialis, dat wil zeggen door de particuliere verkiezing en verwerping '̂  Deze 
stelling - uitgesproken vanuit het aspect van de verkiezing - wordt door Graafland 
vanuit het gezichtspunt van het verbond herhaald en uitgewerkt in zijn publicatie Van 
Calvijn tot Comrie I'" Calvijn brengt niet alleen voortdurend het verbond in verband 
met Gods eeuwige verkiezing, maar laat het verbond daardoor ook beheersen " Heeft 
Graafland hierin het gelijk aan zijn kant, dan gaat Woelderinks beroep op Calvijn niet 
op 

'^ Z\ehi]\oorbee\d Doopsformulier p 129 e v 

" Van Calvijn tot Barlh p 46 

" Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme deel 1 & 2 
Zoetermeer 1992 

" Van Calvijn tot Comrie / p 170 
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3.2.3 Graaflands argumenten 
Graaflands argumentatie kent de volgende (hoofd-)momenten:'* 

1. Voor Calvijn zijn de voorzienigheid en de verkiezing nauw aan elkaar verbonden. 
Wel constateert Graafland een zekere bewegelijkheid en spanning op dit punt in 
Calvijns denken: nu eens accentueert hij de voorzienigheid, dan weer de uitverkiezing. 
Tegelijk relativeert Graafland deze constatering. Ook al plaatst Calvijn de verkiezing 
niet aan het begin, maar aan het einde van de heilsleer, hierbij moet toch rekening 
gehouden worden met de scopus-structuur van Calvijns theologie. "Calvijn plaatst en 
behandelt aan het eind, waar het al van meet af aan om begonnen was. (...) De predesti
natieleer wordt wel aan het eind geplaatst, maar is al van het begin af aan het heersende 
motief en de doelstelling, waar alles om begonnen is. Ze beheerst dan ook al vanaf het 
begin de christologie en de pneumatologie. Aan het eind blijkt dat weliswaar pas, maar 
vanaf het begin is dat de realiteit."" 

2. Wanneer Calvijn onderscheidt tussen een algemene en een bijzondere verkiezing, 
dan staat de algemene verkiezing in dienst van de bijzondere. "Dat zou dus in de relatie 
tussen verbond en verkiezing erop kunnen wijzen, dat het verbond zijn scopus heeft in 
de verkiezing, waarbij het verbond zelf het algemene en de verkiezing het engere 
terrein bestrijkt."'* Tevens is de algemene verkiezing beeld van de grotere weldaad; ze 
is beeld van de eigenlijke verkiezing. Zoals het Oude Testament heenwijst naar het 
Nieuwe als de volle en eigenlijke heilsopenbaring van God in Christus Jezus, zo wijst 
de algemene verkiezing heen naar de persoonlijke verkiezing in Christus tot zaligheid. 
De electio generalis neemt de vorm aan van de vocatio generalis, de electio specialis 
die van de vocatio specialis. De algemene verkiezing houdt het midden tussen verkie
zing en verwerping; men kan nog of tot de uitverkorenen of tot de verworpenen 
behoren. 

3. Graafland vindt het moeilijk om precies aan te geven, hoe Calvijn zich het adres 
van de belofte-prediking voorstelt. Hij schetst het volgende beeld van Calvijns 
gedachtengang. De vocatio generalis gaat ook naar de verworpenen uit; de vocatio 
specialis - de innerlijke krachtdadige roeping - voltrekt zich alleen aan de uitverkore
nen. "Dus niet in de verkondiging, maar in het geloof erin, d.i. in Gods verlichting, valt 
het onderscheid tussen de vromen en de goddelozen."" Volgens Calvijn zijn de 
beloften alleen van kracht, wanneer wij ze door het geloof aannemen. En dat geloof 
wordt alleen aan de uitverkorenen geschonken. Graafland concludeert: "Er bestaat 
blijkbaar wel een relatie tussen de belofte en het geloof, maar niet een relatie tussen de 

" Er wordt niet een volledig overzicht gegeven van Graaflands betoog Het gaat om de voornaamste argu
menten, waarmee Graafland zijn centrale stelling onderbouwt. 

" Van Calvijn tot Barth, p. 14. 

'* Van Calvijn tol Barth, p 18. 

" Van Calvijn tol Barth, p 41. 
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belofte en het ongeloof En omdat het geloof alleen wordt geschonken aan hen, die 
God 'gepraedestineerd heeft ter zaligheid', komt de gedachtengang van Calvijn toch, zij 
het op een indirecte wijze, hierop neer, dat de belofte alleen bestemd is voor de 
uitverkorenen en niet voor de verworpenen "̂ ° Gods verborgen wil is particulier, Gods 
geopenbaarde wil is universeel Er is geen inhoudelijke, algemene, universele aanbie
ding van Christus aan allen, zonder meer "Dat komt bij Calvijn ten diepste daardoor, 
dat Chnstus niet werkelijk voor allen gestorven is " '̂ Achter de universele heilsaanbie-
ding staat steeds Gods verkiezend en verwerpend handelen Al is Chnstus' offer wel 
genoegzaam (sufficienter) voor allen, Hij is alleen daadwerkelijk (efftcaciter) voor de 
gelovigen - uitverkorenen gestorven Volgens Graafland is het nog maar de vraag, of 
er werkelijk verschil is tussen Calvijn en de ontwikkeling in de gereformeerde ortho
doxie, te beginnen bij Th Beza "Dat Gods beloften ruim verkondigd worden is bij 
Calvijn altijd verbonden met hun voorwaardelijkheid, hetgeen aangeeft, dat zij (op de 
achtergrond) door de particuliere verkiezing worden beheerst "̂ ^ 

4 In tegenstelling tot Bullinger brengt Calvijn bij het verbond steeds de verkiezing 
ter sprake Graafland illustreert dit aan de hand van Calvijns uitleg van Genesis 17 
Wat het nageslacht van Abraham betreft brengt Calvijn hierbij nadrukkelijk en 
uitvoerig Romeinen 9 8 ter sprake, waar onderscheid gemaakt wordt tussen wettige en 
onechte kinderen van Abraham Toch zegt Calvijn niet - wat te verwachten was - dat 
alleen de uitverkorenen tot Gods volk behoren Evenmin beweert hij, dat alle op 
natuurlijke wijze uit Abraham voortkomende volken in dit verbond zullen worden 
opgenomen Calvijn bewandelt een tussenweg Israel is uit genade in Gods verbond 
opgenomen, krachtens Gods belofte Toch maakt Calvijns uitleg van Handelingen 
13 12 duidelijk, dat voor hem het geloof beslissend is voor het horen bij het verbond 
"Het erfelijk zijn van de belofte op grond van geboorte blijft dus zolang en in dat geval 
van kracht, wanneer het geloof ermee gepaard gaat " '̂ Toch is het voor Calvijn ook 
mogelijk - hij kan daarbij gedacht hebben aan de jonge kinderen, bij wie het geloof pas 
later blijken kan - "om voor een tijd tot het verbond te behoren alleen op grond van 
natuurlijke geboorte, maar dat op een bepaald moment duidelijk moet worden of dit in 
het verbond zijn door het geloof wordt bevestigd en voortgezet of door het ongeloof 
wordt afgebroken "̂ '' 

5 Calvijn kent trappen binnen het verbond In de eerste fase is heel de mensheid 
betrokken, in de tweede Abraham en diens nageslacht (met daann een verbijzondering 
tot Israel), en tenslotte de 'kinderen der belofte', over wie Romeinen 9 8 spreekt Het 

^^ Van Calvijn tot Barlh, p 42 

' ' Van Calvijn tot Barlh p 45 

" Van Calvijn lot Barlh p 46 (noot 47) 

" Van Calvijn tot Comne I p 90 

^̂  Van Calvijn tot Comne / p 91 
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vleselijke en geestelijke gaan tijdelijk samen. Heel Israël is Gods uitverkoren volk. 
Maar er is binnen de kring van dit volk sprake van een electio specialissima. Dan is er 
niet alleen meer een uitwendige roeping, maar ook de krachtdadige roeping, die God 
inwendig door Zijn Geest bezegelt. De geestelijke component geeft uiteindelijk de 
doorslag. De uitverkorenen vormen de nauwste verbondskring. 

6. Calvijn onderscheidt tweeërlei aanneming tot kinderen, die hij ook kan omschrij
ven als tweeërlei verkiezing. Graafland vindt het moeilijk om helder aan te geven wat 
Calvijn er precies mee bedoeld heeft. Soms staat de volledige aanneming van heel 
Israel centraal, die door geloof wordt bevestigd of door ongeloof wordt afgebroken. 
Calvijn kent ook een meer algemene belofte-aanbieding. Dat is de belofte van het 
uitwendige woord. Is de belofte bestemd voor de uitverkorenen, dan "treedt er een 
beperking op in de adressering, die echter tegelijk gepaard gaat met een vermeerdering 
van haar inhoud."^^ In dit verband wijst Graafland op Calvijns spreken over een 
voorwaardelijk verbond. Wordt aan de voorwaarde om te geloven niet voldaan, wordt 
de verbondsrelatie niet wederkerig, dan is er in feite van een verbond geen sprake. Dan 
blijft het verbond beperkt tot een aanbieding van de belofte, die van mensenkant niet 
wordt beantwoord. Hier ziet Graafland groot onderscheid met Bullinger, die over het 
verbond spreekt als over een eenzijdig door God gegeven testament en niet als een 
door twee partijen in wederkerigheid gesloten verbond. Alleen de uitverkorenen 
voldoen aan de voorwaarde van het verbond, dankzij het door de Geest in hen gewerk
te geloof. Graafland concludeert: "Dat houdt in, dat alle niet-gelovenden (niet-verkore-
nen) in feite niet tot het verbond behoren. Het verbond wordt dan door Calvijn 
ingeperkt tot en in wezen gelijkgesteld met de kring der verkorenen."^' Graafland ziet 
Calvijn zelfs tot de leer van tweeërlei verbond naderen: een verbond, waartoe het hele 
bondsvolk behoort en een verbond, waartoe alleen de uitverkorenen behoren.^^ Er is 
een algemene aanbieding van de belofte, die soms persoonlijk bedoeld lijkt, maar die in 
eigenlijke zin alleen voor de uitverkorenen bestemd is.̂ * Het verbond is slechts middel 
(medium) tot realisering van de verkiezing.^' 

7. Deze beperking van het verbond brengt Calvijn volgens Graafland ook aan, 
wanneer de christologische structuur van het verbond aan de orde komt. Christus geeft 
aan het verbond zijn universele omvang. Maar alleen wie in Christus gelooft, deelt in 
het heil van het verbond. "Maar dan gaat het weer alleen om de 'krachtig geroepenen', 
dat wil zeggen om de uitverkorenen. Want in hen wordt de belofte verwerkelijkt, 

Van Calvijn tot Comrie I, p 105. 

Van Calvijn tot Comrie /, p 107. 

Van Calvijn tot Comrie /, p 132. 

Zie de conclusie in Van Calvijn tot Comrie /, p 119. 

Van Calvijn tot Comrie I, p. 130-131. 
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want 'dit vloeit voort uit de bron der vrijmachtige verkiezing ... waaruit het geloof 
zelf ontstaat'";^" 

3.2.4 Weging van Graaflands argumenten 
Bij de weging van de argumentatie van C. Graafland dient het te gaan om de vraag, of 
hij Calvijn zakelijk juist interpreteert." Aandacht verdienen de volgende overweging
en: 

1. Met P. Jacobs neemt Graafland een scopus-structuur bij Calvijn aan: aan het einde 
blijkt, hoe vanaf het begin de predestinatie een beslissende rol speelt." Deze door 
Graafland aangenomen scopus-structuur is echter geen onomstreden interpretatie
kader. Het tendeert naar het aannemen van de predestinatie als 'Zentrallehre' (A. 
Schweizer) bij Calvijn.'' A.D.R. Polman komt al in 1936 tot de conclusie, dat in 
Calvijns denken de predestinatie wel van centrale betekenis is, maar er niet de centrale 
plaats inneemt, van waaruit alles op supralapsarische manier (zoals bij Beza) gededu
ceerd wordt. "De werkelijkheid der praedestinatie wordt nergens geïgnoreerd, steeds 
verondersteld en meermalen beleden, terwijl zij toch de behandeling der verschillende 
stukken niet beheerscht. Zij sluit zich harmonisch bij het gansche systeem, dat recht
streeks uit Gods Woord wordt opgebouwd, aan en vormt de stille grondslag ervan, 
zonder een domineerende plaats in te nemen."'"' Deze 'stille grondslag' is wat anders 

" Van Calvijn tot Comne /, p 141 

" Graafland verwijt A de Reuver, dat hij bij voorbaat uitgaat van het 'gelijk' van Calvijn; Graafland dnngt 
aan op een meer zakelijke benadering; Verantwoord gereformeerd Een voortgezet gesprek, Zoetermeer 
1995, p 45-46. Daarmee is nog met aangetoond, dat De Reuver Graaflands Calvijn-mterpretatie met 
zakelijk zou benaderen 

" Van Calvijn tot Barth, p 14 Bij Graafland wordt de Iijn van P Jacobs tevens verscherpt Terwijl Jacobs 
spreekt over een wederkerige scopus-structuur, legt Graafland de volle nadruk op een enkelvoudige scopus; 
zie A de Reuver, 'Bedelen bij de bron' Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en 
Nadere Reformatie (diss Utrecht), Zoetermeer 1992, p. 558, zie ook p. 557 (noot 221). Volgens Graafland is 
hij niet aprioristisch van deze scopus-structuur uitgegaan, "maar ze is veeleer bij mij opgekomen als Lese-
frucfit van een jarenlange studie van Calvijn zelf"; Verantwoord gereformeerd, p 50 

" Zo A de Reuver,'Van Calvijn tot Graafland Graafland en Calvijns predestinatieleer'(p 69-91), in: C.G 
Graafland, H B. Graafland en A J Zoutendijk (red.). Uitdagend gereformeerd. Reacties op prof dr C 
Graafland Feestbundel in verband met het afscheid van prof dr C Graafland als bijzonder hoogleraar 
vanwege de Gereformeerde Bond aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht op 1 
september 1993, Zoetermeer 1993, p 76 Graafland van zijn kant stelt, dat hij zich bewust met bij Schweizer 
heeft willen aansluiten; een 'scopus' is ook wat anders dan een 'centrum'; Verantwoord gereformeerd, p 52. 

" De Praedestinatieleer van Augustinus, Thomas van Aquino en Calvijn Een dogmahistorische studie 
(diss VU Amsterdam), Franeker 1936, p 76-77 Zie ook Richard A. Muller, Christ and the Decree 
Christology and predestination in reformed theology from Calvin to Perkins, Durham 1986 "Rather than 
call predestination the central dogma of Calvin's system, we recognize its importance within a larger 
complex of sotenological motifs Within that complex it functions as the keystone of a doctrinal arch, having 
a unitive significance of Calvin's thought" (p 22). MuUers 'keystone' is vergelijkbaar met Polmans 'stille 
grondslag' 

608 



dan Graaflands 'scopus-structuur'. Bij de 'stille grondslag' wordt Gods verkiezing 
steeds gerespecteerd en verdisconteerd. In de 'scopus-structuur' gaat Gods verkiezing 
het geheel domineren?^ 

A. de Reuver is van mening, dat bij Calvijn niet de predestinatie, maar Christus de 
scopus van de heilige leer is. Meerdere malen spreekt Calvijn over Christus als summa 
en scopus van het evangelie. In het verlengde hiervan neigt De Reuver ertoe om de 
unio mystica cum Christo te beschouwen als de scopus van Calvijns theologie, 
waarmee dan meteen recht is gedaan aan Calvijns pneumatologische grondteneur.^* 
Hierop heeft Graafland gereageerd met de opmerking, dat Christus bij Calvijn (uiter
aard) de scopus van het evangelie is, maar dat daarmee de structuur van Calvijns 
theologie nog niet is blootgelegd. Bij Calvijn staat de unio mystica cum Christo wel 
centraal, maar zij is niet de scopus van het trinitarisch handelen van God. "Die zou, als 
we niet de predestinatie willen noemen, dan toch veel meer gezocht moeten worden in 
de eer van God. (...) We kunnen wel zeggen dat het de Geest om de unio cum Christo 
te doen is, terwijl het Christus te doen is om de verzoening van de zondaar met God. 
En bij de Vader gaat het om de verheerlijking van zijn deugden: soli Deo gloria. Het 
ligt dus wat gecompliceerd. Maar mij dunkt dat al deze drie scopi in Calvijns predesti
natieleer, aan het eind van zijn behandeling van het trinitarische handelen van God, 
samenkomen en hun culminatiepunt vinden."" 

Hier overtuigt Graaflands reactie niet. Hoe men het ook wendt of keert, in de door 
hem aangenomen scopus-structuur blijft de predestinatie heel Calvijns theologiseren 
beheersen en bepalen. Al is de scopus een eindpunt, het is al vanaf het begin het beslis
send gezichtspunt. Als zodanig fungeert het toch weer als een principe. Het van een 
dergelijk principe uitgaan noemt M.J.J.P. de Kroon 'een overwonnen standpunt'.'* In 
Calvijns denken staat de eer van God in het brandpunt, verbonden met het heil van de 
mens.'' In dat geheel speelt de verkiezingsleer een voorname rol. Maar niet de allesbe
heersende rol. Het onderzoek van Harald Rimbach"" ondersteunt deze zienswijze. In 
Calvijns theologie is de predestinatie niet de 'Zentrallehre'. Ook wijst Rimbach - zonder 

" Vergelijk J Kamphuis, Met Calvijn in de impasse'' Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing 
en evangeliepredikmg een blokkade voor de prediking van het evangelie'' (serie Woord en Wereld 10), 
Ermelo 1989, p 18-19 

' ' A de Reuver, 'Van Calvijn tot Barth (3)', Whvr. 75, p. 542; Uitdagend gereformeerd, p. 77. 

" Verantwoord gereformeerd, p. 52. 

" De eer van God en het heil van de mens Bijdrage tot hel verstaan van de theologie van Johannes Calvijn 
naar zijn Institutie, Roermond 1968, p. 13; zie ook James B , Torrance, The Concept of Federal Theology -
Was Calvin an Federal Theologian''' (p 15-40, in Wilhelm H Neuser (ed ), Calvinus Sacrae Scripturae 
Professor. Calvin as Confessor of Holy Scripture, Grand Rapids 1994: "The doctrine of 'the double decree' 
was not the major premise of Calvin's system of theology" (p. 19). 

" De eer van God en het heil van de mens, p. 14-15 

'"' Gnade und Erkenntnis in Calvins Pradestinationslehre Calvin im Vergleich mit Pighius, Beza und 
Melanchthon (diss. Göttingen 1991), Frankfurt am Main 1996. 
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de term te gebruiken  de zogenaamde scopusstructuur af."' De predestinatieleer dient 
als toetssteen voor de leer van 'genade alleen'. In dat opzicht is zij een sluitsteen of een 
bekroning voor de Institutie. "Diese Charakterisierung gilt jedoch nur unter dem 
Vorbehalt, dass die hervorragende Stellung der Pradestinationslehre nicht im kausallo

gischen Sinne, sondem soteriologisch zu verstehen ist. Von ihrer Verstarkungs bzw. 
Prazisierungsrolle her hat sie auch in der Institutio den ihr gemassen Ort. Sie steht 
hinter dem, was sie aufgrund ihrer kausalen Perspektive prazisiert, sofem die Prazision 
sinnvoller Weise auf das zu Prazisierende folgt; und sie erscheint vor dem, worauf ihr 
Inhalt und das in III 120 Dargelegte angelegt sind: auf die VoUendung des Heils, dass 
in ihrer Lehre begründet wird.'"*^ 

2. Bij Calvijns onderscheid tussen de algemene en de bijzondere verkiezing, maakt 
Graafland de opmerking, dat de electio generalis slechts middellijke betekenis heeft en 
in wezen geen verkiezing is.''̂  Dat spoort met zijn opmerking in Van Calvijn tot 
Comrie /,'" dat het verbond slechts een medium is tot realisering van de verkiezing, 
waarom het God uiteindelijk gaat. De electio specialis is het wezenlijke; bij ver

hondJelectio generalis kan het nog alle kanten op. Met deze minimalisering van de 
algemene verkiezing doet Graafland Calvijns intentie in Inst. 111,21,6 en 7 niet werke

lijk recht. Ismaël had in het begin een gelijke graad verkregen met zijn broeder Izak, 
zegt Calvijn, omdat het geestelijk verbond in hem niet minder verzegeld was door het 
teken van de besnijdenis. Door eigen fout en schuld zijn Ismaël, Esau en dergelijken 
afgevallen van de aanneming tot kinderen, want de voorwaarde was erbij gesteld, dat 
zij getrouw Gods verbond zouden onderhouden, wat ze trouweloos geschonden 
hebben. In die weg voltrok zich Gods verkiezende genade voor Jakob/Israël. Al in de 
verkiezing van het hele volk toonde God Zijn vrije gunst. Israels ondankbaarheid wordt 
nu bestraft als dubbele ondankbaarheid {Inst. 111,21,6). Inderdaad gaat de electio 
specialis boven de electio generalis uit: Zo heeft wel in de aanneming van Abrahams 
geslacht de milddadige gunst geschitterd, die God anderen ontzegd heeft; maar in 
Christus' leden blinkt de kracht van Zijn genade veel voortreffelijker, omdat ze, in hun 
Hoofd ingelijfd, nooit van de zaligheid afvallen. Door het tussenstellen van het 
verbond des levens (interposito vitae aetemae pacto) roept God een bepaald volk tot 

■" "Nun kónnte man ihre Stellung fast am Schluss von Buch III der Institutio mit dem Argument zu erklaren 
versuchen, dass Zentrales erst am Ende emes Gedankengangs zu erschemen braucht, gewissermassen als 
eme nachtragliche Aufklarung über die im vorausgehenden Stoff wirksamen Prinzipien. Doch warum setzt 
Calvin sein Lehrstück zu Gottes Vorherbestimmung dann nicht ganz an das Ende der Institutio oder 
zumindest direkt an den Schluss des dritten Buches'' Bei der jetzigen Disposition (Institutio 1559) hat der 
Gedankengang des dritten Buches, wenn denn der am Ende stehende Themcnkomplex den Hohepunkt bieten 
soil, sein Ziel eher in der Lehre von der Auferstehung als in der Prddestinationslehre, und die Institutio als 
ganze zielt auf die Ekklesiologie ab. Dies allein spricht gegen die Interpretation der Pradestinationslehre als 
Zentrallehre in kausallogischen Sinn"; Gnade und Erkenntniss in Calvins Pradestinationslehre, p 4344 

*^ Gnade und Erkenntnis in Calvins Pradestinationslehre, p. 45. 

" Van Calvijn tot Barth, p. 19. 

■"p 130131. 

610 



Zich; in een deel ervan heeft nog een bijzondere wijze van verkiezing plaats, zodat Hij 
niet alleen door een genade zonder onderscheid krachtdadig (efficaciter) verkiest. In 
dat kader noemt Calvijn het verbond iets, dat in het midden ligt (medium quiddam est) 
tussen de verwerping van het menselijk geslacht en de verkiezing van een gering aantal 
vromen (//wr. 111,21,7). 

In de electio generalis gaat het niet om een tussenfase, waarin de bij deze electio 
betrokkenen nog alle kanten op kunnen, maar om een tussenfase tussen algehele 
passering en bijzondere persoonlijke verkiezing."" Om het met J. Kamphuis te zeggen: 
"de verbondspositie staat - óók als er geen innerlijke vernieuwing van het hart is door 
de Geest - als een werkelijkheid tussen die twee andere werkelijkheden, namelijk ten 
eerste dat andere volken van het menselijk geslacht niet tot dit verbond zijn geroepen -
en dat bedoelt Calvijn in deze passage met 'verwerping' - èn ten tweede de bijzondere 
verkiezing ter zaligheid. Over de hele linie gaat het Calvijn hier om realiteiten. Daarbij 
wordt bij de ene werkelijkheid met de andere rekening gehouden, maar dat is wat 
anders dan dat de éne realiteit (de bijzondere verkiezing) de andere realiteit verslindt 
('geen verkiezing', zoals Graafland zegt), zoals de magere koeien het de vette deden in 
de droom van Farao, maar daarbij even mager bleven!'"** Anders gezegd, ook wanneer 
de electio generalis in dienst staat van de electio specialis, heft dat de eigen betekenis 
van de electio generalis niet op als in feite van ondergeschikt belang. Gods verkiezing 
realiseert zich langs de weg van Gods verbond. Maar die weg heeft niet alleen (echte) 
betekenis voor degenen, die tot de uitverkorenen behoren. 

3. Calvijns spreken over de voorwaardelijkheid van de belofte is voor Graafland de 
reden, dat hij Calvijns belofte-begrip door de verkiezingsleer beheerst en bepaald ziet 
worden. Zonder geloof wordt de verbondsrelatie niet wederkerig en is er in feite van 
een verbond geen sprake. Bij de uitverkorenen wordt deze voorwaarde door de Heilige 
Geest vervuld. Alleen bij hen - de krachtig geroepenen - zijn de beloften van kracht. 
Graafland verwijst hierbij naar Inst. 111,24,17, waar in zijn weergave Calvijn schrijft, 
dat de beloften eerst dan voor ons krachtig, van kracht (= geldig) zijn, wanneer wij ze 
door het geloof aannemen."*' 

Hier gaat Graafland in zijn Calvijn-interpretatie een beslissende wissel over. 
Wanneer Calvijn in Inst. 111,24,17 over 'van kracht zijn' (efficax) spreekt, heeft hij het 
niet over de geldigheid van de belofte, maar over het effect ervan. Efficax betekent: 
effectief, effect sorterend, vruchtzettend.** Het al dan niet aanvaarden van de beloften 

" "Calvin, therefore, does not identify covenant membership with particular election The covenant of grace 
serves rather as 'the middle ground' (medium quiddam) between the reprobate and the special elect As 
Hoekema has put it, 'Covenant membership is here pictured as a circle wider than particular election, but 
narrower than mankind as a whole'", Lyle D. Bierma, German Calvinism in the Confessional Age The 
Covenant Theology of Caspar Olevianus, Grand Rapids 1996, p. 49 

■" Mel Calvijn in de impasse ', p 20. 

■" Van Calvijn tol Barth, p 41. 

'" Zie A de Reuver, 'Van Calvijn tot Barth (4)', Whvr 75, p 576, zie over de belofte ook De Reuver in 
Uitdagend gereformeerd, p 79-82 
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heft hun geldigheid niet op. Hier is te wijzen op wat Calvijn heeft gezegd over de 
integritas van belofte en sacrament. Belofte en belofteverzegeling zijn alleen de 
gelovigen tot nut. De ongeschondenheid van belofte en sacrament is daarvan onafhank
elijk; die rust in de trouw van God. Aangeboden worden is wat anders dan (metter
daad) ontvangen worden (Inst. 111,2,32; IV, 15,17; IV, 17,33 en 34). 

Graafland is van mening, dat bij Calvijn het aanbod van de belofte een krachtig 
accent krijgt, wanneer de inhoud van de belofte tot het heil in Christus beperkt blijft en 
daarom voorwaardelijk van aard is, omdat het geloof niet in de belofte zelf ligt 
opgesloten. Bevat de belofte naast de christologische ook de pneumatologische 
component, dan krijgt de aanbieding een minder persoonlijke lading en soms ook een 
duidelijke beperking. Hoe dichter de belofte zelf zich ophoudt bij de verkiezing, des te 
meer neemt de actieradius van de belofte af."" Toch heeft bij Calvijn Gods belofte, 
zoals die in de doop aan de gelovigen en hun kinderen verzegeld wordt, een pneumato
logische component.'" In de eerste plaats wordt ons de genadige vergevmg van de 
zonden en de toerekening van de rechtvaardigheid beloofd, vervolgens ook de genade 
van de Heilige Geest (deinde Spiritus sancti gratia), die ons verandert tot nieuwheid 
des levens {Inst. IV, 15,5; zie ook 6); de doop is dan ook evenals de besnijdenis 
sacrament van de wedergeboorte {Inst. IV,16,4). De ganse Christus is inhoud van de 
belofte {Inst. 111,2,8)." Aan de in de doop bezegelde belofte - inclusief de pneumato
logische component - is naar de aard van de belofte de conditie tot geloof eigen. Alleen 
bij de uitverkorenen vindt deze voorwaarde gehoor uit kracht van de Heilige Geest en 
wordt de belofte effectief. Zij zijn de kinderen van de belofte, over wie Paulus spreekt 
in Romeinen 9:8. Zij hebben niet alleen deel aan de uitwendig aangeboden genade, 
maar ontvangen die ook inwendig in de krachtdadige roeping en verzegeling door de 
Heilige Geest.'^ Vanuit dit effect kan a posteriori geconcludeerd worden: hoewel de 
belofte tot allen gericht wordt, is zij niet op gelijke wijze aan allen gedaan.'' A priori 
gaat Calvijn uit van de geldigheid van Gods belofte voor heel de gemeente en de 
daarmee samenhangende verantwoordelijkheid. Het onderzoek van W.H.Th. Moehn 

^' Verantwoord gereformeerd, p 60-63. 

'" Zoals ook Graafland zelf aangeeft: de beloften van de doop hebben tot inhoud de reiniging van de zonden 
en de doding des vlezes en de nieuwheid des levens in de gemeenschap met Christus, Van Calvijn tot 
Comrie I, p 188 

" Daarom is het ook geen gevolg van een verkiezmgsfatalisme of van predestianisme, dat Calvijn en de 
gereformeerden nooit zonder meer zeggen Christus is voor u/allen gestorven. Hier is de volkomenheid van 
Christus' werk als Zaligmaker in geding. Hij heeft niet alleen de verzoening van de zonden bewerkt, maar 
HIJ heeft ook de toeeigemng van de verzoening, de toepassing van het heil verworven; J Kamphuis, Mei 
Calvijn m de impasse'', p 40 

" CO XXIII,238 (commentaar op Genesis 17-7) 

" CO VIII, 113 (Congregation). 
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bevestigt deze zienswijze voor wat betreft Calvijns preken over Handelingen.''' 
Het is dan ook niet hard te maken, dat Calvijn in wezen het verbond tot de 

uitverkorenen beperkt of de leer van een inwendig en uitwendig verbond benadert. In 
de wederkerigheid wordt het verbond niet geconstitueerd, maar geratificeerd." Niet in 
de verbondsmatige rechtspositie zijn er tweeërlei kinderen van God, maar vanuit de 
tweeslag verbond en verkiezing.'* De uiteindelijke realisering van het verbond bij de 
uitverkorenen heft bij Calvijn de algemene geldigheid van verbond en belofte niet op!^^ 

3.2.5 Balans 
Met het bovenstaande is niet heel Graaflands argumentatie uitputtend besproken. Toch 
maken we op grond van de weging van Graaflands voornaamste argumenten een voor

zichtige balans op. In Graaflands Calvijninterpretatie wordt niet het overtuigende 
bewijs geleverd voor de stelling, dat al bij Calvijn het verbond onder de beheersing 
staat van de verkiezing, een hoe voorname rol de verkiezingsleer in Calvijns denken 
ook speelt. Voor de stelling, dat de gelovigen met hun kinderen in het verbond tot Zijn 
kinderen zijn aangenomen, zonder dat Gods verkiezing hierop in mindering te brengen 
is, kan Woelderink zich terecht op Calvijn beroepen. Gods belofte is onvoorwaardelijk 
gegeven, ook al wordt zij voorwaardelijk gerealiseerd. Ook Calvijn kent de roeping en 
verplichting tot geloof. 

3.2.6 Woelderink en Calvijn 
Al kan Woelderink zich in de hoofdzaak met recht op Calvijn beroepen, daarmee is 
niet gezegd, dat Woelderinks beschouwingen en die van Calvijn elkaar geheel dekken. 
Op de volgende punten van onderscheid is te wijzen: 

1. Woelderink spreekt liever niet over het aanbieden van de beloften. Hij hoort er 
teveel terughoudends in. God geeft Zijn heil in de belofte. Dat laatste zegt Calvijn ook. 
Toch is hij aanzienlijk royaler dan Woelderink met de term aanbieden (offerre). 
Daarmee wil hij niet zeggen, dat God Zijn heil slechts aanbiedt.'* Elke belofte is een 
getuigenis van Gods liefde in Christus {Inst. 111,2,32). Dit getuigenis wordt in de 
belofte aangeboden om in geloof aangenomen te worden. Inhoudelijk staat Calvijns 

'■* God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in 
Calvijns preken over Handelingen 4:1  6:7 (diss. Utrecht), Kampen 1996, p. 277290. 

" Zoals Graafland zelf erkent; Van Calvijn tot Comrie I, p. 134. 

"■ Calvijn onderscheidt een dubbele reeks van kinderen in de kerk. Het hele lichaam van het volk wordt door 
één en hetzelfde woord tot Gods schaapskooi geroepen; in dat opzicht zijn ellen (omnes sine exceptione) als 
kinderen te beschouwen en slaat de naam 'kerk' op allen gemeenschappelijk Tegelijk  "in arcano Dei 
sacrario non alii censentur Dei filii quam in quibus fide rata est promissio"; CO XXIII,238 (commentaar op 
Genesis 17:7). 

" Zie ook J. van Genderen, Verbond en verkiezing, Kampen 1983, p. 19. 

" Dit accent legt Graafland, wanneer hij het verbondsmatige aanbieden vooral ziet functioneren in het 
nodigen en appelleren; Van Calvijn tot Comrie I, p 188190. 
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aanbieden dicht bij Woelderinks geven. In een denkklimaat, waarin aanbieden inder
daad als slechts aanbieden beschouwd werd, hecht Woelderink aan de minder vrijblij
vend klinkende term 'geven'.'' 

2. Ook de term voorwaarde gebruikt Woelderink liever niet. Calvijn doet het zonder 
reserves. De belofte van het evangelie is onvoorwaardelijk gegeven. Er gaat geen 
enkele conditie der wet aan vooraf. Maar de onvoorwaardelijk gegeven belofte heeft 
alleen bij geloof nut en effect. Calvijn heeft geen moeite om hier over een voorwaarde 
te spreken, juist omdat het geen wettische voorwaarde is, niet de grond waarop, maar 
de weg waarin het beloofde heil metterdaad ontvangen wordt, en dat uit kracht van de 
Heilige Geest.*" Materieel is deze zelfde gedachte bij Woelderink te vinden. Zijn 
reserve betreft de term 'voorwaarde'. Tussen Calvijn en Woelderink staat een ontwikke
ling, waarin het uitverkoren-zijn als voorwaarde vooraf ging fungeren, alvorens men 
zich Gods beloften durfde toe te eigenen. Die ontwikkeling vormt de achtergrond van 
Woelderinks reserve. 

3. Woelderink heeft zijn accent op het woord-karakter van het heil (onder andere) 
aan Calvijn ontleend. Toch is er tegelijk een accentverschil met Calvijn. Bij Woelde
rink valt de meeste nadruk op wat de gelovige in de belofte hier en nu al heeft, terwijl 
bij Calvijn de blik meer voorwaarts gericht is. Bij Calvijns theologie mag gesproken 
worden over een structureel eschatologische toonzetting.*' Deze eschatologische 
gerichtheid is er bij Woelderink veel minder. Niet dat deze geheel ontbreekt. Herhaal
delijk wijst hij erop, dat wij leven in de eeuw van het geloof en het van de belofte 
moeten hebben. Vandaar zijn problemen met het spreken over een aanvankelijke 
vervulling van de beloften. C. Graafland ziet hier bij Woelderink een sterk eschatolo
gisch motief werkzaam.*^ Maar terecht merkt M. van Campen op, dat het eschatolo
gisch aspect van de belofte wel ter sprake komt in Woelderinks geschriften, maar niet 
nader wordt uitgewerkt en ingekleurd.*' Woelderinks voornaamste interesse ligt bij het 
'al reeds' in de belofte, niet bij het 'nog niet' ervan. 

" K Schilder wijst erop, dat de gereformeerden in 1611 (Haagse Conferentie) en 1618/19 (Synode van 
Dordrecht) de term 'aanbieden' niet hebben willen prijsgeven, ondanks de vrijblijvende invulling, die de 
remonstranten aan deze term gaven. Schilder omschrijft 'aanbieden' als "rechtskrachtige handel conform 
bekend gemaakte bondsstipulaties binnen door de roeping met het evangelie geformeerden bondskring. Een 
'voorstellen' met gezag, een anapologeetstellend, d.w.z. op de verantwoordelijkheid appelleerend en alle 
onschuld benemend brengen tot beslissing"; Heidelbergsche Catechismus II, Goes 1949, p. 237-251, citaat 
opp 251. 

" Lyle D Bierma, German Calvmism m the Confessional Age, p. 42-43. 

" M van Campen, Leven uit Gods beloften, p. 105. 

" Rondom de doopvont, p 477. 

" Leven uit Gods beloften, p. 168; zie ook G.W Marchal, J.G. Woelderink, p. 138. 
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4. Woelderink beroept zich voor zijn visie op het verbond zowel op Bullinger^ als op 
Calvijn. In de hoofdzaken van de verbondsleer stemmen Bullinger en Calvijn over
een." Beiden kennen het verbond als (eenzijdig) testament (Bullinger) of als (onvoor
waardelijke) belofte van God (Calvijn). Voor beiden is het verbond tegelijk tweezijdig 
en wederkerig, zodat een beroep wordt gedaan op de menselijke verantwoordelijk
heid.** Wel is onderscheid in de verwerking van de verkiezingsleer. C. Graafland 
maakt erop attent, dat Calvijn - dit in onderscheid met Bullinger - bij de verbondsleer 
steeds de verkiezingsleer betrekt.*' De juistheid van deze constatering laat zich 
inderdaad aflezen uit het typerende voorbeeld van Calvijns uitleg van Genesis 17. Bij 
Bullinger is de verbinding van de verbondsleer met de verkiezingsleer losser, hoewel 
deze verbinding niet ontbreekt: in het verbond schenkt en vermeerdert God hoop en 
liefde in geloof, dat geloof is een geschenk van God aan Zijn uitverkorenen.^^ Ook kent 
Bullinger een dubbele predestinatie, al legt hij daarbij andere accenten dan Calvijn.*' 
Maar het zwaartepunt van Bullingers beschouwingen ligt bij het verbond. Wat dit 
zwaartepunt betreft staat Woelderink dichter bij Bullinger dan bij Calvijn. 

3.2.7 Conclusie 
Op grond van het bovenstaande materiaal is de conclusie, dat het oude verwijt van 
'remonstrantisme' aan Woelderinks adres op grond van zijn visie op verbond en belofte 
als zodanig niet houdbaar is. Hetzelfde geldt van de overeenkomst, die C. Graafland 

" Wilhelm Neuser beschreef de hoofdzaken van Bullingers theologiseren in' C Andresen (Herausg), 
Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte Band 2, Gottingen 1989, p 225-238; zie over Bullingers 
verbondsleer: J. van Genderen, Verbond en verkiezing, p. 75-76 

"' Zie J van Genderen, Verbond en verkiezing, p. 76: "Het ontwerp van Bullinger heeft de prioriteit gehad en 
Calvijn kon zich op beslissende punten bij hem aansluiten " Wel is Van Genderen van mening, dat Calvijn 
met in dezelfde zm als Bullinger verbondstheoloog genoemd kan worden "Daarvoor wordt de structuur van 
het geheel van zijn theologie te weinig beheerst door de verbondsgedachte Het verbond is voor hem 
evenmin een centraal thema als de verkiezing het is. Hij heeft bij dit thema eenvoudig willen samenvatten 
wat de Heilige Schrift zegt en dat is de kracht van zijn theologie"; p 79 Zie ook James B Torrance, 
Calvinus Sacrae Scripturae Professor, p. 16: "Although the concept of 'the convenant of grace' or 
'convenant of life' appears frequently in his writings, particulary in his discussion of the relation between the 
Old en New Testaments and of baptism and the Lord's Supper, it is in no way a key concept m his theology." 

" Lyle D Bierma, German Calvinism in the Confessional Age, p. 37, p 40-42. 

" Van Calvijn lot Comrie I, p 82, Graaflands terminologie - Bullinger liet de verbondsleer met compliceren 
door een daarmee verbonden verkiezingsleer, Calvijn dacht by het verbond wel steeds aan de verkiezing, met 
alle complicerende gevolgen vandien - blijft voor zijn rekening Ook is hiermee geen instemming uitgespro
ken met Graaflands bewering, dat Calvijn in zijn hermeneutiek de predestinatieleer in het algemeen en de 
dubbele predestinatie in het bijzonder als interpretatiesleutel hanteerde. Van Calvijn tol Barth, p 21 

'* Lyle D. Bierma, German Calvinism in the Confessional Age, p 38 

" Zie B Loonstra, Verkiezing-verzoening-verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum 
salulis in de gereformeerde theologie (diss Utrecht), 's-Gravenhage 1990, p 53-55, W Verboom, Kostbaar 
belijden. De theologie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Met preekschetsen, Zoetermeer 1999, p. 157-
159 
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ziet tussen Woelderink en Arminius ten aanzien van het geloof als een constituerende 
factor in de persoonlijke realisering van het heil. Niet alleen is bij Woelderink het 
geloof geheel en al een genadegave van God (zoals ook Graafland erkent). Ook is hier 
te wijzen op de aard van het geloof. Ook in de (aanvechtbare) constructie van de 
rechtvaardiging van de rechtvaardige, gaat het om een rechtvaardiging door het geloof. 
En geloven is voor Woelderink het volstrekte tegendeel van een verdienstelijk werk. 
Het staat als alleen maar aannemen van wat God in Zijn genade schenkt juist tegenover 
alle werken en presteren. Het geloof is voor Woelderink niet een schakel, waardoor een 
meer algemene rechtvaardiging overgaat in een persoonlijke rechtvaardiging. In zijn 
denken is de algemene belofte aan heel Gods kerk in de doop persoonlijk op naam 
gezet en verzegeld; door het geloof wordt deze belofte persoonlijk toegeëigend 
('persoonlijk eigendom'). 

Woelderinks latere afscheid van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer is niet 
inherent aan de door hem aangehangen verbondsleer. In de hoofdzaken volgt hij de 
verbondsleer van Bullinger/Calvijn, die deze leer combineerden met de leer van een 
dubbele predestinatie.^^ 

3.3 Woelderink over de verkiezing 

3.3.1 Overzicht 
Een overzicht van Woelderinks visie op de verkiezing geeft het volgende beeld: 

1. In zijn eerste periode (1914-1938) neemt Woelderink de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer voluit voor zijn rekening. Aanvankelijk sluit hij zich aan bij Calvijns 
onderscheiding tussen de algemene en de bijzondere verkiezing. Aan het begin van de 
dertiger jaren legt hij de nadruk op de eenheid van verbond en verkiezing: het verbond 
brengt Gods verkiezing op een bijzondere manier tot openbaring. Vanwege de eenheid 
van verbond en verkiezing kan de verkiezing voorwerp des geloofs zijn. De reforma
torische - en door Woelderink duidelijk positief beoordeelde - weg om tot kennis van 
de verkiezing te komen is die van de gelovige omhelzing van Gods beloften. 

Toch is er ook een geheime verkiezing van God; daarvan is het geloof de vrucht. 
Er is dus een uit de beloften kenbare verkiezing met daarnaast een verborgen verkie
zing. De algemene verkiezing is (her)kenbaar aan Gods beloften, de bijzondere 
verkiezing is geheim. 

Het valt op, dat de onderscheiding algemene/bijzondere verkiezing bij Woelderink 

™ Een soortgelijke opmerking kan gemaakt worden, wanneer Woelderinks verbondsleer naast die van K 
Schilder gelegd wordt Al eerder in deze studie werd gewezen op de overeenkomsten tussen beider visie op 
het verbond, al is er ook verschil te noteren (hoofdstuk V, 4.2.2 en 4 2.3) Zoals eveneens J van Genderen 
constateert "Vergelijken wij de concepties van Woelderink en Schilder, dan zien wij de overeenkomst De 
accenten zijn verschillend Bij Woeldermk is er een nauwe aansluiting bij de reformatorische theologie, bij 
Schilder een eigen verwerking van de gereformeerde grondgedachten"; Verbond en verkiezing, p. 86-87 
Ook K Schilder combineert deze verbondsleer met de leer van de dubbele predestinatie, zelfs met een ver 
doorgevoerd parallellisme tussen verkiezing en verwerping Eens te meer gaat de conclusie op Woelderinks 
latere afscheid van de gereformeerde verkiezingsleer is niet inherent aan de door hem aangehangen 
verbondsleer. 
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in de debatten met H. Visscher en G.H. Kersten niet meer ter sprake komt. Ook in Het 
Doopsformulier blijft deze onderscheiding ongenoemd. Wel keert daar de dubbelheid 
in Woelderinks spreken terug. Naast de kenweg van het geloof wordt het 'nochtans des 
geloofs' geplaatst: waar antinomieën tussen de (verkiezings)werkelijkheid en Gods 
Woord lijken te zijn, past niet de logische redenering, maar het 'nochtans des geloofs'." 

Al handhaaft Woelderink in zijn eerste periode de klassiek-gereformeerde verkie
zingsleer, wel moet gezegd worden, dat vanaf het begin zijn interesse meer ligt bij het 
verbond dan bij de verkiezing. 

2. In zijn tweede periode (1938/39-1949) spreekt Woelderink nog steeds over Gods 
verkiezing in orthodoxe zin. Zijn protest geldt niet de verkiezing als zodanig, maar de 
verkiezingsWee, die als beslissend gezichtspunt op een wettische manier heel het 
denken beheerst. 

Van het onderscheid algemene/bijzondere verkiezing distantieert Woelderink zich 
openlijk. Er is maar één verkiezing, die zich niet bij allen tot het einde toe voortzet. 
Daarmee blijft er een zekere dubbelheid bestaan. De verkiezing-tot-het-verbond is 
kenbaar uit de beloften. Maar bij wie deze verkiezing zich voortzet tot de zaligheid, is 
onbekend. Vandaar dat in Belofte en werkelijkheid toch weer met twee woorden 
gesproken moet worden. Gods verkiezende liefde wordt in het geloof gekend uit de 
beloften van het evangelie; maar Gods verkiezend eeuwig voornemen behoort tot de 
verborgen dingen, waarvan de inhoud niet gelovig omhelsd kan worden. Al rekent 
Woelderink af met de onderscheiding algemene/bijzondere verkiezing, het onderscheid 
blijft door zijn beschouwingen heen schemeren. 

Aan het einde van zijn tweede periode komt de eerste inhoudelijke kritiek op de 
Dordtse Leerregels. Bij Gods verkiezing maakten de opstellers geen onderscheid 
tussen raad en daad. Verkiezing is primair een (openbarings)daad van God, betoogt 
Woelderink. Wel erkent hij daarachter Gods eeuwig voornemen. 

3. In zijn derde periode (1949/50-1956) komt het bij Woelderink tot een algehele 
historisering van de verkiezing. Het 'nochtans' is geheel van de baan. Het is ook niet 
meer nodig. Er is geen verborgen besluit van eeuwigheid over het wel en wee van 
afzonderlijke personen. Gods verkiezing is openbaar in Jezus Christus. In dit opzicht 
sluit Woelderink zich bij Karl Barth aan. 

3.3.2 Taxatie 
Bovenstaand beknopt overzicht heeft het voordeel, dat de grote lijnen van Woelderinks 
ontwikkelingsgang helder worden. Tevens wordt duidelijk, op welk punt de 
verkiezingsleer Woelderink voor problemen stelde. Zijn moeite heeft betrekking op wat 
Calvijn de bijzondere verkiezing noemt. Woelderink krijgt in toenemende mate 
problemen met de onkenbaarheid voor het geloof van de geheime verkiezing, die zich 
niet rechtstreeks uit Gods beloften laat aflezen. De geheime verkiezing kan geen 
'voorwerp des geloofs' zijn. 

Aanvankelijk heeft Woelderink dit niet als een probleem ervaren. "Door Gods 

Doopsformulier, p. 144. 
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goedheid ben ik mijn arbeid begonnen met een ruime evangelieprediking. Want 
Christus was het middelpunt van mijn prediking niet alleen in zijn algenoegzaamheid, 
maar ook in zijn bereidwilligheid om een ieder zondaar te zaligen. Daarnaast predikte 
ik, als het te pas kwam, de eeuwige verkiezing. Beide stukken verbond ik door een 
'nochtans'."^^ Ook al Iaat dit 'nochtans' - betrokken op de verkiezing - zich in zijn 
publicaties pas traceren in Het Doopsformulier, vanaf het begin van zijn predikant
schap maakte Woelderink er een - tamelijk onbekommerd - gebruik van. Deze onbe
kommerdheid typeert ook de lezing 'Het Verbond' (1931/32). De kenbaarheid van de 
algemene verkiezing en de verborgenheid van de bijzondere verkiezing worden 
probleemloos naast elkaar vermeld. 

Toch gaat deze dubbelheid Woelderink voor moeiten stellen. Hij mag dan de 
algemene geldigheid van Gods verbondsbeloften voor alle gedoopten verdedigen en 
daarbij wijzen op de eenheid van het verbond en de (algemene) verkiezing, in de 
praktijk blijkt hem, dat voor zijn opponenten alleen de bijzondere verkiezing telt.^' 
Lang niet alle gedoopten blijken tot geloof te komen en dus deel te hebben aan Gods 
bijzondere verkiezing. Zo blijft de voor het geloof onkenbare geheime verkiezing de 
algemeenheid en de vastheid van Gods verbondsbeloften bedreigen en ondermijnen. 
Pas wanneer er zekerheid is over het deel hebben aan de bijzondere verkiezing - een 
zekerheid, die in het bevindelijk denkmodel alleen te constateren is - krijgt de algeme
ne verkiezing betekenis. Deze omkering leidt ertoe, dat niet Gods beloftewoord het 
houvast voor het behoud is, maar de aanwezigheid van kenmerken in eigen hart en 
leven. 

Tegen deze achtergrond neemt Woelderink - tot 1941 stilzwijgend - afscheid van 
Calvijns onderscheid tussen een algemene en een bijzondere verkiezing. In Calvijns 
model kunnen de algemene en de bijzondere verkiezing tegen elkaar uitgespeeld 
worden, waarbij de bijzondere verkiezing de algemene van waarde berooft. Voor het 
spanningsveld tussen Gods verbondsbeloften enerzijds en Gods eeuwige verkiezing
tot-behoud anderzijds blijft voor Woelderink alleen het 'nochtans des geloofs' over. 
Daarvan had hij zich als jong predikant probleemloos bediend. Inmiddels heeft zich 
voor hem de verhouding verbond/verkiezing geproblematiseerd. Dat geeft in deze 
situatie aan het 'nochtans des geloofs' het karakter van een verlegenheidsoplossing. 

Woelderinks denken blijft op dit punt dan ook in beweging. De manier, waarop hij 
in De gevaren der doopersche geestesstrooming het dillema algemene/bijzondere 
verkiezing tracht te boven te komen, is te beschouwen als een poging om vanuit Gods 
beloften voor het geloof enige greep te krijgen op de verborgenheid van de verkiezing
tot-zaligheid. Woelderink betoogt: er is maar één verkiezing, die zich niet bij allen 
voortzet. Die verkiezing wordt openbaar in (de beloften van) het verbond, waaraan 
allen deel hebben. Door het onderscheid tussen algemene en bijzondere verkiezing op 
te heffen, wordt - op een bepaalde manier - de bijzondere verkiezing aan Gods beloften 
gekoppeld. Verkiezing-tot-het-verbond is geen andere verkiezing, dan die uiteindelijk 
tot zaligheid leidt. Al is de verkiezing-tot-zaligheid geen inhoud van de belofte, deze 

"£dGIX, p. 132. 

" Gevaren, p. 14. 
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komt zo wel in het verlengde van de belofte te liggen. Met deze constructie poogt 
Woelderink een deel van de spanning op te lossen tussen de in het verbond algemeen 
geldige beloften en de die beloften schijnbaar weersprekende verborgen particuliere 
verkiezing. Een echte oplossing is het niet. Uiteindelijk blijft er een 'nochtans' nodig.'* 
In de gedachtengang over één verkiezing, die zich niet bij allen voortzet, blijft er een 
geheime component over - Gods eeuwig voomemen-tot-zaligheid - die geen 'voorwerp 
des geloofs' is, zodat alleen zelfreflectie rest. 

De positieve geluiden in de annoties bij Zondag 21 H.C. laten zich in dit geheel 
invoegen. Via de beloften klimmen we op naar de verkiezingszekerheid. Maar er blijft 
een niet uit de beloften kenbare rest: het geheime laatste deel van de verkiezing, dat 
niet alle bondelingen meemaken. Zo blijft in het door Woelderink gevoelde spannings
veld de werkelijkheid van Gods verkiezing de algemeenheid van Gods verbond en 
belofte bedreigen. Ook deze oplossing bevredigt hem niet helemaal. Niet voor niets 
ging sinds de verschijning van de Kleine Dogmatiek van G.C. van Niftrik de verkie
zingsleer hem op bijzondere wijze bezighouden. Zou de denkrichting van Barth/Van 
Niftrik hier een oplossing kunnen bieden? Maar ook hier heeft Woelderink aarzeling
en." 

In deze ontwikkeling past Woelderinks nadruk in 1949 op Gods verkiezing als 
(openbarings)daad. Dat daarachter Gods eeuwig voornemen ligt, wil Woelderink nog 
wel erkennen. Maar Gods verkiezing als zodanig is geen verborgenheid meer. "Als 
openbaringsdaad is de verkiezing het inkomen Gods in ons leven en vertolkt zij ons het 
wonder van zijn opzoekende liefde; hier gaat het niet om een speculatieve beschou
wing van wat verborgen is, maar om de kennis van God en van Jezus Christus, waarin 
het eeuwige leven is."'* 

Na kennisname van KD 11,2 hakt Woelderink een knoop door. In de al eerder 
geciteerde biografische notitie omschrijft hij zijn ontwikkeling als volgt; 'Dat ik hierbij 
niet kon volharden, kwam, omdat ik steeds meer ging zien, dat ik op deze wijze ging 
scheiden, wat de Dordtse Leerregels hebben samengebonden, nl. de leer van de 
eeuwige verkiezing en de leer van de eeuwige verwerping. In D.L. 1.6 is sprake van één 
besluit en niet van twee besluiten. Hoe meer ik mij daarin verdiepte, hoe meer ik tot het 
inzicht kwam, dat het onlogische 'nochtans', waarvan ik boven sprak, niets dan 
willekeur was, waarmede ik mijzelf op de been wilde houden. Want nu ging het voor 
mij niet meer om de tegenstelling tussen Gods beslissingen in verkiezing en verwer
ping enerzijds en de verantwoordelijkheid, waarvoor het evangelie ons stelt anderzijds, 
maar de grote vraag werd nu voor mij, of de God en Vader van de Here Jezus Christus 

'" Eerder in deze studie (hoofdstuk IX, 2.3.3) is de opmerking van C. Graafland afgewezen, dat Woeldennks 
spreken over één verkiezing, die zich niet bij allen voortzet, hem wel met de Dordtse Leerregels in conflict 
moest brengen (Van Calvijn tot Barth, p. 385). Van veranderlijkheid in Gods verkiezing is bij Woelderink 
geen sprake. Al is de taxatie anders, wel is met Graafland dit spreken over de verkiezing als een moment in 
Woeldennks ontwikkelingsgang aan te merken, waarin zijn moeite om de verbondsleer met de verkiezmgs-
leer te combineren aanwijsbaar is. 

" "Of van Niftrik de lezers gegeven heeft, wat zij zochten, betwijfel ik"; Uitverkiezing, p. 7. 

™£JCllI,p, 195. 
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dezelfde God is als die, van Wie in D L 16 wordt gesproken "'''' In deze notitie komt 
de naam van Barth niet voor Tegen de achtergrond van KD 11,2 is wel duidelijk, 
waarom Woeldennks gedachten in de door hem geschetste richting geleid werden De 
God van Calvijn - en de Dordtse Leerregels zijn hem daann gevolgd - is een Deus 
nudus absconditus, met de Deus revelatus, die als zodanig de Deus absconditus, de 
eeuwige God is Daarvan is in de verkiezingsleer het gevolg, dat God en Jezus Chnstus 
uit elkaar 'gerukt' worden '* Barths kntiek wordt Woeldennks kntiek Een voornaam 
deel van Barths antwoord wordt Woeldennks antwoord In het geheel blijft Woelde
nnks oorspronkelijke moeite met Gods eeuwig verkiezingsbesluit herkenbaar Vanaf 
nu is er voor hem in Gods verkiezend handelen geen enkele verborgenheid meer Er is 
wel Gods eeuwige liefde in Christus, maar niet een eeuwig besluit, dat betrekking heeft 
op bepaalde personen Verkiezing is verkiezing in Christus Jezus In Christus is Gods 
verkiezend handelen doorzichtig en kenbaar Zo kan heel de verkiezing 'voorwerp des 
geloofs' zijn 

Restant problematiek algemeen/bijzonder 
Met zijn aansluiting bij Barth hjkt Woeldennk het spanningsveld algemene/bijzondere 
verkiezing overwonnen te hebben Toch is een restant van dit spanningsveld overgeble
ven Woeldennk maakt verschil tussen het betreden van de voorhof en het uiteindelijk 
ingaan in het binnenste heiligdom Al liggen voorhof en binnenst heiligdom in één lijn 
- het binnenst heiligdom wordt bereikt via de voorhof - hier blijft een relief, waarin iets 
van de onderscheiding algemene/bijzondere verkiezing herkenbaar blijft'' 

3.3.3 Conclusie 
Woeldennks afscheid van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer is niet inherent 
aan zijn verbondsleer, was de conclusie in 3 2 7 Dit afscheid wordt bepaald door 
problemen met de verkiezingsleer Om precies te zijn door problemen met de combi
natie van de verbondsleer met de verkiezingsleer De onkenbaarheid van Gods 
verborgen verkiezing ervaart hij als een bedreiging voor de vastheid van Gods verbond 
en belofte Daarom zoekt hij naar een uitweg, die hem tenslotte brengt bij de ontken
ning van een eeuwig verkiezingsbesluit ten voordele van een m Chnstus geopenbaarde 
verkiezingsdaad 

De wortel van Woeldennks afscheid van Dordt' moet gezocht worden in zijn per
manente moeite om de verbondsleer en de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer in 
één harmonisch perspectief te zien, zonder aan het verbond tekort te doen In dit 
opzicht sluit het resultaat van dit onderzoek aan bij het antwoord van G C Berkou-
wer/C Trimp, al wordt daarmee niet het geheel van hun beschouwingen overgenomen 
Hun antwoord dient gepreciseerd en toegespitst te worden op het punt van Woelde
nnks moeite met de onkenbaarheid van Gods eeuwig verkiezingsbesluit 

^EdGW p 132 

"A'Din p 119 

™ Zie de excurs Overige spanningen in Woeldennks betoog in hoofdstuk XVc, 3 3 
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4. Achtergronden 

4.1 Inleiding 
In deze paragraaf gaan we de achtergronden na, die een rol gespeeld hebben bij 
Woelderinks uiteindelijke theologische positie. Deze factoren maken voor een belang
rijk deel deze positie inzichtelijk.Bij het nagaan van deze achtergronden gaat het om 
een historische, niet om een causaal-logische verklaring. Het gaat te ver om te stellen, 
dat Woelderink op grond van de straks te noemen factoren wel tot zijn afscheid van de 
klassiek-gereformeerde verkiezingsleer moest komen. Zo rechtlijnig en dwingend-
schematisch gaat het in het concrete mensenleven niet toe, ook niet in het menselijk 
denken en theologiseren. Het gaat om een combinatie van factoren, die - voorzover 
voor ons te overzien is - ertoe bijgedragen heeft, dat het bij Woelderink tot dit afscheid 
gekomen is. 

4.2 Afkomst 
Woelderink werd te Hasselt geboren in een kerkelijk meelevend gezin, behorend tot de 
gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde Kerk.*" Vader Woelderink 
diende de Hervormde Gemeente als ouderling.*' De geestelijke sfeer, waarin Woelde-
nnk zowel thuis als kerkelijk*^ opgroeide, is te typeren als mild-bevindelijk. Met 
dankbaarheid zou Woelderink later vermelden, dat hij het evangelie buiten over-
bevindelijke kringen had leren kennen.*' 

Uit Woelderinks afkomst laat zich moeilijk de latere ontwikkeling verklaren. Om 
het met zijn eigen woorden te zeggen: "Het spreekt vanzelf, dat onze opvoeding in 
gezin, school en kerk groot gewicht in de schaal legt ten opzichte van onze latere 
levensrichting, maar daarmede is lang niet alles gezegd."*" Naar eigen getuigenis had 
hij gaandeweg heel wat overtuigingen, die hij van huisuit had meegebracht, moeten 

*° "Ik was van huis uit hervormd opgevoed in liefde tot de Herv. Kerk, groot gebracht onder de geref 
behjdenis"; EdG IV, p. 68. 

" VeB, p. III. 

" In Woelderinks jeugd werd de Hervormde gemeente te Hasselt gediend door ds B van der Wal Volgens 
zijn zoon - ds C. van der Wal - bracht deze een zowel uitgesproken bevindelijke als ruim nodigende 
prediking, VeB, p III. S van der Linde zegt over de prediking van 'de oude ds Van der Wal', dat daarin veel 
ruimte was voor het werk van God in de tijd, interview. 

"VeB, p 157. 

*" EdG IV, p 62; Woelderink illustreert deze uitspraak aan de hand van zijn familiegeschiedenis. Zijn 
grootvader had twee broers; alle drie werden ze zeer godsdienstig grootgebracht Eén ging mee met de 
Afscheiding. De ander ging bij het openbaar onderwijs en hield er zeer liberale opvattingen op na 
Woelderinks grootvader hield het bij de oude schrijvers en was uiterst beducht voor de Afscheiding. "Men 
ziet hier duidelijk, dat de opvoeding niet alles beslist" (Idem). 
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laten vallen.*' Toch zijn er twee elementen in zijn afkomst, die bij zijn verdere ontwik
keling van belang zijn: 

1. de vraag naar de persoonlijke heilszekerheid is Woelderink van jongsaf aan eigen. 
Ook in de mild-bevindelijke sfeer is deze vraag van groot gewicht. Met deze vraag 
blijft Woelderink levenslang bezig. Ongetwijfeld heeft dat te maken met zijn latere 
pastorale ervaringen. Maar deze vraag is voor Woelderink dan geen nieuwe vraag. 
Terecht noemt J.E. Uitman hem 'diep verwant aan het gereformeerde geestes-leven';** 
2. van huisuit is het over-bevindelijk milieu hem vreemd. De directe confrontatie 
ermee zou hem danig schokken: "Voor mij, die uit Overijssel kwam, was het een ingrij
pend iets om in nadere aanraking te komen met het conventikelwezen van de Alblasser-
waard en de conventikelgeest, die alle gemeenten daar doortrok."*^ Hij zou deze geest 
als benauwend ervaren: "Het is te begrijpen, dat hij, die in een dergelijke atmosfeer 
niet werd groot-gebracht, daarin dreigt te stikken."** 

4.3 Studententijd 
Van 1905 tot 1909 studeerde Woelderink theologie te Utrecht. Het was voor de jonge 
student een periode van betekenis: 

1. Het was een tijd van confrontatie: Woelderink ontmoette er als gereformeerd 
denkend student andere theologische richtingen.*' Hij hoorde, hoe professoren en voor
mannen van de ethische richting verkondigden, dat met Christus' komst in deze wereld 
de wet haar betekenis verloren heeft, omdat Christus haar vervuld heeft.'° Deze en 
andere opvattingen dwongen hem zich te bezinnen op zijn gereformeerde achtergrond. 
Hij moest zijn standpunt nader leren bepalen: "mijn geref. belijdenis werd op de proef 
gesteld; ik moest zoeken naar wat de Schrift te zeggen heeft en dat was tenslotte 
beslissend; zo kon ik mijn verleden wel onder de critiek van anderen en van de Schrift 
laten doorgaan, maar ik begon niet met alles eerst los te laten om dan zonder enige 
overtuiging naar een vast uitgangspunt te zoeken."" 

*' EdG IV, p. 68;"... maar in andere ben ik wonderlijk vaak van uit de Schriften gesterkt..." 

"A7TXII, p. 258. 

" EdG IV, p. 62. 

** VeB, p. 79 Ten onrechte zegt J. Veenhof, dat Woelderink de 'doperse geestesstroming' door afkomst en 
werkkring door en door kende (G7T75, p. 221); door afkomst was deze geestesstroming hem onbekend. 

" Zie voor de bemannmg van de theologische faculteit van de Universiteit te Utrecht in deze periode: B J. 
Wiegeraad, Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje' (diss. Utrecht), Leiden 1991, p. 45. 

*" EdG VI, p 83. 

" EdG IV, p 68. 

622 



2. Het was een tijd van persoonlijke toewending tot Christus; in zijn eerste studiejaar 
te Utrecht maakte Woelderink kennis met een mede-student uit Dordrecht, Matth. v.d. 
Weg. Deze student was onder invloed van een opwekkingsbeweging uit Wales aan het 
begin van de twintigste eeuw tot volle overgave aan Christus gekomen. Daarover sprak 
hij vrijmoedig. "Zijn getuigenis heeft een algehele ommekeer in mijn leven gebracht. 
Hij was niet van geref. belijdenis; althans toen niet; wij hebben veel met elkander 
gedisputeerd, maar hij kende niettemin een geloofsovergave en een geloofsblijheid, die 
in onze gemeenten zo krachtig haast niet meer gevonden wordt en die ook mij vreemd 
was. Door hem ben ik ontdekt aan mijn gemis ..." In dit gemis wendde Woelderink zich 
tot de oude schrijvers: "... maar al heb ik de vervulling daarvan in de kwijtwording aan 
Christus eerst leren kennen door een naarstig lezen van de oude schnjvers en niet 
minder door de prediking van wijlen Ds Gewin te Utrecht ..."'^ Langs deze weg kwam 
het bij Woelderink tot persoonlijke toewending tot Christus. Hij beleefde het moment 
der bewuste rechtvaardigmaking. Daarbij besefte hij, dat de grond van het geloof niet 
in de mens, maar in Christus ligt, al zou dat besef zich later bij hem verdiepen.'' In zijn 
werkbijbel schreef hij Romeinen 9:33b uit: 'Een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden'.'* Ook bij wijziging van zijn inzichten zou hij zijn leven erkentelijk 
blijven voor zijn bekeringsweg.'' 

3. Het was een tijd van discipelschap bij H. Visscher; Woelderink voelde zich 
aangetrokken tot het onderwijs van H. Visscher.'* Volgens C. van der Wal hangt dit 

'̂  EdG VII, p. 1, zie ook Belofte en werkelijkheid, p. 54 "Er was een tijd in mijn leven, waarin ik mij bij 
voorkeur verdiepte in de werken der practici uit de zeventiende eeuw " Ds E E Gewin (1843-1909), over wie 
Woelderink spreekt, werd in de Hervormde gemeente Utrecht "al spoedig het middelpunt van een orthodoxe 
kring, door hem gevormd en gevoed door gedegen catechetisch onderwijs, bijbellezingen en prediking Hij 
had steeds volle kerken Zijn geweldige stem dwong tot luisteren Duidelijk stelde hij zijn hoorders de smalle 
èn de brede weg voor ogen, terwijl er toch een ruime aanbieding van het heil te beluisteren was", BLNP 2, p 
218-219, citaat op p. 218 Mogelijk is het Woelderink het zich met bewust geweest, maar ook Gewin had 
zich eens ontvankelijk getoond voor de opwekkingsvroomheid (Bnghtonbeweging). 

" Whvr XXVI,47, Doopsformulier, p. 169; EdG IV, p 62. 

'" 'Toen ik als eerstejaarsstudent mijn eigen werkbijbel ging kopen, schreef ik daarin de woorden, die ik u 
als mijn tekst opgaf Want ik had door genade geleerd, al was het met op klare wijze, op te zien tot Hem, die 
mij alleen de wensch mijns harten kon geven, te midden van allerlei vrees, dat ik nooit het beoogde doel zou 
bereiken, gaf dit woord mij hoop, dat God mij en mijn gebed met versmaden zou"; VeB, p 130 

" "Slechts een eenvoudig dorpspredikant ben ik, maar God de Heere heeft in mijn studentendagen mijn hart 
geopend voor de heerlijkheid en de kracht van Zijn Woord Dorstende naar geestelijk voedsel, heb ik mij 
toen in menige oude schrijver verdiept en al bezie ik thans hun werken meer critisch dan toen, altijd heb ik 
met waardeering herdacht, wat ik uit die geschriften heb mogen leeren", Whvr XXVII, p 246 (21 mei 
1936) Zie voor Woelderink in zijn studententijd ook VeB, p III Al zou Woelderink de waarde van Gods 
persoonlijke levensleiding bij zichzelf en bij anderen erkennen, wel zou hij in later tijd protesteren tegen het 
systematiseren en uniformeren van de bekeringsweg de gemeenschap van het geloof met God en met 
Christus mogen niet vastgelegd worden in bepaalde bevindingen en leidingen; EdG II, p 62. 

'"L Blok, in: Woord en Dienst \?in 16-2-1963, p 55. 
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samen met Woelderinks exacte denkaanleg." Het is van belang om te noteren, dat 
Visscher in deze periode met name wijsgerig getinte vakken doceerde: de geschiedenis 
van de godsdiensten, de wijsgerige godsleer en de zedekunde als uitwerking van deze 
godsleer.'* In dogmatisch opzicht kan Visscher op Woelderink geen rechtstreekse 
mvloed uitgeoefend hebben. Pas in later tijd (vanaf 1924) ging Visscher colleges 
dogmatiek geven." 

Voor wat betreft zijn verdere ontwikkelingsgang levert Woelderinks studententijd de 
volgende gegevens op: 

1. in materieel opzicht zal Woelderinks latere ontwikkeling vergeleken met zijn 
studententijd meer dan eens een trendbreuk opleveren; toch heeft zich toen bij hem de 
basisovertuiging gevormd, dat de grond van het geloof niet in de mens, maar in 
Christus ligt. Deze overtuiging blijft hem levenslang bij; 
2. in formeel opzicht is van belang, dat Woelderink de confrontatie met andere 
meningen niet uit de weg gaat. Zonder eigen overtuiging meteen los te laten is er bij 
hem bereidheid om de mening van anderen te wegen. Daarbij is voor hem de Schrift 
het beslissende criterium. Deze houding uit de studententijd, zal zijn verdere ontwikke

ling kenmerken; 
3. in spiritueel opzicht is er bij Woelderink zowel affiniteit met de bevindelijk

gereformeerde vroomheid als verbondenheid met de spiritualiteit van de 
opwekkingsbeweging. Zelf noemt hij zich in 1952 dan ook een kind  zij het ten dele 
van de gereformeerde gezindheid, waarin hij werd grootgebracht, die daarnaast veel 
aan de opwekkingsbeweging te danken heeft.'"" Tegenover geestelijke opwekkingsbe

wegingen  hun nietgereformeerd karakter ten spijt  zou hij niet bij voorbaat afwij

zend staan. Het verklaart ook zijn latere positieve houding tegenover de beweging van 
Hermann Zaiss, die geloofsgenezing op het gebed propageerde."" 

4.4 Pastorale ervaringen 
In 1909 deed Woelderink intrede in zijn eerste gemeente Ottoland. Daar kwam hij 
rechtstreeks in contact met wat hij later zou typeren als de 'doperse geestesstroming': 
het subjectivistische denken, zoals het zich in de Alblasserwaard breed had gemaakt in 
conventikels en gemeenten. In dit denken moet een mens eerst zeker zijn van zijn 
verkiezing, voordat hij zich Gods beloften mag toeéigenen. Om tot die zekerheid te 
komen, is heel de aandacht op zichzelf gericht: zijn de kenmerken van de verkiezing er, 

■*' VeB, p III 

'* B J Wregeraad, Hugo Visscher, p. 50. 

'̂  B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p 82. 

™£dGVII,p. 1. 

'°' Zie Practijk, p 99, 105106; zie ook Woelderinks artikelenserie uit 19521953 'Het evangelie en de 
genezing der zieken', EdG VI, nr 23 en VII, nr. 1 tot 3 Zie voor Hermann Zaïss: CE 6, p 664665. 
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is het werk van de Heilige Geest in het hart aan te wijzen? Niet eerder is er een recht 
om de beloften te geloven, laat staan dat er van een verplichting tot geloven sprake kan 
zijn. Het moet een mens eerst gegeven worden. Hier zag Woelderink van dichtbij, hoe 
de leer van het verbond door het subjectivistische denken werd uitgehold. Ouders 
hadden bezwaar om hun kinderen het 'Onze Vader' te leren bidden. De doop werd tot 
een lege formaliteit. 

Voor Woelderink is de ontmoeting met deze 'conventikelgeest' in zijn eerste 
gemeente van doorslaggevende betekenis geweest voor zijn verdere ontwikkeling. 
Hoezeer deze ervaring hem ook schokte, later zou hij het als een leiding van God 
beschouwen, dat hij zijn eerste gemeente in de Alblasserwaard moest vinden. Woelde
rink heeft in zijn eerste gemeente geworsteld om tot klaarheid voor zichzelf te komen. 
Vanaf zijn studenten-tijd had hij de basis-overtuiging, dat de grond van het geloof 
alleen in Christus ligt. Maar wanneer mag een mens zich de belofte van het evangelie 
van Christus toeëigenen? Moet daarvoor het werk van de Heilige Geest in het hart niet 
eerst de vrijmoedigheid geven? Het werd Woelderink duidelijk: niet het werk van God 
in het hart, maar Gods (belofte)woord heeft het uitgangspunt te zijn. Langs die weg 
doet de Heilige Geest Zijn werk in de gemeente. "Ofschoon ik de grond des geloofs 
wist te liggen in de éne offerande van Christus aan het kruis en in de beloften van het 
evangelie, waarin het heil tot ons komt, ben ik door menige aanvechting en strijd 
heengegaan om ten opzichte van het werk van den H. Geest voor mij zelf tot klaarheid 
te komen. En nog ben ik dankbaar, dat ik langs deze weg geleid ben; er lag voor mij 
zelf een zegen in en ik hoop ook voor anderen, die ik het evangelie heb mogen 
prediken.'""^ 

Bij het te boven komen van de aanvechtingen door het subjectivistische denken is 
voor Woelderink mogelijk met name vraag/antwoord 21 H.C. van groot belang ge
weest. In zijn publicaties vanaf 1923 vervult vraag/antwoord 21 H.C., geplaatst in het 
licht van Calvijns visie op het geloof, een centrale rol. Vanaf 1930 wordt de thematiek 
van het geloof ingekaderd in de bredere thematiek van het verbond. Toch blijft de 
uitleg van vraag/antwoord 21 H.C. de grote constante, tot in de laatste periode toe. 
Vraag/antwoord 21 H.C. is blijkbaar voor Woelderink het weerwoord tegenover het 
subjectivistische denken, wat er verder ook aan nadere invulling en uitbouw plaats
vindt. Dat geeft grond voor de veronderstelling, dat vraag/antwoord 21 H.C. hem in 
zijn eerste gemeente ook persoonlijk geholpen heeft, om zicht te krijgen op de weg van 
de belofte als de weg van de Heilige Geest. 

De breuk met H. Visscher 
B.J. Wiegeraad merkt op, dat het tot nu toe niet onderzocht is, welke motieven Woelde
rink ertoe gedreven hebben met Visscher van mening te gaan verschillen en een steeds 

'"̂  EdG IV, p. 62. Zie voor Woelderinks worsteling in zijn eerste gemeente ook VeB, p. 157. "Maar als ik er 
aan denk, in welk een hevige aanvechting en strijd mij menigmaal in de aanvang van mijn ambtsbediening 
de ontmoeting met de aanhangers van deze leer heeft gebracht, kan ik niet anders dan het grootste medelij
den hebben met hen, die van jongs af daaronder zijn grootgebracht." Een soortgelijke dankbaarheid kende 
Woelderink voor de periode, die hij als predikant in Ouderkerk aan den IJssel doorbracht, ondanks de sterke 
invloed daar van de verkiezings-idee' "En toch ben ik zeer dankbaar, dat ik daar gearbeid heb en ik heb er 
met liefde gearbeid, want deze tegenstroming, als ik het zo mag uitdrukken, hield mij wakker en deed mij 
altijd weer zoeken naar de rechte wijze van de opening der Schriften"; EdG VIII, p. 185. 
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meer tegengestelde koers te gaan varen.'"' De preciese breuk tussen Woelderink en 
Visscher is in liet geïnventariseerde materiaal niet te traceren. In 1930 komt de breuk 
aan de oppervlakte, wanneer Woelderink openlijk afstand neemt van diverse bewering
en van Visscher in diens Het verbond der genade in ons kerkelijk leven. 
Toch hoeft met deze constatering niet volstaan te worden. Als student voelde Woelde

rink zich aangesproken door Visschers wijsgerig onderwijs. Tot 1923 stond Woelde
rink naast Visscher in diens kerkelijke idealen. Daarmee is nog niet aangetoond, dat 
Visscher ook in dogmatisch opzicht invloed op Woelderink heeft uitgeoefend. In 
hetzelfde jaar 1923, waarin Woelderink zich inzet voor een visscheriaans getint 
'Kerkelijk convent of commissie van advies','"^ schrijft hij in De Waarheidsvriend zijn 
artikel over 'Het wezen des geloofs'. Woelderinks beschouwingen daarin staan op 
essentiële punten tegenover de opvattingen van Visscher."" In hoeverre Woelderink 
zich dat bewust is geweest, is een andere vraag. Feitelijk is het dogmatisch verschil er 
al in 1923, ook al is het dan nog geen geschil, en al is er bij Woelderink nog veel 
onuitgewerkt. Met name de leer van het verbond moet nog nader doordacht worden, 
met alle ecclesiologische consequenties vandien: vanuit zijn visie op het verbond zal 
Woelderink - in tegenstelling tot Visscher - zich op het geheel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk richten. De diepste wortels van het verschil liggen echter bij Woelde
rinks standpuntbepaling in zijn eerste gemeente, in zijn principiële afwijzing van het 
subjectivistisch denken vanuit het werk van de Heilige Geest in het hart.'"' 

Uit al Woelderinks publicaties wordt duidelijk, dat zijn pastorale ervaringen hem moti
veerden tot voortgaande studie en tegenspraak.'"^ Ook in de gemeenten, die hij na 
Ottoland diende, ontmoette hij steeds weer hetzelfde subjectivistische denken, waarin 

"" Hugo Visscher, p 247, 

'** B J Wiegeraad, Hugo Visscher, p. 81. 

"" Zie voor Visschers visie op wedergeboorte/geloof: B.J. Wiegeraad, Hugo Visscher, p 200-206 

"*' De in deze excurs verdedigde mening bevestigt het vermoeden van S van der Linde' "Visscher - geen 
man van de bevindelijkheid overigens - denkt sterk vanuit het eeuwig, voortijdelijk besluit. Hier moet 
Woelderink al spoedig zijn aarzelingen hebben gekregen"; interview. 

™ Daarbij ontwikkelde Woelderink een kritische zin ten aanzien van theologische systemen In zijn eerste 
gemeente las hij in een theologisch werk, hoe ook Calvijn bij het uitbreken van een pestepidemie geneigd 
was om - bijgelovig - de schuld bij heksen te zoeken. "Het bracht rmj in een geweldige aanvechting. Had hij 
hierin gedwaald, in hoeveel meer had hij dan misschien gedwaald! Totdat het woord uit Ps. 146 uitkomst 
bracht vertrouwt met op prinsen, op des mensenkind, bij hetwelk nimmer heil te vinden is. Sindsdien is mij 
het onderscheid tussen onze menselijke zekerheden en de zekerheid des geloofs duidelijk geworden. En het 
werd mij gemakkelijker om onderscheid te maken tussen de belijdenis des geloofs, met welke de hervorming 
kwam en het theol systeem, waarin zij de waarheden van het geloof heeft ingepast"; 'Het gevaarvolle, maar 
schone ambt' (Homiletica XIV, p. 140-146; citaat op p. 146). Dit artikel is inzichtgevend voor Woelderinks 
pastorale attitude: het heilig 'moeten' vanwege Gods roepmg heft de routine op (p. 140-141); m de pastor 
moet men een christen ontmoeten, een mens, die kan getuigen van het heil des Heren en daardoor een ander 
tot Christus kan leiden (p. 141-142); een pastor moet kritisch kunnen luisteren en menselijke egocenttie 
onderkennen (p. 142-144); er moet geen twijfel zijn aan de openbaring van God, ook al kan er twijfel zijn 
over de kerkelijke vormgeving van die openbaring (p. 144-146). 
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mensen de zekerheid in zichzelf zochten in plaats van in Gods beloften.'"' In dit 
subjectivisme onderkende hij ook een vorm van rationalisme: hoezeer men ook praat 
over God en over bevindelijke kennis, men is bezig met beschouwingen, waarbij de 
bekeerde mens in het middelpunt staat en niet de levende God. Woelderink had er in de 
jaren van zijn bediening ernstig tegen gewaarschuwd, schrijft hij in 1934.'"' Men ziet 
niet meer, hoe het geloof de mens brengt in een persoonlijke, levende betrekking tot 
God. Er treedt in het subjectivistische denken een verzakelijking op, waarin de 
vergeving van de zonden wordt opgevat als een te aanvaarden/e/f in plaats van als een 
te geloven belofte. "Deze verzakelijking, die er bij den mensch diep zit ingeprent, heeft 
mij in mijn ambtsbediening reeds vele verzuchtingen gekost. Het is haast niet doenlijk, 
als ze in deze beschouwingen vastgeroest zitten, hen een ander begrip van het evang
elie bij te brengen.""" Het subjectivisme verlamt het geloofsleven. Het zet ook de 
heiliging van het leven onder druk. Beide elementen kwam Woelderink in de praktijk 
van het gemeentelijk leven tegen. Dat motiveert hem dan ook tot protest tegen Van 
Schuppen: "En ziende, welk een ontzaglijk verval het subjectivisme onder ons gebracht 
heeft en nog brengt, doende de menschen met de belijdenis der waarheid volharden in 
den dienst der zonde, wijl het wel tot een verstandelijk geloof der waarheid oproept, 
maar ten opzichte van het levende geloof de menschen lijdelijk doet wachten op een 
openbaring Gods, heb ik gemeend niet te mogen zwijgen, nu er een nieuwe strooming 
opkomt, die slechts in naam het subjectivisme den rug toekeert, maar in werkelijkheid 
deze geestesrichting op de spits drijft."'" Het aspect van de levensheiliging gaat 
Woelderink steeds hoger zitten. Hoe zal men God liefhebben, als men nooit zeker is 
van Gods liefde voor ons?"^ 

Tegenover de onzekerheid, die Woelderink in zijn gemeenten ontmoette, stelt hij 
de integriteit van Gods verbond en belofte. Al komt het antwoord bij hemzelf vandaan, 
de vraagstelling ontleent hij in hoge mate aan zijn pastorale ervaringen en praktijk. Het 
gevolg daarvan is, dat de vraagstelling de structuur van het antwoord mede bepaalt -
en daarmee het antwoord zelf beperkt! Ook in de blikrichting komt Woelderink niet 
boven het door hem bestreden subjectivistische denken uit. Alles cirkelt om de vraag: 
hoe staat de mens - het subject - voor God? Dat is het gelijk van C. Graafland, 
wanneer hij stelt, dat Woelderink in feite bij de Nadere Reformatie thuishoort.'" 

"" "Hier ligt voor nuj het kruis van een bijna veertigjarige ambtsbediening Ik heb nooit een gemeente 
gediend, waarin ik niet met deze geest uit de afgrond geworsteld heb"; Practijk, p 105 

"» Whvr. XXV,40. 

"° VeB, p 120 

'" Whvr. XXVI,47. 

'" Pracnjk,p 34. 

' " Theol Ref XXXIII, p 308; het vervolg van Graaflands conclusie blijft voor zijn rekening, dat er bij 
Woelderink in de rechtvaardigingsleer een tendens is naar een verdergaande anthropologisenng dan m de 
Nadere Reformatie mogelijk en acceptabel was. 
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Woeldennks beperkte actie-radius 
Reeds A A Koolhaas betreurde het, dat Woelderink alleen gemeenten van gerefor
meerde-bondstype gediend heeft "Hoe heilzaam zou het voor geheel de kerk zijn 
geweest wanneer hij, die zozeer de gave van de onderscheiding der geesten ontvangen 
had, ook anderssoortige gemeenten gediend had en vanuit die situatie zijn waarschu
wend, leidend en troostend woord had gesproken ""'' Nu is het vooral de problematiek 
van gereformeerde-bondsgemeenten, die het merendeel van Woeldennks publicaties 
beheerst 
Een soortgelijke beperking constateert J Veenhof "In zekere zin was Woelderink 

beperkt hij bewoog zich in dogmaticis feitelijk steeds op één gebied, nl dat van de 
sotenologie, maar dit terrein had hij dan ook in alle richtingen doorkruist"'" 
Deze beperking werkt ook door in het door Woelderink gehanteerde belofte-begrip Er 

IS aansluiting bij het belofte-begrip van Calvijn Er treedt ook een versmalling op Alle 
aandacht gaat bij Woelderink uit naar het woord-karakter van het heil, wat God hier en 
nu in de belofte geeft Terecht verbindt M van Campen daaraan het vermoeden, dat 
deze versmalling uit Woeldennks pastorale ervanngen verklaard moeten worden " ' 
Centraal staat voor Woelderink de geloofs/heilszekerheid De onzekerheid in het 
subjectivistische denken - voor Woelderink het vraagstuk - laat bij hem alle nadruk 
vallen op de zekerheid, die een mens in Gods belofte heeft 
P Veldhuizen ziet de beperking in het door Woelderink gehanteerde belofte-begnp 

mede als gevolg van diens afwijzing van het werkverbond Daardoor verspeelt Woelde
rink in zijn theologie de breedte van het leven ' " Hierbij is de kanttekening te plaatsen, 
dat Woelderink wel de term 'werkverbond' afwijst, maar de gedachte aan een paradijs
verbond als zodanig allerminst Dat dit paradijs-verbond niet functioneert als in het 
denken van K Schilder, hangt vooral samen met Woeldennks beperkte invalshoek die 
van de heilszekerheid Schilder denkt meer heils-historisch, Woeldennk denkt sterk 
heils-ordelijk Met een zeker recht karakteriseert Veldhuizen - zoals anderen vóór hem 
al deden"* - Woeldennks theologie als reactie-theologie ^^^ Zijn typenng schraal' 
klinkt hier te negatief Daarvoor is Woeldennks opzet weer te breed '̂ ^ Hier is de term 
'beperkt' meer ter zake 

4.5 Gedeelde premisse 
In het subjectivistische denken is de eeuwige verkiezing het uitgangspunt Hier 

"" Ten Geleide, in Inzet, p 7 

"'G7T75,p 223, zie ook GW Marchal,/G Woelderink, p 136-137 

'" Leven uit Gods beloften, p 168 

'"Radix23, p 75 

'"Bijvoorbeeld; van Genderen in Ê(iG VI, p 12 (19 oktober 1951) 

'"Radix 23, p 89, zie ook p 90 

™ Tevoren wezen wij op het feit dat Woeldennk zich welbewust concentreerde op één sector van de 
dogmatische bezinning In de hiermee gegeven beperking heeft hij zich een meester getoond, die kracht wist 
te ontplooien Niet, dat hij nu binnen deze sector het laatste woord gesproken zou hebben , J Veenhof, G7T 
75, p 226-227 
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tegenover zoekt Woelderink een objectieve basis voor de geloofszekerheid in Gods 
beloftewoord. 

Er blijft voor Woelderink een probleem. Gods geheime verkiezing is de onkenbare 
verkiezing, die geen 'voorwerp des geloofs' kan zijn. In Belofte en werkelijkheid komt 
het hoge woord eruit. Gods eeuwig voornemen kan niet geloofd worden, maar laat zich 
afleiden uit wat de Geest aan geloof in het hart werkt. Hier spoort Woelderinks visie op 
de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer met die van het door hem gewraakte 
subjectivistische denken. In dit opzicht is er sprake van een gedeelde premisse: de 
eeuwige verkiezing tot zaligheid kan niet geloofd, alleen maar geconstateerd worden. 

Deze gedeelde premisse blijft Woelderinks denken bezighouden. De 'objectieve' 
zekerheid van Gods beloftewoord blijft bedreigd worden door de - uiteindelijk -
onkenbare verkiezing, waarvoor een mens toch op zichzelf teruggeworpen wordt. Dat 
laatste element is voor Woelderink onbevredigend. Vandaar dat hij blijft zoeken naar 
een eveneens 'objectieve' grondslag, waarop het kan komen tot geloofskennis van eigen 
verkiezing. De laatste poging in dat opzicht is het artikel 'De waarheid der verkiezing 
en haar ontwikkeling'. Is Gods verkiezing een (openbarings)daad, dan kan het geloof er 
greep op krijgen. Maar ook dan blijft er een laatste verborgenheid: de raad van God. 
Geen wonder, dat Woelderink zich met de verkiezingsleer bleef bezighouden. Ten 
diepste wordt Woelderinks breuk met de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer 
bepaald door de gedachte, dat daarin Gods verkiezing geen 'voorwerp des geloofs' kan 
zijn. 

4.6 Blikverenging 
Woelderinks verzet tegen het subjectivistische denken vanuit de verkiezing is tevens 
protest tegen rationalisme en substantialisme. Het subjectivisme leeft bij rationalisti
sche beschouwingen. Het leidt tot theologische systeembouw en systeemdwang. Wat de 
Schrift zegt over Gods verbond, wordt ingepast in het verkiezingsschema. Vandaar het 
spreken over een verkiezings-j^ee. Substantialisme is voor Woelderink elke 
verzelfstandiging van het heil, alsof het een eigen bestand heeft, los van de belofte. 

Deze invalshoek leidt bij hem in toenemende mate tot blikverenging. De afkeer 
van en de beduchtheid voor de genoemde elementen maken het hem steeds moeilijker 
om zijn bronnen onbevangen tegemoet te treden.'^' Woelderink mag met recht een 
wetenschappelijk theoloog genoemd worden.'̂ ^ Zijn wetenschappelijke aanpak blijkt 
uit zijn brede oriëntatie en literatuurverwerking. Maar zijn wetenschappelijke aanpak 
gaat niet altijd gepaard met een wetenschappelijke distantie. De gekozen invalshoek 
wordt de kritische maatstaf. Het leidt bij hem aan de ene kant tot (hyper)kritiek en aan 
de andere kant tot kritiekloosheid. 

"' Daarnaast is er nog in een ander opzicht sprake van een blikverenging bij Woelderink Het beeld zou 
kunnen ontstaan, dat in zijn tijd de prediking in hervormd-gereformeerde gemeenten algemeen door het 
over-bevindelijke denken beheerst werd Dit is volgens C van der Wal niet het geval "Maar Woelderink 
heeft deze instelling tegenover het Evangelie blijkbaar zo vaak aangetroffen, dat hij haar als een algemeen 
gevaar is gaan zien"; VeB, p XI 

"'' A A Koolhaas, Ten Geleide, in. Inzet, p. 7-8; G.W. Marchal, J.G. Woelderink, p. 19. 
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Ten aanzien van de (hyper)kritiek leidt het ertoe, dat Woelderinic in toenemende mate 
sporen van scholastiek denken bespeurt in de gereformeerde belijdenisgeschriften en 
bij Calvijn. Voor wat het verbond betreft, geldt Calvijn als oorspronkelijk-reformato-
risch. Ten aanzien van de verkiezing ziet Woelderink dezelfde Calvijn uiteindelijk in 
de greep van speculatief scholastiek denken. Alles, wat maar opgevat kan worden als 
rationalisme of substantialisme, wordt ook als zodanig opgevat. De blikverenging 
maakt Woelderink steeds radicaler in zijn oordeel. De nuancerende afstand verdwijnt. 
Met name in de groeiende kritiek op de Heidelbergse Catechismus treedt het radicali
seringsproces karakteristiek aan de dag. 

Woelderinks invalshoek maakt hem niet altijd billijk in zijn beoordeling van de na-
reformatorische periode. Om te beginnen geldt dit ten aanzien van de gereformeerde 
scholastiek. Voor Woelderink staat deze gelijk met rationalisme: het levende spreken 
van de Schrift wordt overheerst door filosofische denksystemen, met name door het 
systeem van Aristoteles. Deze kritiek is voor een deel toe te stemmen. Maar daarmee is 
niet alles gezegd. Voor een billijke taxatie dient de gereformeerde scholastiek in de 
eigen historische contekst gezien te worden: 

1. na het wegvallen van de eerste en tweede generatie reformatoren, zag de volgende 
generatie zich voor de taak gesteld om de betekenis van de Reformatie in een 
nieuwe kerkelijke en academische contekst gestalte te geven. Men streefde ernaar 
om de katholiciteit van de gereformeerde theologie te stellen in het licht van de 
brede christelijke traditie. "Tegen deze achtergrond is het te verklaren dat er een 
theologisch systeem ontwikkeld werd dat veel uitgebreider was dan dat van de 
eerste generaties. Om mee te kunnen doen in het academische debat moest gebruik 
worden gemaakt van filosofische begrippen en metafysische discussies uit de 
middeleeuwse theologie, vooral op het gebied van bijvoorbeeld de leer van Gods 
eigenschappen, de scheppings- en voorzienigheidsleer."'^' De gereformeerde 
theologie heeft aan de gereformeerde orthodoxie ook het nodige te danken: "Not 
only is this scholastic or orthodox theology the historical link that binds us to the 
Reformation, it is also the form of theological system in and through which 
modem Protestantism has recieved most of its doctrinal principles and definiti-
ons";'^'' 

2. bovendien werd de gereformeerde theologie genoodzaakt zich rekenschap te geven 
tegenover de scholastieke rooms-katholieke theoloog Robertus Bellarminus, die 
onophoudelijk de opvattingen van de Reformatie bestreed. Om hem te kunnen 
bestrijden, moest men gebruik maken van hetzelfde scholastieke apparaat.'^' 

' " W.J. van Asselt, 'Scholastiek ten tijde van de vroege orthodoxie. Van circa 1560 tot 1620' (p. 91-113), in: 
W.J. van Asselt, P.L. Rouwendal e.a., Inleiding in de gereformeerde scholastiek, Zoetermeer 1998, p. 97-98. 

'̂ '' Richard A. Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics. Volume 1. Prolegomena to Theology, Grand 
Rapids 1987, p. 18. 

' " W.J. van Asselt, Inleiding in de gereformeerde scholastiek p. 96-97; zie ook Richard A. Muller, Post-
Reformation Reformed Dogmatics. Volume I, p. 32. 
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Ook in de richting van de oude schrijvers is Woelderink niet altijd billijk. Bij alle 
zakelijk-juiste kritiek (met name op Comrie en Schortinghuis) verdisconteert hij in het 
algemeen te weinig: 

1. dat de schrijvers van de Nadere Reformatie en van het Gereformeerd Piëtisme de 
grondbeginselen van de grote Reformatie wilden vasthouden, te weten: de 
rechtvaardiging door het geloof alleen, de heiliging van het leven en de reformatie 
van de kerk. Men wilde bewust gereformeerd zijn, ook al kan men over de 
invulling en uitwerking daarvan discussiëren; 

2. dat tussen de grote Reformatie en de Nadere Reformatie de gereformeerde scho
lastiek ligt; het is de 'oude schrijvers' moeilijk kwalijk te nemen, dat zij zich 
voegden naar de theologische methode van hun tijd.'̂ * 

In zijn kritiek op A. Kuyper - hoezeer Woelderink zich inspant om hem recht te doen -
werkt de blikverenging eveneens door. Woelderink maakt bezwaar tegen Kuypers 
spreken over de wedergeboorte als over de inplanting van een kiem. Daarbij stelt hij, 
dat Kuyper zich deze kiem als iets substantieels voorstelde. Welke bezwaren men ook 
tegen Kuypers opvattingen over de wedergeboorte kan hebben, met dit bezwaar wordt 
hem geen recht gedaan. Kuyper neemt expliciet afstand van de gedachte, dat het bij de 
inplanting van de kiem der wedergeboorte om iets stoffelijks zou gaan. De eerlijkheid 
gebiedt te erkennen, dat niet alleen Woelderinks blikverenging, maar ook de door 
Kuyper gehanteerde terminologie aan dit misverstand heeft bijgedragen.'^' 

Tegelijk maakt Woelderinks blikverenging hem in andere opzichten heel onkritisch. In 
het bijzonder ten opzichte van Karl Barth valt dit op. Woelderink hield vanaf het begin 
de dialectische theologie in het oog en volgde de publicaties van Karl Barth. In het 
openbaringsbegrip zijn er raakvlakken tussen Woelderink en Barth. Toch overheerst 
aanvankelijk de kritiek. Woelderink ziet zelfs raakvlakken tussen Barths theologiseren 
en het subjectivistische denken. Tussen september 1949 en voorjaar 1950 neemt 
Woelderink kennis van KD 11,2 over de verkiezingsleer. Hij heeft wel degelijk oog 
voor de schaduwkanten van Barths verkiezingsleer, waar hij zijn eigen oordeel 
tegenover plaatst.'^* Bij Barth vervluchtigt de geloofskeus. En de zonde wordt bij Barth 

' " Zie W. van 't Spijker, 'Orthodoxie en Nadere Reformatie' (p. 11-27) in: T. Brienen e.a., Theologische 
aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993; zie van dezelfde auteur de Inleiding (p. 11-28) in; W. 
van 't Spijker, Oude schrijvers. Een kennismaking, Houten 1997. 

' " G.C. Berkouwer, Geloof en heiliging. Kampen 1949, p. 85-87; zie ook W.H. Velema, De leer van de 
Heilige Geest bij Abraham Kuyper (diss. VU Amsterdam), 's-Gravenhage 1957, p. 145-158; "Het behoeft 
geen betoog dat deze interpretatie van de kiemgedachte heel iets anders is dan het verwijt, dat Kuyper van de 
genade iets substantieels gemaakt zou hebben. Dat zou indruisen tegen Kuypers diepste bedoelingen" (p. 
158). 

'̂ * J. van Genderen conludeert: "Men kan Woelderink dus niet op één lijn stellen met Barth", in 'Roeping en 
verkiezing' (p. 97-117) in: Woord en Kerk. Theologische bijdragen van de hoogleraren aan de Theologi
sche Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de herdenking van het vijfenze
ventigjarig bestaan van de Hogeschool, Amsterdam 1971 (derde druk), p. 104. 
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tot een zwakheid van de geschapen mensehjke natuur. Woelderink spreekt in dat 
verband zelfs over de 'Achilles' hiel' van Barths conceptie. Toch sluit hij zich aan bij 
Barths conceptie op het punt van de christologische concentratie van de verkiezing en 
Barths betoog over het infra/supralapsarisme. Van bepaalde motieven van Barth wordt 
een selectief en onkritisch gebruik gemaakt. Barth wordt door eigen bril gelezen (als 
zou deze het motief van de vrederaad verwerkt hebben) en ingezet op de punten, waar 
Woelderink hem gebruiken kan. Hier in het bijzonder laat de blikverenging zich 
gelden. Geen moment lijkt hij gedacht te hebben aan wat R.H. Bremmer terecht stelt: 
wie op het beslissende grondleggende punt de dingen scheeftrekt, moet dat ook wel 
doen over het ganse veld van de dogmatiek.'^' Ook wanneer hij hierop gewezen wordt, 
breekt dit inzicht niet bij Woelderink door. 

Wie Woelderinks uiteindelijke afscheid van de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer verklaart uit een capitulatie voor de dialectische theologie, heeft 
daarmee niet de verklaring gevonden. Het is niet zo, dat de theologie van Barth hem 
kritisch deed staan tegenover de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer. Het is eerder 
andersom. Zijn moeite met de gereformeerde verkiezingsleer, als zou daarin Gods 
eeuwig voornemen geen 'voorwerp des geloofs' kunnen zijn, maakt hem ontvankelijk 
voor (een voornaam deel van) de solutie van Barth. Wanneer Berkouwer in 1939 zich 
afvraagt, of Woelderink de dialectische verbonds- en verkiezingsbeschouwing nadert, 
is dat op dat moment te sterk gezegd. Wel is het zo, dat Woelderinks eigen moeite hem 
uiterst kwetsbaar maakte voor deze verbonds- en verkiezingsbeschouwing. Op dit punt 
kon het denken van Barth vaste voet bij hem krijgen. Woelderink heeft op onderdelen 
Barth beschouwd als een bondgenoot in zijn worsteling om een objectieve basis voor 
de verkiezingszekerheid, zonder dat hij zich aan hem wilde uitleveren. Intussen heeft 
hij de zuigkracht van het barthiaanse denken ernstig onderschat. Uit het laatste 
hoofdstuk van Deel I blijkt, dat Woelderink in diverse opzichten invloed van Barth 
heeft ondergaan. Een barthiaans klimaat is tastbaar. 

Al kan enerzijds Woelderinks afscheid van 'Dordt' niet uit de druk van de 
barthiaanse theologie verklaard worden, anderzijds is de uitspraak van W. Balke ook te 
ongenuanceerd, als hij over Woelderink schrijft: "Wij nemen hem graag in bescher
ming tegen de vaak geuite beschuldiging, dat hij in het kielzog van Barth terecht is 
gekomen. Dat is volkomen ten onrechte. Men leze daarvoor zijn kritiek op Barths 
verkiezingsleer."'^° Met zijn aansluiting op voorname onderdelen van Barths verkie
zingsleer - zij het met kritiek - heeft Woelderink zich wel in het spoor van Barth 
begeven. Barths invloed op Woelderink is aan het einde van diens laatste periode 
onmiskenbaar. 

4.7 Solisme en isolement 
Wie Woelderinks publicaties overziet, raakt onder de indruk van de kwantiteit ervan. 
Het meeste ervan werd in de eenzaamheid van de dorpspastorie geschreven. Het tekent 
Woelderinks theologisch bezig-zijn. Er is sprake van een zeker solisme. Daarmee wil 

5ny7 3,p. 107. 

Heet het Woord en heel de Kerk p. 188. 
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niet gezegd zijn, dat Woelderink (theologisch) contact met anderen vermeed. Het door 
hem geleide 'Werkverband' bewijst het tegendeel. Ook is zijn studeren en publiceren op 
de gemeente gericht. Hij zoekt daarin de gemeenschap van de kerk, zoals hij zich ook 
kerkelijk-actief opstelde. Desondanks theologiseert hij in eenzaamheid. Los van 
anderen brengt hij de theologiegeschiedenis in kaart. Dit solisme heeft mede bijgedra
gen aan de in 4.6 besproken blikverenging. Het is een waar woord van L. Blok: "Ik 
geloof, dat Woelderink teveel alleen gestreden heeft, te weinig in gemeenschap met 
anderen. De zware taak om de gemeente theologisch te leiden; de zware taak, die hij 
zich gesteld zag, een eeuwenlange ontwikkeling binnen de gereformeerde theologie 
terug te wijzen tot haar oorsprongen, is zulk een bovenmenselijk zware taak, dat hij die 
alleen niet af kon. Eenzijdigheden bestrijdend, is hij zelf ook weer eenzijdig gewor-
den." '3' 

Naast theologisch solisme moet gesproken worden over een theologisch isolement. 
Zowel plaatselijk als landelijk ontmoette Woelderink fel verzet tegen zijn denkbeelden. 
Hij zou 'remonstrants' zijn. Men sprak openlijk over 'dwaalleer'. Wat Woelderink te 
verduren kreeg, is bar en boos geweest. Zijn persoonlijke integriteit als christen werd 
in geding gebracht. Terecht spreekt men hier over een 'zwarte bladzijde' in de geschie
denis van de Gereformeerde Bond. Hoe diep het Woelderink raakte, blijkt uit de 
geladenheid van toon, waarmee hij de argumenten van zijn tegenstanders weergaf. 
"Deze man heeft veel geleden. (...) Hij heeft geleden onder het wantrouwen en zelfs de 
vijandschap van degenen, met wie hij zich toch met vele banden verbonden 
gevoelde.""^ Het theologisch isolement kreeg een vervolg in kerkelijk isolement. 
Vanuit zijn visie op het verbond wilde Woelderink het geheel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk vasthouden. Vandaar zijn bereidheid om mee te werken aan de 
reorganisatieplannen voor de Hervormde Kerk. De Gereformeerde Bond volgde hem 
daarin niet. Teleurgesteld brak Woelderink met de Bond. Het isolement leidde tot een 
stuk vervreemding van de kring, waar hij oorspronkelijk thuishoorde, al bleef hij zich 
verbonden voelen met het gereformeerde volk ('onze gemeenten') in de Nederlandse 
Hervormde Kerk.'" Toch stond hij - zeker na zijn officieel bedanken voor de Gerefor
meerde Bond als zodanig in 1946 - buiten de hoofdstroom in deze kring. 

Aan dit isolement zijn niet alleen Woelderinks tegenstanders debet. "Bij alle 
waardering die ik heb voor Woelderink, kan ik mij toch zeer beslist niet ontworstelen 
aan de gedachte, dat hij het zijn 'tegenstanders' ook wel erg moeilijk gemaakt heeft om 
steeds rustig naar hem te luisteren. De werken van Dr. Woelderink doen mij zien dat 

'" Woorden Dienst van 16-2-1963, p. 56. 

' " C van der Wal, VeB, p IV 

'" Met name aan de gemeente te Ouderkerk aan den Ussel wist Woeldermk zich blijvend verbonden "Niet 
door verbittering ben ik gedreven en van het geref. volk in de Herv Kerk heb ik geen afscheid genomen Ik 
ben er uit voortgekomen en gevoel mij nog altijd aan hen verbonden Daarom gaat mijn hart nog altijd uit 
naar de gemeente van Ouderkerk a.d Ussel, niettegenstaande al het misverstand en de tegenstand, die ik 
daar ondervond, want ik heb mogen zien, dat daar toch nog een openheid voor het evangelie is en dat, als het 
Woord hier ingang vindt, men 'n belangstelling en inzicht en toewijding opbrengt, die men elders tevergeefs 
zoekt Daarom juist is het mij een gedurige smart, dat het geref volk aan een ontwikkeling wordt prijsgege
ven, die fataal zal blijken te zijn"; EdG VII, p. 12. 
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hij wel wat al te zelfverzekerd was. Zijn overtuiging, door jaren van studie en werken 
verkregen, was voor hem zo onwankelbaar, dat hij wel wat al te gemakkelijk hen, die 
van hem verschilden, negeerde of afdeed."'^'' Er is inderdaad een gedrevenheid bij 
Woelderink, die een echt gesprek met anderen moeilijk maakt. Bovendien was hij 
"iemand, die weinig vatbaar was voor het compromis. Hij handhaafde met grote 
beslistheid, wat hem uit de Schrift tegenkwam als verkondiging van Gods Waarheid en 
van Zijn Waarachtigheid.""' Daarbij schrok hij voor scherpe woorden niet terug. De 
voortgaande confrontatie heeft het isoleringsproces versterkt. De verwijten van zijn 
tegenstanders deden zijn toegankelijkheid voor hun argumenten niet toenemen. 
Omgekeerd herkenden zijn tegenstanders zich soms maar weinig in Woelderinks 
evaluaties. Voor hun zorg, dat bij hem het werk van de Heilige Geest tekort zou 
komen, heeft hij weinig antenne gehad. Hij heeft blijkbaar moeilijk het effect ingeschat 
van zijn objectiverende manier van spreken over het heil, bijvoorbeeld over een 
heiliging, geschonken in de belofte van het evangelie. Al was de verontrusting daarover 
niet terecht - Woelderink bedoelde daarmee niet het toeëigenende werk van de Heilige 
Geest uit te sluiten -, deze verontrusting is wel begrijpelijk."* 

Het gevolg van Woelderinks theologisch en kerkelijk isolement is geweest, dat hij 
ook geestelijk steeds losser kwam te staan van de gereformeerde traditie. Hij ging zich 
in andere - confessioneel-hervormde - kringen bewegen. Het contact met het gerefor
meerde denken en belijden bleef beperkt tot de kring van redacteuren van Eenigheid 
des Geloofs en van de gereformeerde medewerkers aan Homiletica. 

4.8 Overige factoren 

4.8.1 Woelderinks houding tegenover de belijdenisgeschriften 
Uit het geïnventariseerde materiaal wordt duidelijk, dat Woelderink zich een bepaalde 
vrijheid voorbehoudt ten opzichte van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ze zijn 
voor hem de kerkelijke norm voor de prediking. Bij fundamenteel bezwaar acht hij een 
gravamen noodzakelijk. Binnen dit kader is bij hem veel speelruimte niet alleen voor 
formele, maar ook voor materiële kritiek. De wat losse band met het gereformeerde 
belijden maakt kwetsbaar voor niet-gereformeerde invloeden. 

4.8.2 Woelderink geen behoudend theoloog 
Al is Woelderinks wetenschappelijke aandacht vaak op het verleden gericht en al pleit 
hij -voor wat het verbond betreft - voor terugkeer tot de oorspronkelijke reformatori
sche gedachten uit de zestiende eeuw, toch kan hij moeilijk als een behoudend theo-

'" L. Blok, Idem. 

" ' C van der Wal, VeB, p. IV. 

" ' In zijn doctoraalscriptie (Utrecht 1973), Het verbond bij J.G Woelderink, stelt B. Plaisier de vraag: 
"Toch kan men zich afvragen of hij wel diep gepeild heeft de oprechtheid en de waarheidszin van die groep 
mensen was er wel sprake van een gesprek met hen, had hij wel oog voor hun strijd?" (p. 80); Plaisiers 
studiebegeleider S. van der Linde plaatst hier m de kantlijn zijn antwoord bij: Nee. 
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loog worden aangemerkt. Zo ontoegankelijk als hij zich tegenover zijn tegenstanders in 
eigen kring kan opstellen, zo open kan hij zijn voor nieuwe ontwikkelingen, waar men 
in eigen kring nog lang niet aan toe was. Zo pleit hij in 1918 voor een actiever betrek
ken van de vrouw in het kerkelijk werk. Woelderink heeft geen bezwaar tegen vrouwe
lijke ouderlingen en diakenen, met een eigen college naast de kerkenraad. Vrouwelijke 
ouderlingen zouden geestelijke zorg kunnen geven aan dienstboden, winkeljuffrouwen, 
fabrieksarbeidsters. Vrouwelijke diakenen kunnen zwakke en zieke meisjes helpen.'^' 
Deze openheid is ook terug te vinden in zijn genuanceerde aandacht voor Karl Barth, 
die hij niet op voorhand afwijst, zomin hij eenzijdig kritisch spreekt over A. Kuyper. 
Woelderinks openheid voor nieuwe theologische ontwikkelingen is ook te traceren in 
tal van boekbesprekingen in Eenigheid des Geloofs. 

Deze openheid - meegebracht uit zijn studententijd (zie 4.3) - verklaart mede 
Woelderinks onbevangen benadering van Barths verkiezingsleer. Zijn aanvankelijke 
afwijzing van wat hij wist over Barths verkiezingsleer via de Kleine Dogmatiek van 
G.C. van Niftrik verhinderde hem niet om zich op dit punt nog eens in Barth zelf te 
gaan verdiepen. 

4.8.3 Het nieuwe historiserende denken 
Terecht wijst C. Graafland op de invloed van het nieuwe historiserende denken bij 
Woelderink.'-'* Vanaf 1930 krijgt in Duitsland het openbaringskarakter van het Oude 
Testament de aandacht. Daaraan is verbonden de aandacht voor de geschiedenis."' De 
invloed van dit nieuwere historiserende denken gaat ook Woelderink niet voorbij. Al 
theologiseert hij in een zeker isolement, van de theologische literatuur is hij op de 
hoogte en voor het theologische klimaat toont hij zich gevoelig. Niet voor niets 
vertoont zijn eerste inhoudelijke kritiek op de Dordtse Leerregels invloed van het 
TWATT".""' 

' " V/hvr IX,29 (21 juni 1918) Woelderink ging met dit pleidooi in tegen het afwijzend standpunt van het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (gepubliceerd in V/hvr 1X,28) tegenover het voorstel van de 
synode om de vrouw actief stemrecht te verlenen C. Graafland toont zich bij dit pleidooi verrast door de 
combinatie van gedateerd-zijn enerzijds (Woelderink aanvaardt kritiekloos de positie van de jonge vrouw, 
die een 'dienstje' had) en progressiviteit anderzijds (Woelderink acht een typisch vrouwelijk pastoraat 
wenselijk); Theol. Ref. XXXVII, p. 66 

' " Van Calvijn tot Barth, p 386 

' ' ' Zie voor achtergrondinformatie: W. Rupprecht, Die Predigt uber alttestamentlicher Texte in den 
lutherischen Kirchen Deutschlands, Stuttgart 1962, p. 202 e.v. 

'* Deze invloed van het historiserende denken is in kerkelijk-gereformeerde kring bij iemand als B 
Holwerda te vinden. In 1942 schrijft deze m zijn plaatselijke kerkbode een aantal artikelen over 'De 
verkiezing in de Schrift' (opgenomen in de verzamelbundel Populair wetenschappelijke bijdragen, Goes 
1962, p 49-64). Ook Holwerda accentueert Gods verkiezing als een concreet-historische verkiezende daad, 
onder beroep op K Galling en de artikelen van G Quell en G Schrenk in TWNT 4 Wel handhaaft 
Holwerda, dat de achtergrond van al Gods werken Zijn eeuwig besluit is. 
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4.9 Conclusie 
De achtergrond van Woeldennks uiteindelijke afscheid van de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer wordt gevormd door zijn levensstrijd tegen het subjectivistische 
denken, zoals hij dat in de pastorale praktijk ontmoette Solisme, confrontatie en 
isolement hebben geleid tot een zekere blikverenging en een proces van radicalisenng 

Omdat voor Woeldennk - evenals bij zijn tegenstanders - Gods eeuwig 
verkiezingsbesluit geen 'voorwerp des geloofs' is, terwijl hij naar een objectieve basis 
voor de verkiezingszekerheid zoekt, komt hij tenslotte tot afwijzing van het eeuwig 
verkiezingsbesluit als zodanig Alleen als verkiezingsdaad in de tijd is Gods verkiezing 
geen bedreiging meer voor de belofte van het verbond. 

5. Beoordeling 

5.1 Positieve elementen 
In Woeldennks werk zijn diverse elementen positief te waarderen 

1 Allereerst is hier te wijzen op het doordenken van het reformatorisch belofte-
begrip Belofte is niet alleen iets van de toekomst, van wat God eens zal doen De 
belofte houdt in, dat God Zijn heil toe-zegf God geeft het heil m de belofte, dat 
aangenomen moet worden door het geloof Woeldennk heeft weer aandacht gevraagd 
voor het woord-karakter van het heil en voor de reformatorische spreekwijze op dit 
punt in de gereformeerde belijdenisgeschriften '"" Al is zijn nadruk hierop niet vrij van 
eenzijdigheid, de aandacht voor het woord-karakter van het heil is van groot belang 
voor de praktijk van het geloofsleven In de belofte van het evangelie hebben wij met 
de belovende God te maken, die ons tegemoet treedt met Zijn heil In Zijn belofte
woord rust zowel de zekerheid als de bewegelijkheid van het geloof Wat God ons 
belooft, is echt voor ons Tegelijk wordt het beloofde heil alleen ontvangen in de weg 
van levend geloof, dat steeds weer biddend de belofte aangrijpt. 

2 Woeldennk heeft trefzeker aangetoond, hoe in het subjectivistische denken in feite 
de integriteit van Woord en sacrament wordt uitgehold De zekerheid wordt niet 
gezocht in Gods (belofte)woord en in de verzegeling van dat Woord, maar m het eigen 
hart Daarmee worden Woord en sacrament feitelijk uiterlijkheden van tweederangs 
belang Al is historisch de typenng 'dopers' onjuist, terecht heeft Woeldennk hienn een 
vorm van spiritualisme gezien 

3 Woeldennk heeft waardevolle opmerkingen gemaakt over de plaats van gevoel en 
ervarmg in het geloofsleven Geloof is meer dan de menselijke functie van het gevoel 
Daarmee worden ervaring en gevoel niet buitengesloten, maar wel hun eigen en 
beperkte plaats gewezen Gevoel en ervanng kunnen nooit de basis zijn voor de 

''" In dit opzicht heeft Woeldennk dieper gepeild dan K Schilder, voor wie de belofte altijd betrekking heeft 
op een toekomstig werk van God, C Trimp, Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring 
Bameveld 1989, p 61 
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geloofszekerheid; dat kan alleen Gods belofte zijn. Woelderink wil per se geen vijand 
van de 'bevinding' genoemd worden. Hij spreekt ook vrijmoedig over wat hijzelf in zijn 
bekering ervaren had. Maar Gods belofte is vast en zeker, ook wanneer dat niet direct 
gevoeld wordt, bijvoorbeeld aan het Avondmaal. Ook dan doet de Geest Zijn werk. 

4. In het verlengde van het bovenstaande is positief te waarderen, dat Woelderink bij 
zijn verzet tegen het subjectivisme afstand bewaart van een steriel objectivisme. Leven 
uit Gods belofte is geen verstandelijk opereren met de beloften, maar is in ootmoed 
leven met de belovende God. De beloften liggen in Zijn hand. Er is een vrijmacht van 
de Geest. Woelderink blijft het zeggen, ook wanneer hij de klassiek-gereformeerde 
verkiezingsleer heeft afgewezen. Levend geloof kent de bevinding van het 'ook voor 
mij'! 

5. In zijn protest tegen het subjectivistische denken, waarin eigen bevinding zoveel 
als de voorwaarde is, op grond waarvan men zich de belofte durft toe te eigenen, heeft 
Woelderink in zijn verdediging van de onvoorwaardelijke heilsbelofte het Sola gratia 
van de Reformatie gehandhaafd. God geeft Zijn beloften niet, omdat wij die geloven, 
maar opdat wij die geloven zouden. Door aan de (kinder)doop de reformatorische 
gedachte van de rechtvaardiging door het geloof alleen te verbinden, heeft Woelderink 
één van de diepste woorden gesproken over de betekenis van de doop, bediend aan de 
kinderen van de gemeente. 

6. Het aantrekkelijke in Woelderinks oeuvre is de verbondenheid van vroomheid en 
wetenschap. Woelderink theologiseert niet in abstracto. Hij is er zelf existentieel en 
persoonlijk bij betrokken. Dat geeft aan zijn schrijven een stuk warmte en gloed. Ook 
treft steeds weer zijn pastorale bewogenheid. Ongetwijfeld heeft deze positieve kant 
ook schaduwzijden: blikverenging en tekort aan wetenschappelijke distantie. Maar het 
zijn wel schaduwzijden van dit op zic\aje,\ipositieve gegeven. 

7. Woelderink heeft veel oppositie ondervonden. Toch heeft hij ook velen aan het 
denken gezet. Terecht constateert C. Graafland, dat de negatieve en kritische reacties, 
die Woelderink soms radicaal veroordeelden er bewijzen van zijn, dat wat hij zei 
aankwam, ter zake was.''*^ Van diverse kanten wordt bevestigd, dat Woelderinks 
publicaties over het verbond corrigerend binnen de Gereformeerde Bond gewerkt 
hebben, al is de één hier royaler in dan de ander."" Wel blijft het de vraag, of het effect 

'« T/ieo/. ««ƒ XXXIII, p. 198. 

'■" Zie onder andere: W.L. Tukker, in: Themanr. p. 84 (Tukker noemt ook Woelderinks spreken over het 
doperse denken); K. Exalto, in: J. van der Graaf (red), Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z.j., p. 150; C. Graafland, Van Calvijn tot Barth, p 391; 
W Balke, Heel het V/oord en heel de Kerk, p. 186 Wel merkt C. Graafland in 1990 op: "Het lijkt zelfs wel 
alsof Woelderink tevergeefs gestreden heeft. De ervaring, de aandacht voor de innerlijke beleving in het 
geloof, IS immers weer volop teruggekeerd. Ja sterker nog: theologen en predikers, die eertijds de invloed van 
Woelderink in sterke mate hebben ondergaan en hem daarvoor dankbaar waren, en eigenlijk nog steeds zijn, 
zijn er nu aan toe om de ervaringsdimensie van het geloof opnieuw te honoreren"; Theol Ref. XXXIII, p. 
198-199 
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van Woelderinks beschouwingen niet groter had kunnen zijn, wanneer hij minder 
solistisch te werk gegaan was en de confrontatie tussen hem en de Gereformeerde 
Bond niet zo scherp was geweest. Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland 
hebben de 'bezwaarden' in de veertiger jaren een dankbaar gebruik gemaakt van 
Woelderinks evaluaties in Het Doopsformulier en Belofte en werkelijkheid. 

5.2 Negatieve elementen 
In het voorafgaande zijn al diverse elementen genoemd, die niet positief te waarderen 
zijn. Te denken valt aan de versmalling van het beloftebegrip, de blikverenging, het 
reactiekarakter van zijn denken, waarin de problematiek de structuur van het antwoord 
sterk bepaalt en beperkt. Daarnaast is negatief te waarderen: 

1. Woelderinks adogmatische houding. Met recht protesteert hij tegen dogmatische 
systeemfiwang. Zijn protest schiet door in wantrouwen tegen dogmatiseren in het 
algemeen. Op dit punt is Woelderink bovendien niet consequent. Ook hij zelf maakt 
gebruik van (een deel van) Barths dogmatische systematiek. Met B. Plaisier mag de 
vraag gesteld worden, of Woelderink "toch niet te veel het door de Geest verlichte 
verstand ondergewaardeerd heeft: heeft hij wel genoeg beseft, dat de dogmatiek, met 
zijn systeemvorming, niet alléén een knellend keurslijf is, dat de waarheid van de 
Schrift geweld aandoet?"''*^ 

2. In Woelderinks geschriften worden vele Schriftwoorden geciteerd. Toch zijn ze 
vaak meer illustratief dan werkelijk funderend. Zijns ondanks is Woelderink toch 
sterker dogmatisch bezig geweest dan bijbelsexegetisch. B. Plaisier constateert dit ten 
aanzien van de verbondsleer.'"' Ook in het debat over de uitverkiezing komt dit uit. 
Woelderink volstaat met zijn eigen uitleg van Efeze 1 en van Romeinen 9 tot 11. Op de 
exegetische tegenargumenten gaat hij verder niet in. Niet dat bij Woelderink de 
exegese geheel ontbreekt of altijd onjuist zou zijn.'"* Toch speelt deze een onderge

schikte rol. Er is door meer dan één auteur op gewezen."" 

3. Terminologisch is er niet altijd voldoende helderheid bij Woelderink. In het 
bijzonder ten aanzien van de leer over de Heilige Schrift valt dit op. De problematiek 
mensenwoord/Gods Woord blijft bij hem onduidelijk. Ook het uiteindelijk beeld van 
de Schrift als 'grondsacrament' maakt zijn bedoeling niet echt transparant. Het enige 

'■" B. Plaisier, Het verbond bij J.G. Woelderink, p 80. 

'■" "Jammer is ook, dat hij in zijn werken het verbond niet meer bijbelstheologisch behandeld heeft. Wel 
blijkt steeds, dat hij hier uitvoerig mee is bezig geweest, maar de resultaten van die studie komen te 
spaarzamelijk aan de orde"; Het verbond bij J.G Woelderink, p. 82. 

'*" C. Tnmp erkent dit in Tot een levendige troost Zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der 
Uitverkiezing Gods, Goes 1954, p. 7980 

'■" Bijvoorbeeld door L. Vroegindewey, GW 1951, p. 303: "O.i. is exegese niet zijn sterkste zijde .."; J. 
Veenhof, GTT15, p. 227: "De exegese komt bij hem m i. te weinig aan bod ..." 
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wat wel duidelijk wordt, is dat Woelderinks Schriftleer in diverse opzichten op 
gespannen voet staat met die van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De terminologi
sche onhelderheid treedt vaker op. Bijvoorbeeld wanneer Woelderink in alle toonaar
den pleit tegen verzelfstandiging van het werk van de Heilige Geest, maar tegelijk zegt, 
dat de Geest en Zijn werk niet samenvallen. Heeft dat werk dan toch een zekere 
zelfstandigheid? Op dit punt blijft er enige vaagheid over. 

5.3 Geen oog voor Christus als 'spiegel van de verkiezing' 

5.3.1 Op zoek naar een objectieve grondslag voor de verkiezingsze
kerheid 
Woelderinks zoektocht naar een objectieve grondslag voor de verkiezingszekerheid 
loopt uit op een centraal element in Barths verkiezingsleer. Er is geen eeuwig 
verkiezingsbesluit. Er is alleen een verkiezingsdaad. Christus is bij Earth zowel de 
Verkorene als de Verworpene. Al heeft Woelderink op deze terminologie kritiek, 
materieel kan hij zich in Barths bedoeling vinden. 

Het blijft merkwaardig, dat Woelderink tijdens zijn zoektocht niet werkelijk oog 
heeft gehad voor het onderwijs van Calvijn over Christus als de 'spiegel der verkie
zing'. Hier had hij de basis en de zekerheid kunnen vinden, waarnaar hij op zoek was, 
zonder afscheid te hoeven nemen van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer. 

5.3.2 Calvijn over Christus als 'spiegel der verkiezing' 
Voordat aandacht gegeven wordt aan Calvijns spreken over Christus als de 'spiegel der 
verkiezing', is het goed na te gaan, wat Calvijn bedoelt, wanneer hij het beeld van de 
spiegel gebruikt. Het beeld fungeert bij Calvijn in het kader van Gods openbaring. God 
in Zichzelf, in Zijn naakte majesteit, is onzichtbaar, niet alleen voor de lichamelijke 
ogen, maar ook voor het menselijk verstand. Hij wordt ons in Christus alleen geopen
baard, "opdat wij Hem daarin als in een spiegel aanschouwen. Want in Christus heeft 
Hij Zijn rechtvaardigheid, goedheid, wijsheid, kracht en eindelijk Zichzelf geheel ons 
voorgesteld. Dus moeten we ervoor waken, dat wij Hem niet ergens anders zoeken; 
want al wat buiten Christus zich wil uitgeven onder Gods naam, is een afgod.'""* Met 
het beeld van de spiegel geeft Calvijn twee dingen aan: 

1. Gods openbaring is niet adaequaat: wat wij in een spiegel zien, is niet het origi
neel, maar is een afbeelding, die mogelijk veel van het origineel niet bevat; 

2. Gods openbaring is wel zuiver: de spiegel geeft een juist beeld van het origineel. 
De afbeelding is betrouwbaar."" 

Ook al vallen spiegel en origineel niet samen, buiten Christus als spiegel is er geen 
kennis van God. In en door Hem leren wij God op betrouwbare manier kennen. 

CO Lil,85 (commentaar op Colossenzen 1:15). 

Harald Rimbach, Gnade und Erkenninis in Calvins Prddestinationslehre, p. 285-286. 
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Over Christus als 'spiegel der verkiezing' spreekt Calvijn"" op twee manieren: 

1. In Inst. 111,22,1 zegt Calvijn - in het spoor van Augustinus - dat in het Hoofd der 
kerk een zeer heldere spiegel is der genadige verkiezing, opdat deze ons in Zijn 
ledematen niet in verwarring zou brengen. Hij is niet Gods Zoon geworden door 
rechtvaardig te leven, maar Hij is om niet met zulk een eer begenadigd, opdat Hij 
anderen daarna deelgenoten van Zijn genade zou maken. In Christus' verkiezing 
weerspiegelt zich dus de onverdienstelijkheid van de verkiezing. In deze Christus 
zijn wij verkoren (Efeze 1:4). Daarmee neemt Paulus al onze eigen waardigheid 
weg. "Want het is even alsof hij zeide, dat aangezien de hemelse Vader in het 
ganse zaad van Adam niets vond, dat zijn verkiezing waardig was. Hij zijn ogen 
geslagen heeft op zijn Christus, om als uit zijn lichaam ledematen te verkiezen, die 
Hij zou aannemen tot het deelgenootschap des levens." 

2. In Inst. 111,24,5 verbindt Calvijn aan de verkiezing in Christus uit Efeze 1:4 de 
volgende conclusie: "Indien wij in Hem uitverkoren zijn, zullen wij de zekerheid 
van onze verkiezing niet in onszelf vinden, en zelfs niet in God de Vader, indien 
wij ons Hem alleen en zonder de Zoon voorstellen. Christus is dus de spiegel, 
waarin wij onze verkiezing behoren te aanschouwen en dat ook zonder bedrog 
mogen doen. Want aangezien Hij het is, in wiens lichaam de Vader besloten heeft 
hen in te lijven, die Hij van eeuwigheid gewild heeft, dat de zijnen zouden zijn, 
zodat Hij voor zijn kinderen houdt allen, die Hij erkent onder Christus' ledematen, 
zo hebben wij een voldoend duidelijk en vast getuigenis, dat wij in het boek des 
levens geschreven zijn, wanneer we gemeenschap hebben met Christus." Hier ligt 
het accent op de kennis van de verkiezing, de weg, waarlangs wij tot zekerheid 
over onze verkiezing komen. In het vervolg concentreren we ons op dit tweede 
aspect. 

Voor Calvijn is de verkiezing naar Efeze 1:4 verkiezing in Christus.^^^ Daarom 
verwijst hij ook voor de kennis van de verkiezing naar Christus. Er is een verborgen 
raad en plan van God. De ontoegankelijkheid daarvan dient gerespecteerd te worden. 
"Buiten de weg naspeuren noem ik het, wanneer een mensje poogt door te breken tot in 
de geheime schuilhoeken van de Goddelijke wijsheid en tot de uiterste eeuwigheid 
door te dringen, opdat hij begrijpe wat voor Gods rechterstoel aangaande hem besloten 
is" {Inst. 111,24,4). Het leidt tot onontwarbare strikken. Terecht, vindt Calvijn. Het is 
billijk, dat de dwaasheid van het menselijk verstand zo door een vreselijke val gestraft 
wordt, wanneer het in eigen kracht probeert op te stijgen tot de hoogheid van Gods 
wijsheid (Idem). 

Toch is er voor ons inzicht in Gods eeuwig raadsbesluit. Er blijven verborgenhe-

"" De uitdrukking ook bij Luther te vinden; W. van 't Spijker, Luther. Belofte en ervaring, Goes 1983, p. 
156 

"' "Nam si in Christo sumus electi, erga extra nos: hoc est, non intuitu dignitatis nostrae, sed quoniam 
adoptionis beneficio coelestis pater nos inseruit in Christi corpus Denique Christi nomen omne mentum 
excludit et quidquid ex se habent hommes Nam ex quo dicit nos in Christi electos, sequitur, indignos fuisse 
m nobis"; CO LI,147 (commentaar op Efeze 1 4). 
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den Maar "De verborgenheden van zijn wil, die Hij besloten heeft dat ons kenbaar 
gemaakt zouden worden, heeft Hij door zijn woord geopenbaard En Hij heeft beslo

ten, dat geopenbaard zou worden zoveel als Hij voorzag dat in ons belang en tot ons 
nut zou zijn" (Inst 111,21,1) Volgens dat woord is Gods verkiezing verkiezing in 
Christus "Indien wij Gods Vaderlijke zachtmoedigheid en zijn hart, dat ons gunstig is, 
zoeken, moeten wij in de eerste plaats de ogen tot Christus wenden, in wie alleen des 
Vaders hart rust (Matth 3 17)", begint Inst 111,24,5 De Chnstus, in wie wij verkoren 
zijn, IS de spiegel van onze verkiezing Onze eeuwige verkiezing door God vinden wij 
in Hem weerspiegeld 

De plaats van Christus in de verkiezing volgens Calvijn 
In Calvijns verkiezingsleer vervult Christus zowel een actieve als een passieve rol De 
Wijsheid, zonder wie de Vader Zich mets voorneemt of besluit, is de Zoon als de 
eeuwige Logos, die direct betrokken is in al Vaders plannen (Inst 1,13,18) Chnstus 
maakt voor Zichzelf aanspraak om gemeenschappelijk met de Vader te verkiezen, 
Chnstus noemt Zichzelf auctor electionis {Inst 111,22,7) Anderzijds is Christus' rol bij 
de verkiezing passief de Middelaar is door de eeuwige raad van God bestemd (desig 
natum) geweest tot het afwassen van de onreinheid der mensen (Inst 11,12,4, zie ook 
Inst 111,22,1) BIJ deze passieve rol denkt Calvijn aan Chnstus als Gods mensgeworden 
Zoon, die gehoorzaam op aarde de taak vervult, die Hem van eeuwigheid was opge 
legd in opdracht van de Vader verwerft Hij de gerechtigheid voor hen, die Hem door 
de Vader in Zijn eeuwige raad geschonken zijn, terwijl Hij tegelijk de opdracht krijgt 
om de uitverkorenen te beschermen {Inst 111,22,7) 
C Graafland is van mening, dat hier door Calvijn grote afstand wordt geschapen 

tussen het menszijn en het Godzijn van Chnstus Alleen als God is Chnstus mede 
auteur van de verkiezing Als mens staat Hij daarbuiten en is Christus als Middelaar 
alleen bij de uitvoering der verkiezing betrokken Het is te begrijpen, dat hier een 
nestonaans element in Calvijns christologie is opgemerkt, waarin de eenheid van de 
persoon van Chnstus onder druk staat ""^ Daarbij moet echter bedacht worden, dat 
Calvijn het Godzijn en het menszijn van Chnstus niet los van elkaar ziet Nun 
stehen die beiden Aussagengruppen, von denen die eine Chnstus als einen aktiv an der 
Erwahlung Beteiligten und die andere ihr eher als einen gehorsam Ausfuhrenden 
beschreibt, nicht beziehungslos nebeneinander, sondem sie lassen sich fest mit 
einander verbinden Derselbe irdische Heilsmittler, der den Auftrag des Vaters aus 
fuhrt, ist personalidentisch mit dem ewigen Logos, der, wie gezeigt wurde, als Weisheit 
des Vaters aktiv an den Handlungen der Tnnitat beteiligt ist, also auch am Erwahlen 
Daher gelangt man zu der paradoxalen Folgerung Christus als der inkamierte Heil

smittler ist passiv an der Ausfuhrung dessen beteiligt, was er zuvor als ewige Weisheit 
des Vaters in bezug auf die Erwahlung aktiv rmtbeschlossen hat Und der menschge

wordene Sohn hat das Wissen in der Erwahlung, d h , zumindestens kennt er die 
Erwahlten von Anfang an, da er in das Allerheiligste des Himmels eingeht und die 
verborgene Urteile des Vaters ver Augen bat ""■' 

' " Van Calvijn tot Barth p 38, in het denken van Nestorius worden de twee naturen in Chnstus gescheiden, 
zie Der nestorianische Streit vor, auf und nach dem Konzil von Ephesus, in C Andresen e a Handbuch 
der Dogmengschichte Band I, p 245253 

' " Harald Rimbach, Gnade und Erkenntms in Calvins Pradestinationslehre p 181 182 Rimbach wijst 
erop dat Christus niet actief als de mensgeworden Middelaar met de Vader meekiest omdat de verkiezing 
van eeuwigheid is en Hij pas in de tijd mens geworden is lm passiven Smn dagegen ist er vom Vater in die 
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Tegen deze achtergrond dient ook de term 'spiegel der verkiezing' gelezen te worden. 
God daalt uit Zijn glorie in Christus neer om het heil te verwerkelijken en tastbaar te 
maken "Mit einer solchen Auffassung versacht Calvin die Mitte zu wahren, indem er 
die Stellung Christi in der Tnnitat und seine Inkarnation je in ihrem Eigengewicht 
beachtet. Und in diesem Sinne redet er auch in Zusammenhang mit der Erwahlungsge
wissheit von Christus als dem Spiegel unserer Erwahlung' Ein Spiegel hat eine 
eigenstandige RoUe dadurch, dass er etwas weitergibt, so dass das Original nicht direkt 
mit dem Empfanger verbunden ist; und doch ist er vom Original abhangig und bestatigt 
so dessen Pnoritat."'" 

Wie in Christus gelooft, in dat geloof één is met Hem, mag zich in Hem door God 
verkoren weten. De mens hoeft zich niet tot God op te werken. God komt naar ons toe 
in Zijn mensgeworden Zoon, en geeft ons in Hem inzicht in Zijn eeuwige liefde. Hier 
ligt de primaire basis voor de verkiezingszekerheid."' 

Daarmee is niet in strijd, dat Calvijn in Inst. 111,24,1 wijst op Gods roeping, 
waardoor God de verkiezing openbaar maakt. Deze roeping is niet alleen de 'uitwendi

ge', maar ook de 'inwendige' roeping: de roeping is niet alleen gelegen in de prediking 
des Woords, maar ook in de verlichting des Geestes {Inst. 111,24,2). "Laat dit dus voor 
ons de weg van het onderzoek zijn dat wij beginnen bij Gods roeping en in haar 
eindigen" {Inst. 111,24,4). Door de krachtdadige roeping van de Heilige Geest komen 
wij tot verkiezingszekerheid. Maar dat doet de Geest met het Woord, door ons in het 
geloof aan de Christus van het evangelie te binden. Vandaar: wij moeten in de eerste 
plaats de ogen tot Christus wenden. "Calvijn kan van de roeping overspringen op het 
zien op Christus, omdat het Christus is, die in de roeping 'met het evangelie bekleed' 
naar ons toekomt en die 'het doel' van het geloof is. Calvijn zegt hier niet: kijk of je 
gelooft en als je werkelijk gelooft, mag je daaruit concluderen datje uitverkoren bent, 
maar hij benadrukt dat het door de Heilige Geest gewerkte geloof de zekerheid van 
eigen verkiezing met zich meebrengt.""* 

Calvijns spreken over Christus als 'spiegel der verkiezing' in Inst. 111,24,5 is geen 
hap axle gomenon.^^^ Het gaat met om een geïsoleerde uitspraak. Maar ook waar hij de 
term 'spiegel der verkiezing' niet gebruikt, komt materieel dezelfde gedachte meer dan 

Begrundung der Erwahlung einbezogen, und zwar als derjenige, in dem er die Menschen erwShlt" (p 181) 
Voor Calvijn is Christus met alleen naar Zijn mensheid Middelaar "Alwat tot het werk der verzoening 
behoort, is een werk van de geheele Persoon, met van de eene of andere natuur, of met andere woorden van 
God geopenbaard in het vlees", J Koopmans, Het oudkerketijke dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij 
Calvijn (diss Utrecht 1938), Amsterdam 1983 (tweede druk), p 87 

"■* Harald Rimbach, Gnade und Erkenntnts in Calvins Pradestmationslehre, p 286 

' " A D R Polman, De Praedestinatieleer van Augustinus, Thomas van Aquino en Calvijn, p 369371; zie 
ook J Kamphuis, Een eeuwig verbond, p 8284 

' " A N Hendnks, In de school van Christus Populairtheologische bijdragen, Kampen \995, p 6566 Zie 
over de syllogismus practicus bij Calvijn hoofdstuk XVc, 7 

' " Aldus W Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Gottingen 1957, p 244, voorbeelden 
noemt hij in noot 637. 
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eens terug. Verkiezingszekerheid is ge/oo/izekerheid, die rust in de Christus van het 
evangelie. Zo is het al te vinden in de eerste editie van de Institutie van 1536. "Zij 
echter, die zich niet tevreden stellen met Christus en zich inspannen om hoger door te 
dringen, roepen de toom van God over zich af. (...) Want omdat Christus onze Here is, 
m wie de Vader van eeuwigheid heeft uitverkoren degenen, die Hij als de zijnen wilde 
beschouwen, en die Hij in zijn kudde samengebracht wilde zien, hebben wij een 
getuigenis dat voldoende duidelijk is, dat wij tot de uitverkorenen van God behoren en 
ook werkelijk leden van zijn kerk zijn, wanneer wij gemeenschap met Christus 
hebben.""* Wel zegt Calvijn, dat de uitverkorenen niet door ons met de zekerheid van 
het geloof gekend kunnen worden, al beschrijft de Schrift zekere onbedriegelijke 
kenmerken, waarmee wij de uitverkorenen en de kinderen van God onderscheiden van 
de verworpenen en vreemden.''' Maar dan bedoelt Calvijn, dat wij dit van anderen niet 
met de zekerheid van het geloof kunnen weten. Het hoort niet tot onze taak om Gods 
onbegrijpelijke wijsheid te onderzoeken, zodat het voor ons duidelijk zou zijn, wie 
naar Zijn eeuwige raad uitverkoren en wie verworpen zijn. Dit is Gods bijzondere 
voorrecht.'*" Maar Gods kind heeft voor zichzelf geloofszekerheid. "Wanneer wij 
derhalve Christus en al het zijne door het geloof bezitten, mogen wij onwrikbaar 
vaststellen, dat zoals Hijzelf de geliefde Zoon van de Vader is en de erfgenaam van het 
koninkrijk der hemelen, zo ook wij door Hem tot kinderen van God zijn aangenomen. 
(...) Hierom zijn wij eveneens verzekerd, dat wij tot hen behoren, die de Here van 
eeuwigheid heeft uitverkoren, die Hij altijd zal beschermen, en die Hij nimmer 
verloren zal laten gaan (Rom. 8:31-39)."'" 

Tenslotte volgt hier een citaat, waarin als het ware heel Calvijns onderwijs over de 
persoonlijke verkiezingszekerheid is samengevat: "Laten wij intussen begrijpen, dat 
wij ons niet van onze behoudenis kunnen verzekeren dan door het geloof. Want 
wanneer iemand zegt: En wat weet ik er van of ik behouden ben of veroordeeld? - dan 
toont hij daarmee dat hij nog nooit geweten heeft wat geloof is en de verzekerdheid die 
wij in God moeten hebben door Jezus Christus. Wilt ge dus goed weten of ge uitverko
ren zijt? Bezie uzelf in Jezus Christus. Want diegenen die, door geloof, waarlijk deel 
hebben aan Jezus Christus, kunnen zich er wel van verzekeren, dat zij behoren tot de 
eeuwige verkiezing van God, en dat zij tot Zijn kinderen behoren. Ieder dus die zich in 
Christus bevindt, en een lid is van Zijn lichaam door het geloof, die is verzekerd van 
zijn behoudenis, en wanneer wij het zouden willen weten, is het niet nodig dat wij naar 
boven stijgen om een onderzoek in te stellen naar hetgeen ons op dat uur verborgen 
moet zijn. Maar daar is God die Zich tot ons neerbuigt; Hij toont ons iets in Zijn Zoon; 
alsof Hij zeide: Hier ben Ik; aanschouw Mij, en weet hoe Ik u aangenomen heb tot 

"* Johannes Calvijn, Institutie 1536. Onderwijs in de chrislelijice religie (vertaling W van 't Spijker), 
Goudnaan-Kampen 1992, p 91-92 (,C0 1,74). 

'''Institutie 1536, p 93 (CO 1,75); vergelijk tor. IV, 1,8 

"»' Institutie 1536. p 91 en 92 (CO 1,75). 

'" Institutie 1536, p 92 (CO 1,74). Zie voor Calvijns verkiezingsleer in de eerste editie van de Institutie: 
ADR Polman, De Praedestinatieteer van Augustinus, Thomas van Aqumo en Calvijn, p 313-326 
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Mijn kinderen Wanneer wij dus dit getuigenis van behoudenis aannemen dat ons 
gegeven wordt door het Evangehe, weten wij daaruit en zijn verzekerd dat God ons 
uitgekozen heeft En dus is het niet nodig dat de gelovigen twijfelen aan hun verkie
zing, maar dat zij dat geheel voor uitgemaakt houden, dat sedert zij tot het geloof 
geroepen zijn door de prediking van het Evangelie, zij deelgenoten zijn van die genade 
van onze Heere Jezus Christus, en van de belofte, die Hij hun gedaan heeft in Zijn 
naam Want onze Heere Jezus Christus is het fundament van deze twee, - te weten van 
de beloften van heil en van onze genadige verkiezing, die geschied is van de schepping 
der wereld af aan "'*^ 

Christus het fundament der verkiezing ^ 
In het hiervoor weergegeven citaat spreekt Calvijn over Christus als over het fundament 
zowel van de belofte als van de verkiezing Deze uitspraak klinkt vreemd in de oren 
voor wie weet, dat de aanduiding van Christus als 'fundament der verkiezing op de 
Synode van Dordrecht 1618/19 een omstreden zaak is geweest In D L 1,7 wordt deze 
uitdrukking dan ook vermeden God heeft 'een seeckere menichte van menschen' 
uitverkoren m Christus, "denwelcken Hij tot een Middelaer ende Hooft van alle 
uytvercorenen en tot een fundament der salicheyt gestelt heeft' '*' Fundamentum 
salutis Geen fundamentum electionis' De bezwaren tegen de term fundamentum 
electionis worden op een kenmerkende manier onder woorden gebracht door Petrus 
Molineus ' " ' Op de vraag, die men pleegt voor te stellen Of Christus het fundament zij 
der verkiezing, acht ik, dat men aldus moet antwoorden Dat Christus, zooverre hij 
mensch is en Middelaar, het hoofd is der uitverkorenen, maar niet de oorzaak der 
verkiezing, dewijl Hij zelf, zoo verre Hij mensch is, verkoren is Hij is wel de verdie
nende oorzaak der zaligheid en het rantsoengeld Maar Hij is de oorzaak niet, waarom, 
van twee gelijke zondaren, de een voor den ander voorgetogen wordt De oorzaak moet 
gezocht zijn in Gods welbehagen en onverdiende liefde, dewelke in orde gaat voor de 
voorbidding des Zoons, gemerkt de Vader den Zoon gezonden heeft, en tot een 
verlosser gegeven heeft ( ) Voorwaar, Christus is de oorzaak der liefde niet, door 
welke de Vader den Zoon heeft willen zenden En aan Christus geschiedt geen ong
elijk, als HIJ gezegd wordt te zijn het middel, door hetwelk en in hetwelk God ons de 
zaligheid geeft '*' De remonstranten beweerden ten aanzien van de verkiezing De 
aandrijvende of bewegende oorzaak van deze verkiezing is beide het eenige en aller-
vnjste welbehagen Gods en de verdienste van Christus " Dat geeft grond voor de 
gedachte, dat de verkiezing door Christus bewerkt is Daartegenover stelt Gomarus 
"De aandnjvende of bewegende oorzaak van deze verkiezing is alleen het allervnjste en 
genadige welbehagen Gods, en derhalve niet de verdienste van Chnstus, noch iets 

"^ CO VIII,114 (Congregation), gevolgd werd de vertaling van D van Dijk in Stemmen uu Geneve Preken, 
artikelen brieven enz van Jo/iannei Ca/viyn, deel 3, Goudriaan 1971, p 33-34 

'" J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding 
en tekstvergelijkingen, Amsterdam 1976 (tweede druk), p 233 

' " Pierre du Moulin (Petrus Molineus) was predikant te Parijs Hij kreeg geen verlof om naar Nederland te 
reizen Hij stuurde een uitvoerig schrijven over de Vijf Artikelen van de Remonstranten, dat op de 143e 
zitting werd voorgelezen, H Florijn, Achtergrondgebeurtenissen/Dordtse varia (p 173-201) in W van t 
Spijker e a , De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 Houten 1987, p 180 

' " Acta of Handelingen der Nationale Synode Ie Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, Houten 1987, p 297 
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buiten God. Bizonder des te meer, dewijl de schenking van Christus een middel is, 't 
welk geordineerd is onder de verkiezing der menschen ter zaligheid (...). En derhalve, 
zoo is dezelve niet de oorzaak der zaligheid, maar een navolgend werk der 
verkiezing."'" 
Ook voor Calvijn is de oorzaak van de verkiezing Gods vrije welbehagen alleen. God 

maakt zalig uit louter welbehagen (Inst. 111,21,1). Een helder beeld van Calvijns 
bedoelingen is zijn uitleg van Efeze 1:6: God heeft ons aangenomen door genadige en 
niet door gekochte liefde. In de verkiezing wordt God door Zichzelf bewogen. Christus 
stelt Hij tot materiële oorzaak, zowel van de eeuwige verkiezing als van de nu geopen
baarde liefde, opdat wij weten dat de liefde van God door Hem in ons uitgestort 
wordt.'*^ De termen 'materiële oorzaak' en 'fundament' kunnen uitwisselbaar worden 
geacht. Gods verkiezende liefde wordt niet gemotiveerd door het offer van Christus, 
maar wordt in het werk van Christus gerealiseerd. Anders gezegd: Gods liefde is niet 
op Christus gevestigd, maar wordt in en Ê?oor Christus bevestigd."* 

5.3.3 Woelderinks blinde vlek 
Calvijns spreken in Inst. 111,24,5 over Christus als speculum electionis kan Woelderink 
niet onbekend zijn geweest. Woelderink toont zich op de hoogte van Inst. 111,24,4 en 5. 
Hij citeert er een passage uit, zij het niet het gedeelte, waarin Christus 'spiegel der 
verkiezing genoemd wordt'.'" J. van Genderen had uitdrukkelijk op dit spreken van 
Calvijn gewezen."" Woelderink pakt dit gegeven niet op. Er blijft hier een witte vlek 

'" Acta, p. 618-619. Op de Synode verdedigde Matthias Marüni - één van de afgevaardigden uit Bremen -
het gevoelen van de remonstranten in dezen {Acta, p. 209) Het kwam tot hevige botsingen tussen Martini en 
met name Gomarus; zie H. Kaajan, De groote Synode van Dordrecht in 1618-1619, Amsterdam z j , p. 42-
49, zie voor de afvaardiging uit Bremen ook W. van 't Spijker e.a, De Synode van Dordrecht m 1618 en 
1619, p 69-70 

'" God heeft ons begenadigd in de Geliefde: "Quo significat, gratuito non mercenario amore Deum nos 
complecti nunc et habere acceptos: sicuti nondum natos, aliunde quam a se ipso non provocatus, elegit. 
Causam tarnen materialem tam electionis aeternae quam nunc patefacti amoris ponit Christum; quem 
dilectum nominat: ut sciamus Dei amorem in nos ab illo diffundi. Promde ideo dilectus est ut nos reconci-
liet"; CO LI,149. Calvijn kent vier causae voor het behoud: de causa efficiens is de barmhartigheid en de 
liefde van de Vader; de causa matenalis is Christus met Zijn gehoorzaamheid; de causa formalis is het 
geloof, de causa finalis is de betoning van Gods rechtvaardigheid en de lof van Zijn goedheid {Inst. 
111,14,17), zie ook: James B. Torrance, m: Calvinus Sacrae Scnpturae Professor, p. 17. 

"* Zie ook H. Bavinck, GD 2, p. 365: "En zoo werd ook door sommige Gereformeerden gesproken van 
Christus als causa of fundamentum elecüonis, of van onze verkiezing, of van onze verkiezing per en propter 
Christum. Christus is inderdaad wel causa of fundamentum elecüonis, inzoover de verkiezing in en door 
Hem wordt gerealiseerd; Hij is ook de causa meritoria van de zaligheid, die het doel der verkiezing is; (...) 
Maar daarom is Christus als middelaar de causa impulsiva, movens, meritoria van het besluit der verkiezing 
nog niet." J Douma is van mening, dat Christus vit\ fundamentum electionis genoemd kan worden in de zin 
van causa impulsiva/movens; Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de 
opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade' (diss. Kampen/Broederweg 
1966), Goes 1974 (tweede druk), p. 303-304. 

'" EdG VI, p. 65. 

'™ EdG VI, p. 28-29; ook in Van Niftriks Kleine Dogmatiek (p. 77) had Woeldermk Calvijns spreken over 
Christus als spiegel der verkiezing onder ogen gehad. 
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bij hem Hij noemt Calvijns spreken over Christus als speculum electionis zelfs niet als 
een zijns inziens mislukte poging om de eenheid tussen belofte/evangelie en verkiezing 
aan te geven Hij ziet bij Calvijn steeds twee met elkaar onveremgbare lijnen "Als 
Calvijn op onvergelijkelijke wijze het evangelie vastzet voor zijn lezers en hoorders, 
dan ontmoeten wij in hem de Reformator, die de vervallen hut van David mocht 
oprichten en de gemeente Gods weer deed drinken uit de fonteinen van levend water, 
die in Christus zijn ontsprongen, maar als hij daarnaast de leer van het eeuwig decreet 
verkondigt, is hij de theoloog, die met behulp van het bekende leersysteem de souverei-
niteit Gods zulk een klemtoon geeft, dat zij de willekeur nabijkomt, maar die dat enkel 
doet, omdat hij meent, dat deze erkenning van Gods souvereiniteit gelijk is aan de 
erkenning van de behoudenis uit genade alleen Door naast de leer van het eeuwig 
decreet de verkondiging van het evangelie te plaatsen, trok hij twee lijnen, die moeilijk 
met elkander zijn overeen te brengen en de geschiedenis heeft dat overvloedig ge
toond""' 

Was Woeldermk hier echter bij Calvijn in de leer gegaan, dan had hij bij hem 
gevonden, waarnaar hij steeds zocht, het antwoord op de vraag Hoe krijg ik zekerheid 
over mijn verkiezing'' Een zekerheid, die een 'objectieve' basis heeft (al wordt die 
zekerheid alleen in het geloof gekend'), die 'voorwerp des geloofs' is met een onder
grond in Gods belofte-woord Calvijn had hem kunnen leren, dat de eenheid van 
verbond en verkiezing gegeven is in en met de Christus van het evangelie De eenheid 
van verbond en verkiezing ligt niet in een systeem, maar in een Persoon, in Chnstus 
De Christus van de belofte is dezelfde Christus als die van de verkiezing Zo kan de 
belofte van het evangelie ge/oo/izekerheid geven over de eigen verkiezing 

Wanneer Woeldermk deze weg gegaan was, had dat meer in de lijn van zijn 
denken gelegen dan de weg die hij ging, toen hij zich op een vitaal punt aansloot bij 
Barth In toenemende mate had hij geprotesteerd tegen het theologische denksysteem, 
waarbij de logica de zaken vlak trekt In feite gaat hij nu ook zelf aan systeembouw 
doen HIJ kiest voor de logische oplossing in het spanningsveld verbond en verkiezing 

De verklaring voor deze witte vlek bij Woeldermk voor Calvijns spreken over 
Christus als speculum electioms blijft moeilijk Blijkbaar is hij dermate gefixeerd 
geweest op verbond en verkiezing als twee zaken, dat Calvijns spreken over de eenheid 
van beide in Christus niet werkelijk bij hem 'landde' Hier zal Woelderinks geestelijke 
achtergrond meespelen Hij deelt met zijn tegenstanders dezelfde premisse inzake 
Gods verkiezing Hoe dan ook, voor Woeldermk bleef de (geheime) verkiezing als 
zodanig een crux in zijn denken 

5.4 Woelderink nog gereform eerd theoloog ? 
Het IS in deze Beoordeling de plaats om tot een afsluitende conclusie te komen ten 
aanzien van de vraag, of Woelderink met zijn op het laatst van zijn leven ontwikkelde 
verkiezingsleer nog tot de gereformeerde theologen gerekend kan worden '̂ ^ 

'" EdG VI, p 65-66 

' " Vergelijk C Graafland, Van Calvijn tot Barth, p 383, die constateert, dat van nieerdere zijden is 
beweerd dat dit met het geval zou zijn 
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Voor de beantwoording van deze vraag is van belang, welk criterium gehanteerd 
worden om te bepalen, of iemand nog tot de gereformeerde theologen gerekend kan 
worden Zowel historisch als principieel heeft de overeenstemming met de gerefor
meerde belijdenisgeschriften hier het beslissende woord " ' 

Woelderink komt in meerdere opzichten met de gereformeerde behjdenisgeschnf-
ten in conflict Niet alleen met de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer, zoals die is 
beleden in artikel 16 Nederlandse Geloofsbelijdenis en in de Dordtse Leerregels In 
samenhang hiermee gaat Woelderink in de Godsleer afwijken van de belijdenis in 
artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis over de eenvoudigheid van God De gerefor
meerde leer over Gods voorzienigheid, beleden in Zondag 10 H C en artikel 13 
Nederlandse Geloofsbelijdenis komt onder spanning te staan Woelderinks visie op de 
Schnft spoort met met die van artikel 3 tot 7 Nederlandse Geloofsbelijdenis Daarnaast 
roept Woeldennks spreken over de satisfactie steeds meer vragen op Al meer legt hij 
de nadruk op Christus' gehoorzaamheid, waarbij Christus' lijden en sterven met wordt 
ontkend, maar wel secundair lijkt te worden De kritische toonzetting en het barthiaan-
se klimaat in De inzet van de Catechismus geven blijk van veel reserves ten opzichte 
van de Heidelbergse Catechismus 

Woeldennks afwijking van de gereformeerde belijdenisgeschriften gaat verder dan 
kritiek op 'gebrekkige zegswijzen' of iets dergelijks Het gaat om materiele afwijking
en En dat op vitale onderdelen van het gereformeerd belijden De conclusie kan met 
anders zijn dan dat Woelderink aan het einde van zijn leven inderdaad met meer 
gerekend kan worden tot de gereformeerde theologen in eigenlijke zin Daarvoor is zijn 
afstand van het gereformeerd belijden te groot geworden '̂ '' 

Toch is daarmee nog met alles gezegd In Woeldennk blijft wel tot het einde van 
zijn leven de gereformeerde theoloog herkenbaar Hier is te wijzen op het blijvend-
gereformeerde karakter van zijn verbondsleer Zelf heeft hij zich blijvend aan het 
gereformeerde deel van de Nederlandse Hervormde Kerk verbonden gevoeld Zijn 
spiritualiteit is en blijft die van een bevindelijk-gereformeerde dominee 

5.5 Woelderink vandaag 
In het actuele theologische debat is Woelderink geen (postuum) gesprekspartner meer 
Nog in 1975 kon J Veenhof schrijven, dat Woeldennks werk m de kerkelijke en 
theologische bezinning een werkzame factor bleek 'tot op de huidige dag'" ' 
Vijfentwintig jaar later moest C Graafland echter constateren, dat Woelderink van 

' " Zie J R Wiskerke, De confessie van de kerk, in De strijd om de sleutel der kennis Een bundel opstellen 
over theologie en filosofie Groningen 1978, p 35-92, J Kamphuis, Het gegeven woord, m Verkenningen 
UI Opstellen over kerk en kerkrecht, Goes z j , p 38-58, C Tnmp, Wat is gereformeerd^ Goes z j , W van 
t Spijker Voorgeschiedenis (p 11 56) in De Synode van Dordrecht in 1618 1619 p 19 22 (De binding 
aan de belijdenis) 

' " In hoofdstuk XVc Analyse 4 werd tevens geconstateerd, dat Woelderink afscheid had genomen van twee 
voor het gereformeerde belijden en theologiseren kenmerkende grondmotieven het gloria Dei motief en het 
motief dat de genade particulier IS 

""•Cms.p 220 
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lieverlede een vergeten figuur dreigt te worden " ' Graafland wijst daarvoor op het 
gewijzigde theologische klimaat De aard van Woelderinks theologie vraagt een 
klankbodem, die op dit moment niet meer zo duidelijk aanwezig is Woelderinks 
existentiële verzet tegen het geloofssubjectivisme, dat binnen de gereformeerde 
gezindte in de jaren 30 tot 50 voortwoekerde, brengt tegelijk een stuk eenzijdigheid 
mee In een veranderd theologisch klimaat raakt Woeldennk buiten het blikveld "'' 

Met deze constatenng heeft Graafland gelijk Toch is het van belang om Woelde

nnk in het theologisch gesprek te blijven betrekken 

1 P Veldhuizen stelt de vraag "Is het wel de moeite waard om ons aan het einde van 
de twintigste eeuw te bezinnen op het onderwerp 'Hoe heeft Woeldennk gedacht over 
het verbond'^' Wie kent Woeldennk nog"? Heeft die man zijn tijd niet gehad, en was hij 
wel een theoloog die het 'tiensnang instrument' (Ps 92,4) bespeelde, of wist hij slechts 
één snaar  en die misschien wel tot vervelens toe  te beroeren''"'^* Bij zijn antwoord 
sluiten we ons aan Het verbond is van centraal belang in de christelijke religie Het 
typeert de omgang tussen God en mens "De accenten die Woeldennk in zijn 
verbondsbeschouwing aanbrengt blijven voor de gereformeerde interessant, want ze 
raken de diepste vragen van het aardse bestaan "'^' Nader gezegd, ze raken de diepste 
vragen van het leven met God. 

2 Bovendien is het subjectivistisch denken, waartegen Woeldennk zich verzette, nog 
steeds niet binnen de 'gereformeerde gezindte' verdwenen Binnen de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk is het overbevmdelijke denken een neven

verschijnsel geworden, verenigd rond het blad Het Gekrookte Riet '*" Typerend voor 
het sinds de jaren 19301950 veranderde klimaat m de Gereformeerde Bond is de 
gematigde reactie van L Kievit op het artikel van AA van Ruler uit 1971 'Ultra

gereformeerd en vrijzinnig' '*' Van Ruler nam geen blad voor zijn mond Hij consta

teerde bij de overbevindelijke nchting"^ (onder andere) dominantie van de predesti

natieidee, naturalisenng van de zonde, koesteren van de twijfelzucht, verabsolutering 

''"■Theol Re/XXXIII, p 197 

' " Theot Ref XXXIII, p 198 

"* Radix 23, p 70 

' " Idem, p 71 Wel moet aangetekend worden, dat Veldhuizen Woeldennk negatiever taxeert dan m deze 
studie gebeurt 

"" Zie J Zwemer, In conflict met de cultuur De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenle 
ving in het midden van de twintigste eeuw (diss VU Amsterdam), GoudriaanKampen 1992, p 136 e v , 
Zwemer wijst ook op het proces van 'zwaarder worden' 

"" Opgenomen in Theologisch Werk III, Nijkerk 1971, p 98163 

'" Door hem ultragereformeerd' genoemd, aan het gereformeerdzijn voorbij, de ultragereformeerden zijn 
niet meer gereformeerd, zelfs niet meer chnstelijk Deze gedachte komt in het artikel steeds terug 
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van eigen inzichten, tirannie van de geestelijke mens. Het zijn bekende geluiden voor 
wie Woelderinks oeuvre kent, al zijn Van Rulers oplossingen lang niet altijd die van 
Woelderink. Toch ging L. Kievit er genuanceerd op in. Terwijl in die periode alleen al 
de naam Woeldennk nog felle reacties kon opleveren, waren de door hem aan de orde 
gestelde vragen nu bespreekbaar geworden.'*^ 

Veel afwijzender was de reactie van A. Vergunst uit de Gereformeerden Gemeen
ten op het artikel van Van Ruler.'*'' In de kring van de Gereformeerde en oud-gerefor-
meerde Gemeenten is het door Woelderink bestreden subjectivistische denken nog 
springlevend.'*' Hier blijft Woelderinks protest tegen het subjectivisme actueel. 

3. Daarnaast hebben zich nieuwe vormen van subjectivistisch denken ontwikkeld. 
Veel moderne theologie is ervanngi-theologie.'** Dichter bij huis - en daarom voor 
gereformeerde belijders meer aansprekend - is het ervarings-denken in de charismati
sche beweging en de evangelische beweging.'*^ De eigen ervaring wordt beslissend 

' " Zie W Balke, Heel het Woord en heel de Kerk, p 189-190 Wel constateerde C Graafland in 1981, dat 
de heilsorde - die in de dertiger jaren mede een ingrijpend conflict rondom J G Woelderink veroorzaakte -
nog steeds één van de gevoeligste spanningsvelden binnen de Gereformeerde Bond vormde, Kerk en 
Theologie 32,'p 277 

' " In een artikelenserie onder de titel 'Ultra-gereformeerd' m de 49e jaargang van De Saambinder, opgeno
men in de verzamelbundel A Vergunst, Neem de wacht des Heeren waar Korte levensbeschrijving en een 
keuze ml hetgeen hij geschreven en gesproken heeft, Houten-Utrecht 1983 (tweede druk), p 38-69, al is 
Vergunst van mening, dat het altijd goed is om zich te spiegelen aan het beeld, dat anderen - ook Van Ruler -
hebben van de groepen aan de rechterzijde van de gereformeerde gezindte, het beeld dat Van Ruler geeft, 
acht hij een vertekend beeld (p 69) 

' " Al wordt ook in de kring van de Gereformeerde Gemeenten tegen dit denken bezwaar aangetekend Zie J 
Blaauwendraad, Hel is ingewikkeld geworden Pleidooi voor gewoon gereformeerd, Heerenveen 1997 

" ' B Wentsel, Dogmatiek deel 4a De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen De Persoon en het werk 
van de Heilige Geest, Kampen 1995, noemt de namen van R Bultmann, W Pannenborg en voor Nederland 
H Berkhof en H M Kuitert (p 574-576), hier is ook te wijzen op P Tillich en J A T Robinson M P van 
Dijk, Theologie tussen gisteren en morgen. Kampen 1977, p 9-31 Zie ook R H Bremmer, In gesprek met 
oudere en nieuwere theologen De actualiteit van de gereformeerde theologie (serie Bij-tijds geloven). 
Kampen 1991, hoofdstuk I 'Confrontatie met de nieuwere theologie' (p 12-36) Zie voor R Bultmann B 
Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p 598-602 Een (gedateerde) introductie in het denken van W Pannenberg 
biedt M E Brinkman, Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfharl Pannenberg Een schets van 
de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979 (diss VU Amsterdam), Kampen 1980 (tweede 
druk), zie ook B Kamphuis, Boven en beneden Het uitgangspunt van de christologie en de problematiek 
van de openbaring, nagegaan aan de hand van de ontwikkelingen bij Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en 
Wolfhart Pannenberg (diss Apeldoorn), Kampen 1999 Al eerder werd - wat H Berkhof betreft - in deze 
studie gewezen op E P Meijenng, Hendrikus Berkhof (1914-1995) Een theologische biografie. Kampen 
1997 en Een eeuw denken over christelijk geloven Van Roessingh via Schilder tot Kuitert, Kampen 1999, 
p 134-149 Zie voor de theologie van H M Kuitert K Kuma, Wegen en doolwegen in de nieuwe theologie. 
Kampen 1998, p. 25-52 en E.P Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven, p 195-210 

'" Zie voor de charismatische beweging: L. Floor, 'De spiritualiteit van de charismatici', in: W. van 't 
Spijker, W Balke, K Exalto, L van Dnel, Spiritualiteit, Goudnaan-Kampen 1993, p 294-306 Een 
oriëntatie in het denken van de Pinksterbeweging wordt geboden door Guy P Duffield en Nathaniel M van 
Cleave, Foundations of Pentecostal Theology, Los Angeles 1983/1987, waarvan ook een Nederlandse 
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voor de geloofszekerheid. Van Woelderinks beschouwingen kan - mutatis mutandis -
met name in de richting van de charismatische en evangelische beweging veel geleerd 
worden. De invloed van deze bewegingen laat zich binnen kerken van gereformeerde 
signatuur gelden. Deze invloed is (onder andere) te herkennen aan de moeite, die 
sommigen daar hebben met het dopen van kinderen. Woelderinks beschouwingen over 
de plaats van het gevoel in het leven van het geloof en over de aard van de onvoor
waardelijke (= de zonder voorwaarden vooraf gegeven) belofte van het verbond, 
kunnen hier een waardevol tegenwicht bieden tegen een subjectivisme, dat - al presen
teert het zich als 'bijbel-getrouw' - toch haaks staat op het gereformeerde belijden. 

4. Ook in andere opzichten is lering te trekken uit Woelderinks ontwikkelingsgang. 
De gereformeerde leer en theologie blijken als geheel een nauwe interne samenhang te 
hebben. Wie er een vitaal onderdeel uitlicht, brengt het geheel uit balans. Woelderinks 
afscheid van de klassiek-gereformeerde verkiezingsleer bracht hem ook in problemen 
met de gereformeerde leer over Gods wezen en voorzienigheid. De innerlijke samen
hang van de gereformeerde leer zal voorzichtig maken om al te spoedig een onderdeel 
daaruit discutabel te stellen. Uiteraard blijft de Schrift boven de gereformeerde leer en 
confessie staan. Wie meent, dat vanuit de Schrift een gedeelte van de gereformeerde 
leer/confessie onder kritiek gesteld moet worden, zal zich wel rekenschap moeten 
geven wat die kritiek betekent voor het geheel van die leer. 

5. Woelderinks solisme en mede daardoor optredende blikverenging dient als waar
schuwing voor het in eenzaamheid theologiseren, zonder werkelijk gesprek met 
anderen in de gemeenschap van de kerk. Gereformeerd theologiseren is een zaak van 
samen luisteren en onderzoeken. Op deze manier kan men elkaar stimuleren en - zo 
nodig - ook corrigeren. Eikaars onderzoek toetsen kan bewaren voor eenzijdigheid. Het 
kan ook helpen elkaar tijdig opmerkzaam te maken op - ongemerkt en onbedoeld -
weggroeien van het gereformeerde belijden. In dit opzicht is Woelderinks ontwikke
lingsgang een baken in zee. Anderzijds herinnert deze ontwikkelingsgang eraan, dat we 
in de kerk elkaar ook niet in een theologisch isolement moeten brengen door botte 
afwijzing en grote woorden. Niemand moet zic/ïze//isoleren. Men moet het ook niet bij 
anderen doen. 

vertaling verscheen' Woord en Geest Hoofdlijnen van de theologie van de pinksterbeweging, Kampen 
1996 Zie voor de evangelische beweging. HC Stoffels, Wandelen in het licht Waarden, geloofso
vertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen (diss VU Amsterdam), Kampen 1990; K. 
Runia, 'De spiritualiteit van de evangelischen', in. Spiritualiteit, p. 283-293, C. Trimp, Klank en weerklank 
Door prediking tot geloofservaring, Bameveld 1989, p 161-177, C Tnmp, Kerk in aanbouw Haar 
presentie en pretentie, Goes 1998, H J. Boiten en J.J.C. Dee (red.) Begrensde ruimte Een keuze uit artikelen 
en lezingen van prof J Kamphuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag, Goes 1996, p 261-
273 
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6. Verbond en verkiezing 

6.1 Inleiding 
Aan het primaire studiedoel werd een vraag verbonden. Wie bij Woelderinks antwoor
den zegt: Zo niet, kan zich niet onttrekken aan de kwestie: Hoe dan wel? Dit antwoord 
ligt goeddeels al besloten in de voorgaande paragrafen van deze Evaluatie. Daarin 
speelt Calvijns spreken over Christus als speculum electionis een voorname rol. In het 
verlengde hiervan volgen nu een aantal algemene opmerkingen en overwegingen rond 
het thema 'verbond' en 'verkiezing', waarin het resultaat van de Evaluatie beknopt wordt 
uitgewerkt. 

6.2 Geen schematisme 
Als er één ding is, waarvoor rond de thematiek 'verbond' en 'verkiezing' gewaarschuwd 
moet worden, dan is het voor het gevaar van schematisme. De theologiegeschiedenis 
maakt duidelijk, hoe snel hier tot systeembouw en systeemdwang is overgegaan, die 
uiteindelijk zelfs kerkelijk gefixeerd werden: de leerbeslissingen in de Gereformeerde 
Gemeenten (1931) en in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1942/43). Zelfs 
iemand als Woelderink, die voor theologische systematisering uiterst beducht was, is er 
zelf uiteindelijk niet aan ontkomen. Wie spreekt over verbond en verkiezing heeft het 
niet over abstracties - het verbond, de verkiezing - maar over de levende God, die wij 
in Christus mogen kennen als de God van verbond en verkiezing. "Want de kennis van 
God is niet het kennen van een aantal voorwerpen: 'het' verbond, 'de' belofte, 'de' wet, 
'de' uitverkiezing. De kennis van God is het kennen van Hem, die ons in Christus 
definitief heeft liefgehad. Déze kennis is onuitputtelijk. Want het is de persoonlijke 
godskennis."'** Alleen langs deze weg krijgt men in het geloof oog voor de eenheid 
van verbond en verkiezing. Die eenheid is niet te zoeken in een systeem, maar is te 
vinden in God: God in Christus. De God van het verbond is de verkiezende God. De 
verkiezende God is de God van het verbond. De verhouding tussen verbond en 
verkiezing levert de nodige c?en/:-problemen op. Rationeel is en blijft er een spannings
veld tussen de breedte van het verbond en de beperktere kring van de uitverkorenen. 
Wie oog heeft voor de God van verbond en verkiezing, zal hier geen ge/oq/i-proble-
men kennen. De verkiezende God komt in de weg van het verbond naar ons toe. Zo ziet 
het geloof verbond en verkiezing in één perspectief liggen. De ene God van verbond en 
verkiezing kennen wij als God in Christus. Zo is Christus voor ons de 'spiegel van onze 
verkiezing'.'*' 

6.3 Niet theoretiseren 
Annex met de schematisering van verbond en verkiezing is het gevaar om over beide te 
gaan theoretiseren. Dit gevaar is er bij het denken vanuit een verbonds-systematiek. 

'** C Trimp, Klank en weerklank, p. 137. 

'*' Zie voor een overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen verbond en verkiezing: J. van Genderen, 
Verbond en verkiezing, p. 52-53; zie ook p. 66-72 ('Verbond en verkiezing in harmonie en perpectief). 
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Het hebben van een bepaalde beschouwing over het verbond is nog niet hetzelfde als 
leven uit het verbond Het verbond wordt alleen gekend in de levende omgang met de 
God van het verbond Een correcte visie op de aard van Gods belofte blijft onvrucht

baar, wanneer het in de geloofspraktijk niet komt tot een ontmoeting met en vertrou

wen op de belovende God Ook wanneer wetenschappelijkabstraherend gesproken 
wordt, mag dit geloofsaspect met ontbreken Anders ontstaan er algemene waarheden, 
waar het gaat om ge/oo/iwaarheden, die roepen om een persoonlijk doorleven ervan 

Ditzelfde gevaar dreigt ten aanzien van de goddelijke verkiezing Calvijn heeft 
weet van persoonlijke verkiezingszekerheid Wat anderen betreft is daarover niet met 
de zekerheid van het geloof te spreken De klassiekgereformeerde verkiezingsleer wil 
functioneren m het persoonlijk leven met God Daarbij is de honzon niet tot eigen 
leven beperkt In Zondag 19 H C spreekt de gelovigen over zichzelf en de anderen: 
"mij en alle uitverkorenen", de heilige algemene christelijk kerk is de gemeente, die tot 
het eeuwige leven uitverkoren is {Zondag 21 HC) Maar al heeft de gereformeerde 
belijdenis oog voor de reikwijdte van Gods verkiezing, dat verleidt haar er niet toe, om 
anderen op hun al dan niet uitverkorenzijn te gaan beoordelen Het is de kracht van de 
Dordtse Leerregels De Leerregels zijn niet bang voor algemeen geformuleerde 
waarheden, die 'schools' kunnen aandoen "" Maar de algemene waarheden krijgen 
steeds een pastorale toespitsing, op welke manier de bijbelse verkiezingsleer in het 
leven van Gods kinderen wil functioneren Opmerkelijk is hoe gewezen wordt op de 
troost van deze leer (£> L 1,14). 

De waarschuwing om bij de verkiezingsleer niet te gaan theoretiseren, blijkt steeds 
weer nodig Mensen ervaren de verkiezingsleer als buitengewoon moeilijk Inderdaad 
gaat het om een waarheid, die ons verstand te boven gaat Gods verkiezing wordt 
vooral als een vraagstuk gezien Met name de vraag, waarom God mensen passeert, is 
voor velen een heet hangijzer Op deze manier wordt Gods verkiezing iets om over te 
tobben Terwijl in de Schrift over Gods verkiezing wordt gejubeld De theoretisch

nieuwsgienge vraag Waarom anderen nief, dient vervangen te worden door de 
gelovigverwonderde vraag Waarom ik weP Alleen zo wordt de bijbelse verkiezings

leer een bron van troost en blijdschap 

6.4 Kennis van de Dordtse Leerregels 
Gereformeerde kerken aanvaarden en verdedigen de drie formulieren van eenheid, 
waaronder de Dordtse Leerregels Toch is onder de gemeenteleden de kennis van de 
Dordtse Leerregels meestal genng J G Feenstra constateerde het al m 1937 "De Vijf 
artikelen tegen de Remonstranten zijn  zacht uitgedrukt  minder bekend dan de 
Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis Velen hebben ze zelfs 
niet gelezen"'" In zijn populaire uitleg van de Dordtse Leerregels uit 1983 doet E 
Koop een soortgelijke uitspraak "Over het algemeen is de kennis van de Dordtse 

^ Al wilde men in Dordrecht niet de taal van de school, maar van de kerk spreken, J Kamphuis, Begrensde 
ruimte, p 105111 

'■" J G Feenstra, De Dordtse Leerregels toegelicht. Kampen 1983 (vijfde druk), p 5 (Woord vooraf uit de 
eerste druk) 
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Leerregels gering (...) Helaas kent men veelal de inhoud van deze belijdenis niet. Men 
denkt aan de uitverkiezing als een moeilijk 'vraagstuk'.""'^ Inderdaad lijkt de moeilijk

heidsgraad zowel van de verkiezingsleer als van de Dordtse Leerregels van deze 
onkunde de reden te zijn. De Leerregels zijn veel geprezen, maar weinig gelezen. 

Dit manco aan kennis brengt een aantal consequenties mee, waarop gereformeerde 
kerken bedacht dienen te zijn: 

wanneer deze kennis ontbreekt, zal ook in de geloofspraktijk de bijbelse verkie

zingsleer niet of nauwelijks fungeren. Dit moet zonder meer als een verschraling 
worden aangemerkt. Er wordt een stuk diepgang ontnomen aan de dankbaarheid 
tegenover God en aan de persoonlijke geloofszekerheid; 
een leer, die niet meer echt gekend wordt, verliest haar signaalfunctie, wanneer er 
van deze leer afgeweken wordt. Dwaalleer wordt niet meer als zodanig onderkend. 
Uiteindelijk kan het resultaat zijn, dat de dwaalleer het wint van de bijbelse leer. Is 
de verkiezingsleer niet meer dan een promemoriepost, dan komt daarmee die leer 
zelf op het spel te staan. 

Daarom is het voor gereformeerde kerken van levensbelang om de kennis van de 
Dordtse Leerregels te stimuleren, met het oog op een werkelijke integratie van deze 
leer in het geloofsbesef en de geloofspraktijk van de gemeente. 

6.5 Niet verkrampen 
In de omgang met de klassiekgereformeerde verkiezingsleer moet gewaakt worden 
voor verkramping. Het is geen negatie van de Dordtse Leerregels, wanneer erkend 
wordt, dat in de Bijbel 'verkiezen' en 'verkiezing' niet altijd betrekking heeft op de 
eeuwige verkiezing tot zaligheid. Verkiezing is ook daad van God in de tijd, al blijft 
Gods verkiezing daartoe niet beperkt. Niet alle resultaten van een nieuwere exegese 
hoeven bij voorbaat afgewezen te worden."^ De waardering voor de Dordtse Leerre

gels hoeft niet te leiden tot ontkenning van bepaalde eenzijdigheden erin. Zo blijft het 
jammer, dat in de Leerregels het aspect van Christus als speculum electionis wel 
impliciet aanwezig is, maar geen echte uitwerking krijgt."'' Gods waarheid is altijd 
rijker dan onze  ook confessionele  verwerking ervan. 

6.6 Verkiezing: niet a priori, maar a posteriori 
In het leven van het geloof is niet a priori uit te gaan van de goddelijke verkiezing. 
Wie hier het startpunt neemt, frustreert onherroepelijk het belovend spreken van God. 
Is Gods verkiezing het uitgangspunt, dan moet men eerst zichzelf als uitverkorene 

'■"̂  E Koop, De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht, Kampen 1983, p. 5. 

' " Een goed voorbeeld van een evenwichtige benadering van Gods verkiezing m de Schrift is te vinden in 
het op jongeren gerichte geschrift van G. Kwakkel, UlTgekozen! De bijbel over vragen rond de verkiezing, 
Bameveld 1990 (derde druk). 

''''' Zo terecht A.N Hendriks, In de school van Christus, p. 7980. 
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kennen om zich vrijmoedig Gods beloften toe te eigenen. Deze weg van het subjecti
vistische denken leidt of tot chronische onzekerheid of tot geestelijke gearriveerdheid, 
hoezeer men beide uitersten in bevindelijk-gereformeerde kring als excessen zal 
typeren. 

Het uitgangspunt van het geloof zal steeds zijn de onvoorwaardelijk gegeven 
belofte van de God van het verbond. In het verbond belooft de drieënige God van het 
verbond Zichzelf: Ik zal uw God zijn. Deze belofte geldt de gelovigen èn hun kinderen. 
Het 'natuurlijk zaad' wordt door God tot Zijn kinderen aangenomen. In rechtspositie 
zijn er geen tweeërlei 'kinderen des verbonds'. De kinderen van de gelovigen gelden in 
het verbond als 'heilig': afgezonderd voor God en Zijn dienst. Zie vraag/antwoord 74 
H.C.; zie ook D.L. 1,17. Dit uitgangspunt bepaalt ook de visie op de gemeente. Zij is in 
haar geheel gemeente van Christus, ook al betekent dat niet, dat allen daadwerkelijke 
gelovigen zijn. Zij is de gemeente van de geroepen heiligen, die in de belofte het heil 
van God heeft. 

Daarmee is niet gezegd, dat alle bondelingen vanzelfsprekend behouden worden 
('verbondsautomatisme'). Aan de belofte is de roeping tot geloof inherent. Gods geven 
roept om ons aannemen. Hier mag over een 'voorwaarde' gesproken worden. Daarmee 
wordt niet - op remonstrantse manier - het geloof een mede-constituerende factor in het 
behoud. Wij ontvangen niet op grond van ons aanvaarden, maar in de weg van ons 
aanvaarden. Bovendien is ons geloven vrucht van het wederbarende werk van de 
Heilige Geest. Daarin heeft een mens niet zelf de hand. God brengt de wedergeboorte 
tot stand zonder ons {D.L. III/IV,12). De gehoorzaamheid van het geloof is geen 
resultaat van de menselijke vrije wil, maar moet aan God worden toegeschreven {D.L. 
III/IV,10). Toch maakt dat de mens niet passief. Mensen blijven mensen. Ze worden 
niet als 'stokken en blokken' behandeld {D.L. III/IV,16). De weg van de Geest is die 
van de roeping door het evangelie met de beloften van God. De weg van de Geest is de 
weg van het Woord, de weg van de middelen {D.L. III/IV,17). Zo begint Hij Zijn werk, 
zet Hij het voort en voltooit Hij het {D.L. V,14). De belofte van het evangelie wordt 
verkondigd met bevel van geloof en bekering. Op deze manier eigent de Geest toe wat 
wij in Christus hebben. De leer van het verbond verslindt de pneumatologie niet, zoals 
zo dikwijls gevreesd wordt. De weg van het verbond is nu juist de weg van de Geest, de 
weg van de belofte! Van die belofte is de Geest ook Zelf inhoud. Via de roeping tot 
gemeenschap met Geest wordt de Geest geschonken."' 

Op de roeping van het evangelie wordt gereageerd met geloof en ongeloof Laten 
er in rechtspositie geen tweeërlei kinderen des verbonds zijn, in gedrag zijn ze er wel 
degelijk. Niet ieder deelt in het wederbarende werk van de Geest. Er is een vrijmacht 
van de Geest, die bepaald wordt door Gods eeuwig welbehagen, Zijn verkiezing van 
eeuwigheid. In het verborgen heiligdom van Gods verkiezing zijn er tweeërlei kinderen 
van God: echte en onechte. Al begint het geloof niet a priori bij Gods verkiezing, het 
komt er wel a posteriori bij uit. 

" ' Zie voor een samenvatting van de Schriftuurlijke en confessionele gegevens op dit punt de nota, die A N. 
Hendriks schreef namens de deputaten van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor het gesprek met de 
Christehjke Gereformeerde Kerken over de toeèigening van het heil, 'De toeëigening in geding', in Acta van 
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Berkel en Rodenrijs 1996, Barneveld 
1996, p 309-323. 
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Dat wil niet zeggen, dat het geloof tot het allerlaatste zwijgt over Gods verkiezing. 
Gods kind zal Gods beloftewoord en de verzegeling daarvan in de doop zien als blijken 
van Gods verkiezende liefde. Wat Calvijn de 'algemene verkiezing' noemde, is echt 
verkiezing: bevoorrechting door God uit vrije genade. De gelovige ziet in verbond en 
doop de verkiezende God naar zich toekomen, die hem Christus leerde kennen. In die 
Christus weet men zich dan ook van eeuwigheid af tot zaligheid uitverkoren. De 
Christus van de belofte is dezelfde als die van de verkiezing. Die ge/oq/i-zekerheid ziet 
Gods kind bevestigd in de vruchten van de verkiezing, waarvan de eerste is: het ware 
geloof m Christus (D.L 1,12). 

Waar de bijbelse verkiezingsleer werkelijk een geïntegreerde en gelovig doorleef
de plaats krijgt in de verbondsleer, zal eens te meer het gevaar van 'verbondsautomatis
me' vermeden kunnen worden. De bijbelse verkiezingsleer helpt voorkomen, dat de 
vastheid van Gods verbond tot vanzelfsprekendheid wordt. Behoren tot het verbond is 
genade. Tot geloof en bekering komen is genade. Onverdiende gunst van God voor een 
zondig mens. Achter het behoud ligt het eeuwig welbehagen en besluit van God. Tot 
die zekerheid werkt een mens niet zichzelf op. Die zekerheid is een geschenk van de 
Heilige Geest, die door de belofte zekerheid geeft over de band met Christus. Dat alles 
in het geloof beseffen houdt de verwondering en de dankbaarheid levend in de 
omgang met God. Het wapent tegen sleur en oppervlakkigheid. God heeft blijvend 
recht op lof en dank voor zoveel ontferming. 

Tenslotte bemoedigt de verkiezingsleer in de dagelijkse geloofsstrijd om aan God 
vast te houden. Wat God begon, maakt Hij ook af. Het is de troost van de volharding 
der heiligen. Die troost maakt niet inactief, maar stimuleert juist om vol te houden in 
de strijd van het geloof. 
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Summary 
In this study the theological development of J.G. Woelderink (1886-1956), minister in 
the Netherlands Reformed Church (de Nederlandse Hervormde Kerk), is investigated. 
In W.'s view the covenant of grace is of vital importance. In 1950 he sharply criticized 
the doctrine of election in the Canons of Dort. 

In the General Introduction the primary object of this study is formulated. The 
question is: Why did W. - staying reformed in his thinking about the covenant - ended 
up with rejecting the classical-reformed doctrine of election? In order to meet this 
object W.'s publications are analysed in chronological order (Part I). The study ends 
with an Evaluation (Part II). 

The synopsis of the contents and developments of W.'s thinking opens with an 
Introduction by periods in the process of his development. Three periods can be 
distinguished: 

1. 1918-1938; in the magazine 'De Waarheidsvriend' of the Reformed Alliance in the 
Netherlands Reformed Church (Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervorm
de Kerk) he publishes his views. This period ends with the issue of Het Doopsfor-
mulier; 

2. 1938/39-1949; W. consolidates - now beyond the frame of the Reformed Alliance 
- his position of a theologian of the covenant. In 1949 his first criticism on the 
contents of the Canons of Dort is issued; 

3. 1949/50-1956; W.'s criticism regarding the classical-reformed doctrine of election 
becomes radical when he publishes De Uitverkiezing in 1951. 

In this Introduction the context of W.'s theologization is given. Within the Reformed 
Alliance there were mutual discrepancies. Opposite to a stream that was strongly based 
on the experience of faith ('bevinding'), there existed the stream of the covenant-
followers. In his own parish too W. met with a similar opposition. Opposite 'De 
Waarheidsvriend' was the 'Gereformeerd Weekblad' with H. Visscher as one of the 
prominent editors. W. is presented as a serious and devout person. In his private life he 
experienced a lot of grief. 

In Chapter I W.'s first publications in 'De Waarheidsvriend' are mentioned. The 
publications 1923-1928/29 are of special importance. W. attracts broad attention to the 
faith. Believing in God is having a personal relationship of trust with God. Experience 
is an aspect of the living faith. With this thesis W. renounces both intellectualism and 
subjectivism. With regard to God's Word he makes observations that sometimes remind 
of Barth. At the same time he expresses scepticism towards Barth. In the 1929 publica
tion one can observe an increasing attention for the covenant. 

In Chapter II the publications 1931/32 and 1933 are discussed in which covenant and 
promise become thematic. W. characterizes the covenant to be the essence of christian 
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religion. The covenant represents a relationship of grace between God and man, no 
ontical matter or substance. God gives His salvation in the word of promise upon 
which the reaction of faith has to follow. The covenant results from God's freedom of 
grace. Along with Calvin W. distinguishes a general election and a special (secret) 
election. Along with the switch of theme from faith to covenant goes a switch in 
emphasis. Now the accent is mainly on renouncing the subjectivism, whereby man 
looks for security within himself rather than in God's word of promise. 

In Chapter III several 1933 and 1934 publications, in which W. eleborates his view of 
covenant, come up for discussion. From this point of view he rejects ecclesiastical 
individualism and seperatism. Again and again his rejection of subjectivism with 
emphasis on the own devout mind, comes forth. The act of confession of faith means 
assenting God's word of promise. Not only within his own circle W. meets with the 
influence of subjectivism; he signals the same with Karl Barth. Regarding the doctrine 
of election W. renounces the idea that the covenant would be restricted to the elected 
people. 

Chapter fV gives an inventory of the ample 1935 series of articles about the justificati
on (by faith). Justification is declaration of justice. This declaration preceeds the act of 
faith and is given in the promise. W. also believes in a jusitification after the act of 
faith, whereby God recognizes the soul-saving faith in the heart of His people. With 
regard to this idea W. refers to Romans 4. Incidentally a critical remark about the 
Heidelberg Catechism is made. In Lord's Day 5 the Catechism would formally show 
traces of aristotelic-scholastic thinking. 

Chapters V and VI handle 1935 and 1936 publications of a more or less polemical 
nature. Opposed to N. Diemer W. claims that the covenant does not rest in being bom 
again, but in the promises of the covenant. As a basic mistake in the 1931 doctrines of 
the Netherland Reformed Churches (Gereformeerde Gemeenten in Nederland), 
whereby the covenant is seen under the command of the election, W. mentions the 
identification of the covenant of grace and the pactum salutis. This thesis brought 
about a fierce polemical fight against H. Visscher en G.H. Kersten. W. continues to 
reject the identification of the covenant with the election. Through such identification 
the certainty of faith would only be obtained by the way of introspection. 

Chapter VII shows how W.'s contributions to youth-magazines in Reformed Alliance 
circles from 1932 to 1937 confirm the image given in chapters III to V/VI. Also in the 
youth-magazines the resistance against subjectivism prevails. Opposite to this W. puts 
the integrity of covenant and promise. The unanimity of covenant and election is 
remarkably accentuated. 

Chapter VIII summarizes the main points of W.'s opus magnum Het Doopsformulier 
(1938). This document can be considered as an increased protest against the subjecti
vism within and outside the circle of the Reformed Alliance. W. underlines the general 
validity of God's promise, sealed in the sacrament of baptism. He thereby appaels to 
Bullinger and Calvin in particular. W. points to the connection between covenant and 
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election. At the same time there is a field of tension for him, which he solves with the 
'nevertheless of faith'. 

After the Introduction to the second period (1939-1949) in Chapter IX W. observes a 
line from subjectivism contested by him to the thinking of the anabaptists in the 16th 
century. Historically this is not correct. There should be a distinction between the 
thinking of anabaptists on the one side and spiritualists on the other hand. Regarding 
the relationship of covenant and election W. eleborates his idea about the 'nevertheless 
of faith'. In the condition of temptation the uniformity of covenant and election can be 
maintained bij the 'nevertheless of faith'. W. rejects Calvin's distinction of a general 
and a special election. There is just one election that does not continue for all. In this 
chapter attention is also drawn to the (additions in the) 1941 book-edition to the series 
of articles about the justification. In the book-edition W. tries to overcome the outline 
of object-subject. Likewise he defends the Sola Fide versus the anabaptist thinking he 
does the same versus the Roman doctrine. Only God's word of promise is the object of 
faith. And through the Holy Spirit this word meets with acceptance. 

It is comprehensible that W.'s attention is drawn to the conflict within the Reformed 
Churches in the Netherlands (Gereformeerde Kerken in Nederland) in 1942 and 
onwards (Chapter X). The theme of this conflict (relation covenant/election) touched 
the theme of his own struggle. In contradiction to A. Kuyper's ecclesiastical canonized 
thinking - to be substantialistic according to W. - he accentuates the character of 
promise of salvation. God's giving is within the reformatical thinking giving in the 
promise. For W. God's electing plan of eternity cannot be object of faith. Even though 
the faith begins with God's promise, certainty of being elected can only be derived 
from the own heart. 

W.'s devotional reading matter in this period is dealt within Chapter XI, in which he 
repeats his previous views about covenant and promise. However, now the approach is 
strongly pneumatological. The pneumatology has to give to Ihe praxis pietatis its deep-
searching quality. With the attention for the praxis pietatis a certain switch over is 
given. Covenant and promise have to a lesser extent the character of an independent 
theme. They are now framed in the practice of godliness, in which the direction of 
vision is that of the dedication of life to God. 

In the comments on the Heidelberg Catechism (Chapter XII) W.'s views regarding 
covenant, faith and sacrament are unchanged. Though only once or twice W. is 
strikingly positive in his speaking about election. Indeed he states both in the Heidel
berg Catechism and in Calvin the influence of aristotelic thinking. Although W. 
respects the ecclesiastic confession, this does not prevent him from repressing his 
material criticism. 

In his second period W. confronted himself with Barth's doctrine of baptism and with 
his doctrine of election (Chapter XIII). Together with G.C. Berkouwer W. chooses for 
Barth's rejection of infant-baptism. Here he discovers the same individualism and 
subjectivism as in the anabaptist trend. W. also keeps his distance from Barth's doctrine 
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of election. Note however that he had not read KD n,2 yet, but oriented himself on the 
Kleine Dogmatiek by G.C. van Niftrik. In renouncing Earth's doctrine of election, W. 
for the first time exercizes criticism on the contents of the Canons of Dort. These 
Canons only recognize the election to be a plan rather than a deed. 

The Introduction to W.'s third period (1949-1956) contains a number of personalia, i.e. 
the ceremony of promotion of honour at the University of Utrecht. Chapter XIV 
contains a recapitulation of W.'s ecclesiastical view in this period. His standpoint 
appears to be characterized by his protest against subjectivism. The unanimity in Christ 
is not a matter of personal experience, but of faith in (the promise of) the gospel. W.'s 
ecclesialogical arguments show a congeniality with the thinking of Ph.J. Hoedemaker, 
J.A. Wormser and G. Groen van Prinsterer. 

In Chapter XVa the main points of W.'s final view about election are listed, particulary 
based on De Uitverkiezing. His criticism on the Canons of Dort is concentrated on 1,6, 
in which - according to W. - both belief and unbelief are converted to God's eternal 
resolution. He rejects the systematic construction of supra- and infi-alapsarism. For a 
good deal W. holds with Karl Earth, who in his opinion has ingeniously integrated the 
doctrine of pactum salutis in the doctrine of election. Thus, the principal idea of the 
gospel - God's love for the world through His Son - becomes the principal idea of 
God's counsel. In God's virtues love is dominant. At the same time W. takes distance 
from Earth. Earth does not see the seperation-making meaning of faith. For W. God's 
election represents an act of God's love. In this election the pactum salutis becomes 
clear. 

In Chapter XVb the discussions between W. and J. van Genderen, R.H. Eremmer en C. 
Trimp are quoted. In their own way both Van Genderen, Eremmer and Trimp, defend 
the classical-reformed doctrine of election. In Chapter XVc the contents of Chapter 
XVa and b are analyzed. For W. it ended up in an general historisation of the election. 
His leaving the classical-reformed doctrine of election implies leaving two basic 
themes which characterize the reformed confession: the 'gloria Dei' theme and the 
theme that grace is particular. Ey subordinating God's virtues to the virtue of love W. 
conflicts with art. 1 Eelgic Confession regarding God's simplicity. Concerning the vital 
point of the Canons of Dort 1,6 and 7 it can be concluded versus W. that in these 
paragraphs no separation is made between the decision of election and the decision to 
have Christ carry out the decision of election. 

What W. wrote in his third period with regard to the covenant is put down in Chapter 
XVI. This material hardly adds to his remarks in previous periods. In spite of his 
sayings farewell to the classical-reformed doctrine of election, his way of thinking 
about the covenant remained almost unchanged. 

Also in his third period - in addition to comments on other writings of a confessional 
nature - W. paid attention to the Heidelberg Catechism (Chapter XVII). Formally as 
well as materially he now perceives time after time the influence of aristotelistic-
scholastic thinking in the Heidelberg Catechism. In addition there is more openess for 
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biblical-critical thinking and speaking about the Scriptures. A barthianic climate can 
regurlarly be observed in W.'s argumentations. The point remains directed to subjecti-
vistic thinking. Grace is not an objectionable human characteristic, but it is a gift of 
promise. 

In the Evaluation (Part II) an answer is formulated to the primary object of study. The 
most important conclusions are: 

W.'s leave-taking from the classical-reformed doctrine of election is not inherent 
to the doctrine of covenant, defended by him. With this doctrine he goes along 
with Bullinger and Calvin. With Calvin the ultimate realization of the covenant 
for the elected people does not abolish the general validity of covenant and 
promise (versus C. Graafland). Indeed the reformed understanding of promise 
undergoes with W. a narrowing effect at the cost of the eschatological directness 
of the promise; 
at an increasing rate the ubknownability of the secret election for the faith has 
become problematic in W.'s view. At long last it is impossible for him to see 
covenant and election in one harmonic perspective; 
in the course of this process W.'s working condition appears to be of vital 
importance. Particularly in his first parish it became clear to him how the subjecti-
vistic thinking from the election scooped out and blew up the way of life based 
upon the covenant. In all his parishes he had to fight the subjectivistical thinking; 
W. could have overcome his troubles to see the covenant and the election in one 
harmonic perspective, if he had integrated Calvin's teaching about Christ as 
speculum electionis {Inst. 111,24,5) in his thinking; 
W. contributions about covenant and promise remain of value versus old and new 
ways of subjectivistical (empiric) thinking. 
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BibliograHe J.G. Woelderink 

Aan deze bibliografie ligt de Woelderink-bibliografie van Ton Bolland ten grondslag 
(zie: G.W. Marchal, J.G. Woelderink. Een kennismaking. Kampen 1986, p. 142). In 
onderstaande bibliografie is die van Bolland zowel gecorrigeerd als gesystematiseerd. 

In deze bibliografie zijn de gegevens niet geüniformeerd, maar steeds in de 
oorspronkelijke redactie weergegeven. Dit leidt tot (kleine) onderlinge verschillen in de 
weergave. 

I Boeken/brochures 

1. Preek over Jesaja 64:4b; serie: Genade voor genade. Woerden 1928 

2. Preek over 'Gods verbondstrouw'; serie: Genade voor genade. Woer
den 1932 

3. Seperatisme en wereldgelijkvormigheid. Twee gevaren voor ons 
godsdienstig en kerkelijk leven. Referaat, gehouden op de 24e jaar
vergadering van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en ver
dediging van de Waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) Kerk 
op 30 maart 1933 te Utrecht, Maassluis 1933 

4. Belijdenis doen, Maassluis 1934 

5. De Afscheiding en wij. Referaat, gehouden op de 25e jaarvergadering 
van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de 
Waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) Kerk op 12 april 1934 
te Utrecht, Maassluis 1934 

6. De Geestelijke nood van dezen tijd. Referaat, gehouden op de 27e 
jaarvergadering van de Gereformeerden Bond tot verbreiding en 
verdediging van de Waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) 
Kerk op 23 april 1936 te Utrecht, Maassluis 1936 

7. Het Doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. 
Doop, 's-Gravenhage 1938; 's-Gravenhage 1946 (tweede druk); 's-
Gravenhage 1981 (derde druk) 

8. De gevaren der doopersche geestesstrooming, 's-Gravenhage 1941 
(eerste tot derde druk); 's-Gravenhage 1946 (vierde druk) 

9. De rechtvaardiging uit het geloof (alleen). Aalten z.j. (=1941) 
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10. De onveranderlijkheid van Gods beloften. Prediking over Romeinen 
9:33b, gehouden te Ouderkerk a/d IJssel op 7 december 1941, uitga
ve in eigen beheer; opgenomen in VeB, p. 128-143 

11. Was de Reformatie een vergissing?, 's-Gravenhage z.j. (= omstreeks 
1942) 

12. Was de Reformatie een vergissing? De doopersche geestesstrooming 
in den Reformatietijd, 's-Gravenhage z.j. (= 1943) 

13 Belofte en werkelijkheid, 's-Gravenhage 1945 

14. Christendom en Humanisme. Predicatie over Filipp. 2:9-11, 's-Gra
venhage 1945 

15. Waar ligt de fout? Wat nu? Een opwekking tot politieke bezinning, 's-
Gravenhage 1946 

16. Leven uit Gods beloften. Aalten 1946; Aalten 1950 (tweede druk); 
opgenomen in VeB, p. 144-173 

17. Van den Heiligen Geest en van zijn werk, 's-Gravenhage z.j. (drie 
drukken) 

18. Belijdenis en Avondmaal, Delft 1950; opgenomen in VeB, p. 212-255 

19. De gereformeerde gezindte. Haar betekenis en haar grenzen, 's-
Gravenhage 1951 

20. De Uitverkiezing, Delft 1951 

21. Het pastoraat rond het Heilig Avondmaal, 's-Gravenhage 1952 

22. Uit de practijk der godzaligheid, 's-Gravenhage 1956 (postume 
uitgave) 

23. De inzet van de Catechismus. Verklaring van de Zondagen I-VII van 
de Heidelberger. Met een woord vooraf van Dr. A.A. Koolhaas, 
Franeker z.j. (= 1957; postume uitgave) 

24. Verbond en bevinding (VeB). Ingeleid door Ds. C. van der Wal, 
Amsterdam 1974 (bundeling van gepubliceerde en ongepubliceerde 
werken) 
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II Bijdragen in: 

1. God spreekt van dag tot dag, Baam z.j.; in dit dagboek verzorgde 
Woelderink de maand juli, onder de titel 'God spreekt. Hoort des 
Heren wet' 

2. Delleman, Th. e.a., In het licht van Zijn verrijzenis, Aalten 1946; 
Woelderinks bijdrage heeft als titel 'Niet zien - nochtans geloven' (p. 
153-158) 

3. Haitjema, Th.L. e.a., Een proeve van actueel belijden. Een critische 
beschouwing over 'Fundamenten en Perspectieven van Belijden', 
Wageningen 1953; Woelderinks bijdragen zijn te vinden op p. 53-59 
(over de Heilige Geest), p. 60-66 (over de heilsmiddelen) en p. 79-86 
(over de Kerk) 

III Rapporten 

1. Rapport over het reorganisatieontwerp, gedateerd 23 november 1937; 
opgenomen in J. van der Graaf, Delen of helen? Hervormd kerkelijk 
leven in en met de Gerefomeerde Bond, 1906-1951, Kampen 1978, p. 
270-271 (zie ook p. 140-141) 

2. Rapport over echtscheiding en tweede huwelijk (samen met S.H.F.J. 
Berkelbach van den Sprenkel, M. ten Gate, M.N.W. Smit en M.J.A. 
de Vrijer); Handelingen Generale Synode Nederlandse Hervormde 
/JTerjt 1947, p. 29-35 

3. Rapport van de Commissie voor het Doopvraagstuk (samen met 
Th.L. Haitjema en P.H. Kapteijn; Haitjema was rapporteur); Hande
lingen Generale Synode Nederlandse Hervormde Kerk 1947, p. 435-
442 

IV Niet gepubliceerde lezingen/artikelen (voorzover be
kend) 

1. Het verbond. Lezing op een buitengewone kamervergadering der 
GTSV'Voetius'(1935) 

2. Gemeenteopbouw. Lezing op de Hervormde Predikantenvergadering 
(1947 of 1948) 

3. De eisch des Verbonds. Propaganda-rede voor de christelijke school 
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(niet gedateerd; vermoedelijk rond 1947); in privé-collectie Ton 
Bolland 

4. Feestrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der christelijke 
school te Asperen op 4 december 1947; in privé-collectie Ton Bol
land 

V Artikelen/meditaties in: 

V.l De Waarheidsvriend 

1. Over de zonde der Kerk; Ingezonden stuk over de kerkeraad te 
Bennekom; V,32 (10-7-1914) 

2. Over de plaats van de vrouw in de kerk; Ingezonden stuk naar aanlei
ding van de (afwijzende) reactie in Whvr. IX,28 op een synodaal 
voorstel; IX,29 (10-6-1918) 

3. Over het hoger onderwijs en de predikantenopleiding; Ingezonden 
stuk naar aanleiding van het optreden van minister De Visser; IX,48 
(1-11-1918) 

4. Over voorlichting op diaconaal gebied; Ingezonden stuk naar aanlei
ding van de uitbreiding van De Waarheidsvriend; X,2 (13-12-1918) 

5. Stichtelijke overdenking 'De geschiedenis van een goede zaak, die 
nochtans mislukt' (1 Kronieken 13:7-13); XI,41 (10-9-1920) 

6. Ingezonden in verband met het nieuwe Reglement op de predikants-
tractementen;Xn,31 (1-7-1921) 

7. Stichtelijke overdenking 'Het schip des behouds' (1 Timotheüs 1:19); 
XII,45 (7-10-1921) 

8. Waarom gaat het bij het kerkelijke vraagstuk?; XIII,16 en 17 (17 en 
24-3-1922) 

9. Stichtelijke overdenking 'Een wondere geloofszang' (Mattheüs 26:30 
en Job 35:10b); Xm,15 (10-3-1922) 

10. Over de oplossing van het kerkelijke vraagstuk; XIII,24-29 (12-5 tot 
16-6-1922) 
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11. Stichtelijke overdenking 'Noodzakelijk zelfonderzoek' (1 Samuel 4:3, 
4, 10, 11);XIII,41 (8-9-1922) 

12. Reorganisatie of modus vivendi; Xni,50 tot IV,6-9 (10-11-1922 tot 
5/26-1-1923) 

13. Stichtelijke overdenking 'De wasdom der geloovigen' (Hebreeën 6:1); 
XIV, 13 (23-2-1923) 

14. Rubriek: Uit de Pers. 'Op den goeden weg', uit: Maandblad voor 
Kerkelijke Armenzorg; XIV,18 (30-3-1923) 

15. Het wezen des geloofs. Lezing, gehouden op de 18e jaarvergadering 
van den Geref. Bond op donderdag 19 april 1923; XIV,23 en 24 (5 
en 12-5-1923) 

16. Meditatie over 1 Johannes 4:10; XXI,49 (14-11-1930) 

17. Belijdenis doen (10 artikelen); XXIV,49 tot XXV,8 (2-11-1933 tot 
25-1-1934); zie voor de brochure-uitgave 1,4 

18. Meditatie over 2 Corinthiërs 5:6a: 'Het lied des geloofs'; XXV,7 (18-
1-1934) 

19. Meditatie over Colossenzen 4:3 (= Leerrede ter bevestiging van 
kandidaat P. Hakkesteegt te Mastenbroek op 27-5-1934);; XXV,27 
(7-6-1934) 

20. Verspreide gedachten. Vertoont de Gereformeerde Bond inderdaad 
het sectetype?; XXV,33 (19-7-1934). Gave en genade; XXV,34 (26-
7-1934). Subjectivisme 1; XXV,36 (9-8-1934). Subjectivisme 2; 
XXV,38 (23-8-1934). Subjectivisme 3; XXV,40 (6-9-1934). Subjec
tivisme 4; XXV,43 (27-9-1934) 

21. De practijk der godzaligheid. Lezing, gehouden op de Hervormd 
Gereformeerde Predikantenvergadering van 13 september 1934; 
XXV,45-48 (11-10 tot 1-11-1934) 

22. De rechtvaardigmaking (34 artikelen); XXVL9, 11-14, 16-18, 21, 23-
47 (31-1 tot 24-10-1935); zie voor de boek-uitgave 1,9 

23. Meditatie over Jesaja 64:1a: 'Een vurige bede om de openbaring 
Gods'; XXVL42 (19-09-1935) 

24. Het verbond God met den mensch (24 artikelen); XXVI,49-
XXVn,2-21, 23-24 (7-11-1935 tot 14-5-1936). NB Vanaf de 27e 



jaargang worden in Whvr de pagina's doorgenummerd. Het 3e artikel 
van de reeks 'Het verbond Gods met den mensch' (XXVII,2) is te 
vinden op p. 14-15, het 24e op p. 236-237. Vanaf nu wordt achter het 
jaargangnummer het paginanummer vermeld. 

25. Ned. Chr. Radio-Vereeniging (aanbevelend woord); XXVII, p. 5 (5-
12-1935) 

26. Introductie feuilleton 'Bekeering van K. van Genne'; XXVII, p. 9 (5-
12-1935) 

27. Noodzakelijk verweer; XXVII, p. 246-247 (21-5-1936) 

28. Natuur en genade (18 artikelen); XXVII, p. 306 tot 481-482 (2-7 tot 
5-11-1936) 

29. Meditatie over Filipp.3:22: 'Nimmer het doel hier bereikt en toch vol 
van goeden moed' (schets van een nabetrachtingspreek); XXVII, p. 
422-423 en p. 432-333 (24-9 en 1-10-1936) 

30. Het verbond der verlossing (3 artikelen); XXVn, p. 491-492, 501-
502, 511-512 (12 tot 26-11-1936) 

31. Het Doopsformulier; XXVIH, p. 1-2 (eerste artikel, 3-12-1936), p. 
511-512 (laatste artikel, 25-11-1937); zie voor de boek-uitgave 1,7 

32. Meditatie over Lucas 24:5b en 6a: 'Duisternis en licht'; XXVIII, 172-
173 (1-4-1937) 

V.2 Onder Eigen Vaandel 

1. Geloof en bevinding. Lezing voor de Hervormd Gereformeerde 
Predikantenvergadering op 8 september 1927; 3, p. 11-29 (1928); 
opgenomen in VeB. p. 1-22 

2. Genadeverbond en bevinding; 4, p. 9-19 (1929); opgenomen in VeB, 
p. 23-34 

3. Het verbond. Lezing voor de Hervormd Gereformeerde 
Predikantenvergadering, september 1931; 7, p. 92-116 (1932); 
opgenomen in VeB, p. 35-64 
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V.3 Jeugdbladen 

1. De Vaandrager (blad van de Hervormde Bond van Jongelingsveree-
nigingen op Gereformeerden grondslag): vragenrubriek, jaargang 
1931-32 (20e jrg.), p. 199 tot jaargang 1936-37 (25e jrg.), p. 22-23; 
'Ten afscheid' op p. 34. Vanaf vraag 215 (1935-36) wordt een telfout 
gemaakt: vraag 215 wordt genummerd als 115. In het register 1935-
36 is de nummering wel juist. In het register 1936-37 is vraag 225 tot 
125 geworden, vraag 226 werd 26. 

2. De Kandelaar (blad van de Nederlandse Hervormde Bond van 
Meisjesvereenigingen op Gereformeerden grondslag): 'Het verbond'; 
het eerste artikel verscheen in jaargang 1932-33 (5e jrg.), p. 27 e.v., 
het laatste artikel in jaargang 1936-37 (9e jrg.), p. 153-155. 

3. Zelfverloochening. Referaat Bondsdag 1932 Nederlandse Hervormde 
Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden grondslag; 
Jaarboekje 1933, p. 31-75 

V.4 Vox Theologica 

1. Het Verbond; 4, p. 73-77(1933) 

2. Woord en Geest; 17, p. 37-43 (1946) 

3. Reformatorisch geloof; 18, p. 15-16 (1947) 

4. De plaats van het oordeel in de prediking en 'De crisis der 
middenorthodoxie' van Dr H. Berkhof; 23, p. 166-175 (1953) 

V.5 Homiletica 

1. deel 1(1941 ): 
Critiek op een preekschets over H.C. Zond. 1; p. 
57-58 
Critiek op een preekschets over H.C. Zond. 19; p. 
62-63 
De Catechismuspreek; p. 65-67 
Critiek op een preekschets over Hand. 27:25; p. 
127-128 
Enkele notities over H.C. Zond. 7, vr. 20 en 21; p. 
129-133 
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2. deel II (1941-42): 
Preekschets over H.C. Zond. 15, vr. 37; p. 114-116 
Critiek op een preekschets over Matth. 28:20; p. 
149-151 

3. deel 111(1942-43) 
Preekschets over H.C. Zond. 14; p. 23-27 
Preekschets over H.C. Zond. 17; p. 97-102 

4. deel IV (1943-44) 
Catechismusschets over vr. 115; p. 20-24 
Beoordeling van een schets over Joh. 3:7,8,16; p. 
70-74 
Enkele notities over vr. 73 en 74 H.C.; p. 129-137 

5. deel VI (1946-47): 
Critiek op een preekschets over Gen. 12:10-20 
Notities over vr. 7 en 9 H.C.; p. 124-128 

6. deel VII (1947-48): 
Enkele notities bij vr. 48 H.C.; p. 65-69 

7. deel VIII (1948-49): 
Enkele notities over H.C. Zondag 21, vr. 54 en 55; 
p. 69-74 
Enkele notities over H.C. Zondag 22; p. 133-136 

8. deel IX (1949-50): 
Preekschets over Matth. 27:46; p. 59-64 
Enkele opmerkingen over vr. 48 H.C.; p. 142-150 

9. deel X( 1950-51): 
Enkele opmerkingen over vr. 56 H.C.; p. 32-35 
Preekschets over H.C. Zond. 17; p. 63-68 
Enkele notities over H.C. 24; p. 160-165 

10. deel XI (1951-52): 
Enkele notities over H.C. Zondag 45; p. 33-39 
De driedeling van de H.C.; p. 129-132 
Enkele notities over H.C. Zond. 3, vr. 6; p. 149-
154 
Bespreking van een tweetal preken (van ds. W. 
Heerma en van ds. W. Meijnhout); p. 159-160 

11. deel XII (1952-53): 
Opdat Hij ook het ware zaad Davids zij; H.C. 



Zond. 14; p. 13-14 
Enkele notities over vr./antw. 120 H.C.; p. 33-37 

12. deel XIII (1953-54): 
1 Petrus 1:3 (voor een Paaspreek); p. 45-49 
Geestelijke leiding in de prediking; p. 58-60 
Laat de waarheid der erfzonde zich prediken? Enk
ele notities bij Zondag 2-4; p. 73-77 
De bediening en het Woord der verzoening; p. 134-
140 

13. deel XIV (1954-55): 
Enkele notities over H.C. Zond. 42; p. 3-7 
De prediking van wet en evangelie in verband met 
de prediking van het gericht; p. 65-71 
Critiek op een preekschets over H.C. Zond. 7; p. 
79-81 
Het gevaarvolle maar schone ambt; p. 140-146 
Leestafel; p. 156 

14. deel XV (1955-56): 
Critiek op een preekschets over Hebr. 5:7-8; p. 52-
54 

V.6 Eenigheid des Geloofs 

NB In dit onderdeel blijven de beknopte boekbesprekingen, zoals deze te 
vinden zijn op de laatste (en/of voorlaatste) pagina van EdG buiten 
beschouwing 

1. Inleidende artikelen: 'Reformatorisch'; 1,1 (11-10-1946) en 'LEI
DING geven aan het geloofsleven'; 1,2 (25-10-1946). Ondertekend 
door 'de redactie', geschreven door Woelderink 

2. Van den Heiligen Geest en van zijn werk (22 artikelen); 1,1 tot 1,23 
(11 -10-1946 tot 15-8-1947); zie voor de boek-uitgave 1,17 

3. Vragen van lezers. De beteekenis van het geloof; 1,5 (6-12-1946) 

4. Geboren uit de maagd Maria (Luc. 1:35b); 1,6 (20-12-1946) 

5. Vragen van lezers. (Over wat in het algemeen door een ieder moet 
worden gekend en ondervonden); 1,7 (3-1-1947) 
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6. Vragen van lezers. (Over de bekeringsweg); 1,11 (28-2-1947) 

7. De huwelijksinzegening van gescheidenen; 1,16 (9-5-1947) 

8. Een eeuw van strijd (2 artikelen naar aanleiding van E. Smilde, Een 
eeuw van strijd over verbond en doop, Kampen 1946); 1,20 en 21 (4 
en 18 juli 1947) 

9. Gratia interna (3 artikelen); 1,24-27 (29-8 tot 16-9-1947) 

10. Wet en evangelie (NB Vanaf de 2e jaargang worden in EdG de pagi-
na,s doorgenummerd): 
I. De onderlinge vereniging; II, p. 1-3 en 9-10 (10 en 

24-10-1947) 
n. Het onderscheid; H, p. 17-18 (7-11 -1947) 
in. Gods openbaring in wet en evangelie; II, p. 25-26 

(21-11-1947) 
IV. De vastheid en beweeglijkheid van wet en evang

elie; II, p. 33-34, 42-43, 53-54, 61-62 (5-12, 19-12-
1947, 9-1 en 23-1-1948) 

V. Wet en evangelie in de Heid. Catechismus; II, p. 
66-67, 77-78, 85-86 (6-2, 20-2 en 5-3-1948) 

11. Het probleem der Hervormde Kerk. Gedachtenwisseling met ds. K. 
Meima; II, p. 30, 50 en 73-74 (21-11 en 19-12-1947, 6-2-1948) 

12. Een bij uitstek actueel geschrift (2 artikelen naar aanleiding van G.C. 
Berkouwer, Karl Barth en de kinderdoop. Kampen 1947); II, p. 49-
50 en 59-60 (19-12-1947 en 9-1-1948) 

13. Uit de practijk der godzaligheid (28 artikelen); II, p. 97-98 tot IV, p. 
60-62 (19-5-1948 tot 20-1-1950); zie voor de boek-uitgave 1,22 

14. De twee lijnen in het mysterie van het verbond; in, p. 119-120 (15-4-
1949) 

15. De huidige kerkelijke situatie; Hl, p. 139-140 (27-5-1949) 

16. Brieven van en aan mijn gereformeerden vriend/Gesprek over de 
kerkelijke vragen met mijn Hervormde en Gereformeerde vrienden: 
1. De diepte der kloof; III, p. 140-142, 149-150 (27-5 

en 10-6-1949) 
2. Geloof en geloofsbeslissing; III, p. 154-156 en 

162-164 (24-6 en 8-7-1949) 
3. Kerk en belijdenis; III, p. 171-172, 179-180, 189-

190, 204-205 (22-7, 12-8, 2-9, 30-9-1949), IV, p. 
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2-4, 20-22, 27-30, 35-36, 45-46, 51-54 (14-10, 11-
11, 25-11, 9-12, 23-12-1949; 6-1-1950) 

4. Beantwoording ingezonden brieven; FV, 38-39, 54, 
62-63, 67-69 en 75-78 (9-12-1949, 6-1, 20-1, 3-2 
en 17-2-1950) 

5. Wat moet er gedaan worden in de huidige constel
latie der kerk verscheuring; IV, p. 83-85 

6. Nogmaals: Gesprek over Kerkelijke vragen met 
mijn Herv. en Geref. vrienden (naar aanleiding van 
een ingezonden schrijven); IV, p. 150-151 (23-6-
1950) 

17. De waarheid der verkiezing en haar ontwikkeling; III, p. 194-195 
(16-9-1949) 

18. Kerstmeditatie over Joh. 8:12; IV, p. 42 (23-12-1949) 

19. Oud en nieuw. Meditatie over 2 Cor. 5:17b; IV, p. 43 (23-12-1949) 

20. Wordt Hervormd; IV, p. 85-86 (3-3-1950) 

21. Ingezonden stuk met korte reactie JGW; IV, p. 87-88 (3-3-1950) 

22. Tussen universiteit en pastorie; ingezonden stuk met korte reactie 
JGW; IV, p. 93-94 (17-3-1950) 

23. In reactie op J. Ridderbos: 
Misverstand; IV, p. 98-99 (31 -3-1950) 
Het gesprek met Dr. Ridderbos; IV, p. 146-147 
(23-6-1950) 
Gesprek met J. Ridderbos; IV, p. 187-188 (15-9-
1950) 

24. Ware en valse kerk(en), (2 artikelen); IV, p. 99-101 en 107-109 (31-3 
en 14-4-1950) 

25. De plaats van de bevinding in het leven des geloofs (2 artikelen); IV, 
p. 110-111 en 114-116 (14-4 en 28-4-1950); opgenomen in VeB, p. 
174-187 

26. De leer der verbonden (4 artikelen); IV, p. 117, 123-125, 133-134 en 
140-141 (28-4, 12-5, 26-5 en 9-6-1950); opgenomen in VeB, p. 188-
211 

27. Naschrift bij ingezonden stuk; IV, p. 118 (28-4-1950) 
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28. Rechtvaardiging en heiliging (3 artikelen); IV, p. 154-155, 163-164 
en 172-173 (7-7, 28-7 en 18-8-1950) 

29. De gereformeerde gezindte. Haar betekenis en haar grenzen. Lezing, 
gehouden op zaterdag 16 september 1950 voor de Werkgroep van 
gereformeerde jongeren te Utrecht (3 artikelen); IV, p. 196-197, V, 
p. 3-4 en 13-15 (29-9, 13-10 en 27-10-1950); zie voor brochure-
uitgave 1,19 

30. De strijd tegen het subjectivisme (ingezonden brief met reactie 
JGW); V, p. 20-21 (10-11-1950) 

31. (Gesprek over) De ware kerk (13 artikelen); V, p. 26-27 tot 123-124 
(24-11-1950 tot 11-5-1951) 

32. Heilige ongehoorzaamheid. Schriftoverdenking over Numeri 16:44-
48;V,p. 81 (2-3-1951) 

33. Een verblijdend verschijnsel (over studie binnen de Gereformeerde 
Gemeenten); V, p. 110-111, 125 en 136(13-4, 11-5 en 25-5-1951) 

34. Exegetische vragen (reactie op G. Roukema in EdG V, p. 76-77); V, 
p. 138-139(8-6-1951) 

35. Verbond der verlossing en verbond der genade (artikel, gevolgd door 
een tweetal ingezonden brieven met reactie JGW); V, p. 149-150, 
157-158 en 174-175 (22-6, 6-7 en 17-8-1951) 

36. Een teken des tijds (naar aanleiding van A. Bouman/Thijs Booy, 
Gereformeerden, waarheen? Kampen 1951); V, p. 165-166 (27-7-
1951) 

37. De algemene openbaring (naar aanleiding van G.C. Berkouwer, De 
algemene openbaring, Kampen 1951); V, p. 171-172 

38. De crisis der kerken (4 artikelen); V, p. 182-183, VI, p. 194-195 (= 
6-7), 10-11 en 26-27 (7-9, 8-10, 19-10 en 16-11-1951) 

39. Kerk en oorlog (ingezonden met reactie JGW); VI, p. 37 (30-11-
1951) 

40. Nadere verantwoording/Nader gesprek over de leer der verkiezing 
1. Het Godsbegrip van supra- en infralapsarisme en 

de Godsopenbaring in de bijbel; VI, p. 43-45, 49-
51, 57-59, 65-67, 74-75, 81-84 (21-12-1952, 11-1, 
25-1,8-2,22-2,7-3-1952) 
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2. De praedestinatie; VI, p. 91-93, 100-101, 107-109 
(21-3,4-4, 18-4-1952) 

3. De verkiezing; VI, p 123-125, 131-133 (16-5, 30-
5-1952) 

4. De volharding der heiligen; VI, p. 137-139, 148-
149, 154-155 (13-6, 27-6, 11-7-1952) 

41. De Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerken in Nederland (2 artikelen); 
VI, p. 161-162 en p. 169-170 (1-8 en 22-8-1952). Naar aanleiding 
van deze artikelen schreven de predikanten G. Boer en W.L. Tukker 
een ingezonden stuk onder de titel 'Dr Woelderink en de Geref. 
Bond'; VI, p. 188-189 (26-9-1952). Woelderink reageerde met een 
tweetal artikelen onder dezelfde titel; VII, p. 7 en 12 (10-10 en 24-
10-1952) 

42. Het evangelie en de genezing der zieken. Hier en daar gewijzigde 
tekst van een lezing, op 5 mei 1952 gehouden voor een werkgroep 
van predikanten (4 artikelen); VI, p. 177-178, VU, p. 1-2, 10, 20 (12-
9, 10-10, 24-10, 7-11-1952). In het verlengde van deze artikelenserie 
schreef Woelderink een artikel onder de titel 'Terug naar de Medicina 
Sacra', naar aanleiding van het gelijknamige boekje van C. Aalders; 
VII, p. 37-38 (5-5-1952). Een laatste artikel onder de titel 'Het evang
elie en de genezing der zieken' verscheen in VII, p. 48-49 (bespre
king van een preek van ds. M.A. Krop, Voorbede en Gebedsgene
zing); VII, p. 49-50 (9-1-1953) 

43. Hervormd en Gereformeerd (naar aanleiding van de gelijknamige 
brochure van ds. J.J. Buskes Jr; 2 artikelen); VII, p. 27-28 en 42-43 
(21-11 en 19-12-1952) 

44. Eenheid temidden van de verdeeldheid; VII, p. 58-59 (23-1-1953) 

45. De vreze Gods; VII, p. 65-67 (6-2-1953) 

46. Roepen uit de diepte; VII, p. 73-75 (20-2-1953) 

47. Wachten op de Heere; VII, p. 81-83 (6-3-1953) 

48. God rechtvaardigen; VII, p. 89-90 (20-3-1953) 

49. De mystieke unie met Christus; VII, p. 97-98 (3-4-1953) 

50. Wederdooperse methoden (overgenomen uit De Hervormde Kerk); 
Vn,p. 128(15-5-1953) 
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51. De verlating van God en de verscheurdheid van de Kerk (3 artike
len); VIII, p. 73-74, 81-82, 89-91 (19-2, 5-3, 19-3-1954) 

52. De kerk in het licht van Pasen. Meditatie over Romeinen 7:24; Vul, 
p. 106(16-4-1954) 

53. Het practisch syllogisme (naar aanleiding van de inaugurele rede van 
J. van Genderen als hoogleraar te Apeldoorn op 13 januari 1954; 2 
artikelen); VIII, p. 110 en 113 (16-4 en 30-4-1954) 

54. Waar ligt de wortel van onze kerkelijke ellende? (4 artikelen); VIII, 
p. 169, 177-178, 185-186, IX, p. 1-2 (20-8, 3-9, 17-9, 1-10-1954) 

55. Nog eens de leer der verkiezing en der verwerping (in reactie op de 
artikelen van R.H. Bremmer in het blad Stijl; NB in de nummering 
van deze artikelen is in EdG een telfout ingeslopen. Ten onrechte 
wordt het vijfde artikel als nummer IV geteld; deze telfout blijft bij 
de volgende artikelen gehandhaafd) 
1. De dubbele praedestinatie; IX, p. 9-10 en 19-21 

(15-10 en 29-10-1954) 
2. Het supra- en infralapsarisme; IX, p. 25-26 en 34-

35/38, (12-11 en 26-11-1954) 
3. De leer der Decreten; IX, p. 43-46 (10-12-1954) 
4. Samenvatting; IX, p. 50-51 en 57-58 (24-12-1954 

en 14-1-1955) 

56. Een betekenisvolle dissertatie (naar aanleidng van A.C. de Jong, The 
Well-meant Gospel Offer. The views of H. Hoeksema and K. Schil
der, Franeker 1954); IX, p. 65-66 (28-1-1955) 

57. Spiegel (naar aanleiding van de aflevering 'Spiegel' van het tijdschrift 
Sola Fide); IX, p. 73-74 (11-2-1955) 

58. Hervormd-gereformeerd gesprek (naar aanleiding van het gelijknami
ge boekje van ds. Th. Delleman en ds. M.A. Krop; 3 artikelen); IX, 
p. 92-94, 99, 107 (11-3, 25-3, 8-4-1955) 

59. Boekbespreking van G.C. Berkouwer, De triomf der genade in de 
theologie van Karl Barth, Kampen 1954 en van S.G. de Graaf, Het 
ware geloof. Beschouwingen over Zondag 1-22 van de Heidelbergse 
Catechismus, Kampen 1954; IX, p. 111 (8-4-1955) 

60. Tot een levendige troost Zijns volks (bespreking van het gelijknami
ge boek van C. Trimp; in een voetnoot deelt de redactie mee, dat zij 
Woelderinks gedachten niet voor haar rekening neemt); IX, p. 132-
134 (20-5-1955) 
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61. Doopsgezind belijden nu (naar aanleiding van het gelijknamige 
boekje van W. Leendertz e.a.); IX, p. 153-154 (1-7-1955) 

62. De Rechtvaardiging uit het Geloof en de Kinderdoop (2 artikelen); 
IX, p. 181-182 en 189-190 (16-9 en 30-9-1955) 

63. Wet en evangelie (naar aanleiding van de gelijknamige brochure van 
ds. S. Gerssen; 2 artikelen); X, p. 2 en 10-11 (14-10 en 28-10-1955) 

V. 7 Kerk en Theologie 

1. De volkskerk; 2, p. 166-173 (1951) 

2. Volkskerk en apostolaat; 2, p. 228-230 (1951) 

3. Heilige Geest - Heilige Schrift. Lezing, gehouden op de Universi
teitsdag te Utrecht, 28 maart 1953; 4, p. 210-226 (1953) 

V. 8 Overige periodieken 

1. De beteekenis van het geloof; G7T29, p. 353-376 (1929) 

2. De betekenis van de bekering in de bijbel; Tegemoet 5, nr. 2 (1950) 

3. Het koninkrijk Gods en de bekering; Tegemoet 6, p. 291 (1951) 

4. Zondennood; Kerkedienst 13, p. 8 e.v. 

5 Evangelie en Wet in prediking en pastoraat; Kerkedienst 14, p. 38 
e.v. 

6 De bevinding (3 artikelen); Hervormd Weekblad 62, p. 234-235, 242-
243,251-252(1951) 

7. Bekering en wedergeboorte; De Hervormde Kerk d.d. 27 augustus 
1955 
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