
Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. 
 
Evert Barten: Vast en zeker. Calvijns Institutie uitgelegd 
Aantal blz. : 174. Prijs: 19.90. Gebonden. 
 
Evert Barten werkt als jongerenredacteur bij het RD.                                                                                        
Eerder verscheen van hem: Op leven en dood, Bostons viervoudige staat uitgelegd en Zicht op Jezus, 
Ambrosius’ Zien op Jezus uitgelegd. En nu de Institutie van Calvijn, in de vertaling van dr. C.A. de Niet, 
uitgelegd. 
Vast en zeker is een weergave van Calvijns belangrijke boek in de taal van nu. Aan de hand van 
herkenbare vragen kun je de rijkdom van de Institutie leren kennen. Ds. W. Pieters geeft in het Ten 
geleide aan: ‘Vast en zeker is geschreven vanuit hetzelfde verlangen als de Institutie bijna 500 jaar 
geleden: dat je de Zaligmaker en Zijn zaligmakende genade (meer en meer) leert kennen’ (14). 
Het is een felicitatie waard dat de schrijver zo de belangrijke zaken onder woorden brengt uit een 
geestelijk rijk  boek. De levensvragen blijven hetzelfde en de weg tot ontkoming op grond van het 
offer van de Borg Zaligmaker toegepast door de Heilige Geest blijft ook dezelfde! 
 
Het is dus niet erg als ik voel dat ik het (bidden) niet kan?  
O nee, dat is juist een reden om te bidden. Pas als je werkelijk voelt dat je niets goeds kunt doen, zul 
je God nodig hebben (-). 
Wat mag ik absoluut niet vergeten als ik bid? 
Vragen om vergeving. Dat is de sleutel waarmee elke christen als het ware de deur van het gebed 
opent. (131) 
 
Is zo’n uiterlijk teken wel genoeg om die hulp te bieden? 
Pas op dat je het niet los gaat zien. Een sacrament bestaat altijd uit woord én teken. (-) Hoe zou je 
ooit het bloed van Christus in het water van de Doop kunnen zien als dit door het Woord niet wordt 
gepreekt? Het teken wordt pas een sacrament als het Woord eraan verbonden wordt. (161/162) 
 
Deze uitgave is een goede opstap om de Institutie zelf te gaan lezen, of in een studiekring. 
 
Van harte aanbevolen. 


