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De Twaalf Artikelen

zjn bekend. De geloofs

beljdenis van Athana

sius is al minder bekend.

Die van Nicea nog weer

minder. In het Neder

lands is er nauweljks

een verklaring van dit

geschrift te vinden. In

het boek ”Licht uit licht”

(uitg. De Banier, Apel

doorn; 9,95 euro) legt ds.

J. J. van Eckeveld, predi

kant van de gereformeer

de gemeente te Zeist,

de geloofsbeljdenis van

Nicea uit. Deze beljdenis

spreekt vooral over de

Godheid van Christus en

daarmee verbonden over

de Drieeenheid van God.

Ds. Van Eckeveld, die

enkele malen over Nicea

preekte: „Hier klopt het

hart van de Kerk. Hier

schittert de Godheid van

Christus. Van Hem mag

gezegd worden ”Licht uit

licht”.” Het boekje opent

met een overzicht hoe

men in de Vroege Kerk

kwam tot kerkeljke leer

uitspraken en beljdenis

geschriften.

Uitleg van 
geloofsbelijdenis 
van Nicea

„Het is niet Gods bedoe

ling dat we onze ziel

kwellen en ons hoofd

„krommen als een

bieze.” Integendeel. De

Heere ziet graag onuit

sprekeljke en heerljke

vreugde. God wil vreug

de voor mensen.” Dat

schrjft ds. P. van Ruiten

burg, predikant van de

Netherlands Reformed

Congregation in het

Canadese Chilliwack, in

zjn boekje ”Onuitspre

keljke vreugde” (uitg.

Den Hertog, Houten;

9,50 euro). Mensen kun

nen blj zjn met „onbe

nullige dingen”, schrjft

de predikant, zoals een

doelpunt, of een paar da

gen vrj. Maar Gods kin

deren ervaren vreugde in

het kruis van Golgotha

en in de opstanding van

de Heere Jezus. „Zeker,

zj hebben met schrik

zichzelf leren kennen en

het leren uitschreeuwen

om genade. Ze lopen op

een smal weggetje, maar

er staat eeuwige vreugde

tegenover.”

Blijdschap van 
het geloof

”Uit het Woord” (uitg.

De Banier, Apeldoorn;

15,95 euro) bevat

52 meditaties van ds.

M. C. Tanis, emeritus

predikant van de Chris

teljke Gereformeerde

Kerken. Deze over

denkingen zjn bedoeld

als „een handreiking om

als gezin of persoonljk

vanuit het Woord van

God geesteljk onderwjs

te ontvangen.” Er is reke

ning gehouden met de

christeljke feestdagen

en met de orde in het

kerkeljk jaar. De medi

taties zjn te gebruiken

bj weekopeningen en

weeksluitingen. Ds. Ta

nis (1929) diende de ge

meenten te Urk, Middel

harnis, Barendrecht en

SliedrechtCentrum. Hj

was onder meer preses

van de generale synode

van zjn kerkverband. In

een voorwoord schrjft

de predikant dat het zjn

leven is om te preken.

„Daar staat deze bundel

met meditaties ”Uit het

Woord” niet buiten.”

Meditaties voor 
het kerkelijk jaarGrond van de doop

tekst prof. dr. W. van ’t Spijker 

beeld RD, Henk Visscher

De kinderdoop is de 

eeuwen door omstreden 

geweest. In toenemende 

mate komt ook in de gere-

formeerde gezindte her-

dopen voor. De hersteld 

hervormde ds. G. Kater 

geeft een bondige samen-

vatting van Calvijns visie 

op de kinderdoop.

I
n het eerste deel van ”De

kinderdoop bj Calvjn” geeft

ds. Kater de gedachten van

de Geneefse reformator over

het sacramentele karakter van de

kinderdoop weer. Daarbj valt het

accent vooral op de ontwikkeling

die bj Calvjn is waar te nemen

inzake deze leer.

In het tweede deel van deze

studie (een enigszins gewjzigde

uitgave van een masterscriptie

uit 2009) richt de predikant zich,

aanzienljk korter, op de actualiteit

van Calvjns visie, nu ook binnen

de kringen van gereformeerde

gezindte de evangelische beweging

aan invloed wint en er steeds vaker

van herdoop sprake is. De diver

siteit van de beschouwingen ten

aanzien van de kinderdoop is op

vallend. Die heeft in de geschiede

nis van de gereformeerde gezindte

altjd wel een rol gespeeld, maar is

ze ook te herleiden tot verschil in

Calvjns interpretatie zelf?

Ds. Kater kiest in het eerste

deel van zjn onderzoek voor drie

belangrjke bronnen: de eerste

is Calvjns Institutie uit 1536,

het boekje waarmee Calvjn zjn

theologische inzet presenteerde.

Het tweede geschrift is de Cate

chismus van Genève uit 1545, een

helder onderricht in de christe

ljke leer die nog steeds genoemd

wordt onder de confessies die in

de Protestantse Kerk in Nederland

gelden. Het laatste boek dat als

bron dienstdoet, is de volgroeide

Institutie uit 1559, de belangrjk

ste bron voor onze kennis van

Calvjns theologie. Bj elk van deze

drie bronnen komen de volgende

onderdelen ter sprake: de histori

sche achtergrond, de sacraments

opvatting, de relatie tussen sacra

ment en geloof, de gronden van de

kinderdoop en het sacramentele

karakter van de kinderdoop.

In het laatste hoofdstuk van

het eerste deel maakt de auteur

de balans op, waarbj het voor

hem duideljk is dat al in 1536

de nadruk komt te liggen op de

centrale plaats van de belofte in

de deinitie van het sacrament.

Door een uiterljk teken wil de

Heere Zjn belofte verzegelen en

de gelovige daarvan verzekeren.

Het doel van het sacrament is dus

de versterking van het geloof.

Het sacrament dient niet om het

geloof te werken, maar om het te

versterken.

Zjdelings kan men het ook zien

als een beljdenis van het geloof

ten opzichte van andere mensen,

een gedachte die Calvjn aanvan

keljk niet sterk uitwerkt. Om

werkeljk te delen in de verzege

lende kracht van het sacrament,

is het geloof noodzakeljk, ook al

dient men eraan toe te voegen dat

vanwege Gods instelling de verze

gelende kracht van het sacrament

niet tenietgedaan wordt, ook niet

in het geval van het ontbreken

van het geloof. We spreken dan

van de integriteit van het sacra

ment.

Dit vaststaande sacramentele ka

rakter van de doop berust vooral

dáárop dat het God Zelf is Die Zjn

weldaden verzekert. Deze theo

logische uitspraken berusten op

de overtuiging dat het bevel van

Christus om de kleine kinderen

tot Zich te laten komen ook met

betrekking tot de kinderdoop

geldt. Voor ds. Kater is duideljk

dat het genadeverbond de tweede

grond voor de kinderdoop vormt,

al noemt Calvjn deze niet expli

ciet. De lezer kan met de auteur

constateren dat deze tweede

grond in 1545 tot eerste en enige

grond voor de kinderdoop is ge

worden. Het verbond der genade

heeft in de gereformeerde traditie

meer en meer die plaats ingeno

men en die positie gaandeweg

verstevigd. Het gaat daarbj om de

gedachte dat het genadeverbond

in wezen, zowel in het Oude als in

het Nieuwe Verbond, één is.

In het laatste deel van deze

studie maakt ds. Kater duide

ljk dat, vanuit deze beslissende

invalshoek beoordeeld, de leer van

de kinderdoop ten overstaan van

nieuwere en soms sterk werkende

evangelische bewegingen niets

van zjn essentiële kracht heeft

verloren.

De studie van ds. Kater is méér

dan een knap historisch overzicht.

Het is een appellerende herinne

ring aan de kracht van het verbond

dat niet de mens, maar dat God

Zelf bevestigt van kind tot kind.
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