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Woord vooraf

Het jaar 2011 is voor de Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis (NGB) een bijzonder jaar. Het is precies
450 jaar geleden dat de auteur Guido de Bres de-
ze belijdenis schreef. De moeite waard om daar
aandacht aan te schenken. In de nacht van 1 op 2
november 1561 gooide hij zijn geloofsbelijdenis
over de muur van het kasteel van Doornik (België).
Hij hoopte dat zijn belijdenis in handen zou ko-
men van de overheid, vooral in de handen van ko-
ning Philips II van Spanje. In zijn belijdenis van 37
onderdelen (artikelen) moest duidelijk worden dat
het geloof van de gereformeerden in overeenstem-
ming is met dat wat de kerk altijd geloofd heeft.
Ook schreef hij een oproep om te stoppen met de
vervolging van de gereformeerden. Anders zou het
werkelijk op een bloedbad uitlopen.

Guido de Bres heeft met deze daad niet bereikt,
wat hij hoopte te bereiken. Velen zijn vervolgd en
hij zelf heeft het schrijven van zijn belijdenis met
de dood moeten bekopen. Op de zaterdag voor
Pinksteren in 1567 is hij opgehangen op het plein
voor het stadhuis van Valenciennes. Voorafgaand
aan zijn executie schreef hij enkele ontroerende af-
scheidsbrieven. Wat De Bres in zijn belijdenis heeft
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geschreven is het getuigenis van een martelaar ge-
weest. Dat mogen we nooit vergeten en dat is de
belangrijkste reden waarom het 450-jarig bestaan
van deze belijdenis zo’n unieke gebeurtenis is.

De NGB is spoedig na zijn verschijning in 1561
aanvaard door allerlei kerkelijke vergaderingen.
Tot op de dag van vandaag is zij voor kerk en ge-
loof een gouden gids. We vinden hierin de kern-
zaken van ons christelijk geloof verwoord. Ook wij
mogen hierin, samen met andere geloofsbelijde-
nissen van de kerk, een bron en norm voor ons ge-
loof vinden.

In dit boekje doe ik een poging om de NGB dich-
terbij te brengen. Het kan toch niet zo zijn dat een
belijdenisgeschrift van de kerk in de vergetelheid
raakt. Het zou het begraven van een talent zijn
(Matth. 25:18).

Ik geef allereerst een eigentijdse weergave van
de NGB. Het gaat dan niet om een hertaalde let-
terlijke tekst van de NGB, maar om een weergave
waarin de kernen van dit belijdenisgeschrift – daar
waar het op aankomt – worden omschreven. Daar-
naast bied ik bij elk artikel in het kort informatie
om de betekenis voor ons duidelijk te maken. Ten
slotte geef ik bij elk hoofdstukje een paar ge-
spreksvragen. Hierdoor kan dit boekje behalve
voor persoonlijk gebruik ook in gesprekskringen
worden gebruikt.

Ik hoop dat ons geloof vandaag steun en voe-
ding ontvangt vanuit de NGB. Mag de verschijning
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van dit boekje tot zegen zijn, niet alleen in dit jaar
van herdenken, maar alle dagen van ons leven.

Harderwijk, W. Verboom
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1. Onze God – artikel 1

Wij belijden met hart en mond dat we geloven in
God. Hij is de God van Israël, de Vader van onze
Heere Jezus Christus. Hij is de Enige, de Eeuwige.
Hij is de Oneindige; wij begrijpen of zien Hem
niet. Hij is de Almachtige, de Onveranderlijke,
vooral in zijn trouw. Hij is de Volmaakte in wijs-
heid. Hij is de Rechtvaardige, de Algoede. Hij is
de Bron, die overloopt van alle goed voor ons. De-
ze God is onze God. We prijzen en loven Hem nu
en eeuwig.

Uitleg

Misschien hebt u niet zoveel op met de Neder-
landse Geloofsbelijdenis (NGB). U denkt: zo’n oud
kerkelijk geschrift is goed voor theologen die van
dogmatiek of kerkgeschiedenis houden, maar voor
mijn eigen geloof heb ik er weinig aan. In dit boek-
je doe ik een poging om te laten zien dat er toch
heel kostbare dingen in dit geschrift staan. Dat het
een richtsnoer voor ons geloof is.

De NGB zet in door met hart en mond te belij-
den wie onze God is. Wie het artikel leest kan de
neiging voelen om meteen maar af te haken. Voor
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je besef gaat het hier om een afstandelijk gods-
beeld. Volgens de oude tekst is God een enig, een-
voudig geestelijk wezen. Je kunt die bewoordingen
wel wat dichterbij brengen zoals in dit boekje ge-
beurt. Maar dat helpt je misschien niet veel verder.
En dan volgen al die eigenschappen van God: on-
begrijpelijk, oneindig, onveranderlijk enzovoort.
Roept dat niet de vraag op of we ons hier niet in
een heel ander klimaat bevinden dan wat de Bij-
bel ons leert over onze God, die in de Heere Jezus
onze Vader wil zijn?

Toch moeten we niet te snel zijn met ons oor-
deel. Kijk alleen al naar de openingszin. ‘Wij be-
lijden met hart en mond.’ Het gaat in dit artikel niet
om abstracte, leerstellige waarheden, maar om de
inhoud van ons persoonlijk geloof. Alles wat de
NGB gaat zeggen, wordt gezegd in de persoonlij-
ke relatie met de Heere Jezus Christus. Zo beleef-
de de schrijver, Guido de Bres het, toen hij in 1561
in zijn verborgen tuinhuisje in Doornik deze belij-
denis schreef. Precies daarom heeft hij in 1567 het
schrijven van deze belijdenis met de dood moeten
bekopen.

Als ik goed luister naar dit artikel, hoor ik min-
stens twee dingen die voor ons geloof belangrijk
zijn. Die twee dingen zijn natuurlijk maar een
keus. Uiteindelijk is alles belangrijk, maar ik wijs
toch op twee dingen. In de eerste plaats wordt er
vol eerbied over God gesproken. Duidelijk voel-
baar is de afstand tussen God als onze Schepper
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en ons als zijn schepselen. Het is goed om dat te
beseffen. Soms zijn we geneigd té gewoon, té
menselijk over God te spreken. In de Bijbel staan
wel allerlei menselijke dingen over God, maar dat
betekent niet dat God niet de gans Andere, de Ho-
ge, de Heilige is. Wij begrijpen God niet, Hij is
onbegrijpelijk. Daarmee bedoelt de NGB dat Hij
al ons bevattingsvermogen te boven gaat. Maar
ook dat God aan ons geen verantwoording hoeft
af te leggen van zijn daden. Dat leerde mijn va-
der in 1942, toen mijn moeder stierf (41 jaar). Hij
zei: ‘O God, waarom doet U dat?’ Hij kreeg geen
antwoord op die vraag. Toen zei hij: ‘Heere, als
U geen antwoord heeft, wilt U dan die knagende
waaromvraag uit mijn hart wegnemen?’ Dat deed
God.

Het tweede wat ik in dit artikel lees is dat God
ook heel dicht bij ons is. Wonderlijk, tegelijk met
de afstand is er zijn nabijheid. Maar God is niet
op onze manier nabij, maar op zijn manier. God
is onveranderlijk, zegt De Bres in dit artikel. Toen
wij van God afvielen, had God meteen een einde
aan ons kunnen maken. God deed het niet. Hij
heeft in zijn grote liefde ervoor gekozen om zelf
in zijn Zoon het oordeel te gaan dragen dat wij
verdienen. En daaraan is Hij trouw gebleven.
Daarin verandert Hij nooit en te nimmer. Ook al
verandert er in ons leven nog zoveel. Zelfs als al-
les omvalt, dan nog verandert Hij niet. ‘Want al
zouden bergen wijken en heuvels wankelen, maar
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Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het
verbond van Mijn vrede zal niet wankelen’ (Jes.
54:10). Dat is een geweldige troost als je je een-
zaam en verlaten voelt. Als mensen om je heen
zo veranderen. Als je zelf door de omstandighe-
den verandert. Wat komt onze onveranderlijke
God dichtbij.

In dit artikel staat ook dat God oneindig is. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen? Wij zijn be-
perkte mensen, gebonden aan tijd en ruimte. God
niet. Misschien zijn er ouders, die een kind heb-
ben, dat heel ver bij geloof en kerk vandaan ge-
groeid is. Je kunt je kind niet meer bereiken. Dan
mogen we toch zeggen: Heere, U kunt mijn kind
wel bereiken. U kent en ziet mijn kind, U bent im-
mers oneindig. Dat leert Psalm 139: Nam ik vleu-
gels van de dageraad, woonde ik aan het einde van
de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw
rechterhand mij vasthouden (vers 9 en 10).

Artikel 1 heeft een prachtig slot. We geloven en
belijden dat God de Bron is, die overloopt van al-
le goed voor ons. Ja, dat geloven we van onze God.
Van afgoden kun je dit nooit zeggen. Die zijn on-
grijpbaar en grillig. Je moet maar afwachten wat
uit hen voortkomt. Maar onze God is niet als de
afgoden. Hij is een God uit één stuk. Hij is het
hoogste Goed (Augustinus). Zo is onze God. De
God van Guido de Bres, de God van ons vandaag.
De God van Israël, de Vader van onze Heere Je-
zus Christus.
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‘Want deze God is onze God,
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden,
ter dood toe zal Hij ons geleiden’ (Psalm 48:6,
1773).

Gespreksvragen

1. Wat is volgens u de bedoeling van een belij-
denisgeschrift?

2. De NGB begint met de woorden: Wij belijden
met hart en mond. Wat betekent deze inzet
voor ons geloof?

3. Welke eigenschap van God staat voor uw ge-
voel ver van u af en welke staat dichtbij? Be-
spreek met elkaar uw ervaringen hierover, ook
naar aanleiding van wat hierover in de uitleg
staat. 
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2. God kennen – artikel 2

We mogen God kennen en in een liefdesrelatie met
Hem leven. Hij maakt zich aan ons bekend in de
schepping, onderhouding en regering van de we-
reld. Als een boek, waarin we zien hoe groot en
machtig Hij is. Maar vooral maakt Hij zich aan ons
bekend in zijn Woord. Daarin leren wij Hem he-
lemaal kennen, ook in zijn grote liefde voor ons.
Meer hoeven we niet te weten, om te delen in zijn
heil en te leven tot zijn eer.
[Rom. 1:20]

Uitleg

Sinds enkele jaren wonen we op de Veluwe. Aan
het eind van de middag wandel ik nog al eens in
de eeuwenoude bossen. Ik hoor tussen de bomen
de vogels, maar verder is het helemaal stil. Voor
een spar blijf ik staan en ik kijk omhoog naar de
afhangende takken met hun ontelbare naalden. Ik
raak onder de indruk van wat ik zie en voel. De
hoge top van de boom wijst verder omhoog, naar
de hemel, naar God. Langzaam loop ik verder, raak
wat los van deze beleving en vraag me af waarom
ik eigenlijk denk dat God dit alles heeft geschapen.
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Denk ik dat alleen omdat ik dat geloof op grond
van de Bijbel, of zit er ook iets in de natuur wat
me een besef van God bijbrengt?

Artikel 2 van onze NGB gaat over de vraag hoe
wij God kennen. God is voor ons niet de grote On-
bekende. Wij mogen Hem kennen. We mogen
zelfs met Hem in een relatie leven. Hij heeft in zijn
genade een verbond met ons opgericht. Dat is een
groot geheim. Maar hoe is het toch mogelijk dat
wij Hem als zodanig mogen kennen? Dat is door
twee middelen. Ten eerste door de natuur en door
de geschiedenis en ten tweede door de Bijbel.

Guido de Bres zegt in dit artikel dat de natuur
een boek is dat God heeft geschreven. Wie het
boek goed leest, hoort het verhaal van de grote din-
gen die God doet. De hele natuur, de loop van de
geschiedenis, zij vertellen Gods eer (Psalm 19).
Soms word je diep geraakt door dit boek. Zoals bij
een bloem, die bloeit, geurt en kleurt. Of bij de ge-
boorte van een kind. Een moment dat diep ingrijpt.
Het gaat je verstand te boven. Je stamelt: ‘Het is
een wonder.’

Maar er is ook een andere kant. Lang niet alles
wat er gebeurt in de natuur en in de geschiedenis
ervaar je als een wonder. Soms is het onbegrijpe-
lijk. Terwijl wij op het kerstfeest in 2005 zongen
van Gods liefde, maakte een tsunami elders in de
wereld een eind aan duizenden mensenlevens.
Zoiets is ronduit verbijsterend. Hoe kunnen we
God door zoiets leren kennen als de God die met
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ons in een relatie wil leven? Trouwens, er is nog
iets heel anders. Wanneer ik stil sta bij die boom
in het bos is alles heel mooi. Het spreekt me aan.
Maar is het ook niet nodig dat ik tegengesproken
wordt door God? Dat gebeurt door die boom niet.

Ik heb een ander middel nodig om God te ken-
nen, een beter middel. Dat is de Bijbel, het Woord
van God. Daarin openbaart God zich helemaal,
zoals Hij werkelijk is. Ik moet van de boom in het
bos naar de preekstoel in de kerk, waar het Woord
wordt verkondigd. In dat Woord maakt God zich
het diepst bekend in zijn Zoon Jezus Christus. Wie
God is, wordt zichtbaar aan het kruis op Golgotha
en bij het geopende graf met Pasen. Ook de Hei-
lige Geest moet eraan te pas komen. Hij leert me
het tweede boek van God te lezen, te verstaan en
te geloven. Ik moet niet alleen geraakt worden door
een bloem, door de geboorte van een kind, maar
veel meer door de geboorte, de dood en de op-
standing van Gods Kind, Jezus. Zo leer ik God ken-
nen als die God, die met mij in een genaderelatie
wil leven. Die met mij wandelt, niet alleen in de
mooie bossen van de Veluwe, maar ook in duiste-
re dalen vol schulden en wonden.

Toch betekent dit alles niet dat het boek van de
natuur wel dicht kan blijven. In de natuur leer ik
God niet rechtstreeks kennen. Maar het werk van
God, die ik mocht leren kennen in Christus Jezus
uit de Bijbel, leer ik zien in de natuur. De God van
het Woord en van de natuur, van de Gekruisigde
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en van de geschiedenis, is dezelfde God. Zo val-
len de dingen op hun plaats. De stralenbundel van
licht tussen de bomen komt van de Eeuwige. Maar
als er scheuren lopen in de schepping, daar waar
onze zonde en Gods leiding onontwarbaar zijn,
zie ik in die scheuren het kruis van Christus. Dat
moet je leren zien. God leren kennen duurt een le-
ven lang. Het is de weg van het geloof, de weg van
de paradox.

Veel van God kennen we niet. Ook niet bij een
geopende Bijbel. Maar alles wat we nodig hebben
om getroost te leven, om God te eren en zalig te
worden, dat weten we van Hem uit het Woord.
Met de belofte: ‘Nu ken ik ten dele, maar dan zal
ik kennen, zoals ook ik gekend ben’ (1 Kor. 13:12).

Gespreksvragen

1. ‘De hoge top van de boom wijst verder om-
hoog, naar de hemel, naar God.’ Herkent u dat
besef of kijkt u hier anders tegen aan?

2. Hoe gaat u in uw geloof om met zoiets als de
tsunami in 2005? Is dat inderdaad ‘een scheur
in de schepping’?

3. Wat maakt het verschil uit tussen het kennen
van God uit de Bijbel en uit de natuur?
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