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Het woord geloven kan je op veel verschillende manier gebruiken. Als
iemand iets aan je vraagt, geef je het antwoord: ‘Ik geloof het wel.’ Je
weet het dan niet zeker. Of je hoort iemand een verhaal vertellen wat
niet echt gebeurd kan zijn. Je vraagt: ‘Geloof je het zelf?’
Geloven wordt ook gebruikt als je ergens geen zin meer in hebt. Je hebt
de hele avond aan je huiswerk gezeten en ineens ben je het zat. ‘Nou, ik
geloof het wel, hoor’.
Bij deze voorbeelden bedoel je iets onzekers. Je weet niet zeker of
iemand thuis is. Je denkt dat het verhaal toch niet echt gebeurd is. Of je
het huiswerk helemaal goed gedaan hebt, weet je niet zeker.
Maar het geloven wat in de Bijbel bedoeld wordt is niet onzeker. Juist
niet! In de Bijbel is het een grote zekerheid! Het is een vast vertrouwen
dat het waar is wat gezegd wordt. Je zou kunnen zeggen dat het een
stevige fundering is.
Maar wat geloven we dan? Dat is opgeschreven
in de belijdenisgeschriften. Achter in onze
Bijbel staan er zes. Deze Treffer gaat over de
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin kunnen
we lezen wat we geloven, wat we belijden.
Geloof jij het ook?
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Een fundament
Wat is een geloofsbelijdenis?
In een geloofsbelijdenis staat wat wij geloven.
Alles wat in een geloofsbelijdenis staat, moet je terug
kunnen vinden in de Bijbel. Je zou de Nederlandse
Geloofsbelijdenis daarom ook een korte samenvatting
van de Bijbel kunnen noemen.

In de Bijbel gaat het vaak over geloven. Je
zou het een kernwoord van het christendom
kunnen noemen. In Hebreeën 11 gaat het
over geloven. Lees maar mee in vers 1:
‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen
die men hoopt, en een bewijs der zaken die
men niet ziet.’ (Hebreeën 11:1)
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Bijbelstudie

Eindredacteur

Het geloof is dus een zekerheid. Je kunt er
op bouwen. Je weet zeker dat het echt waar
is, ook al heb je iets nog nooit gezien. Je
kent vast de geschiedenis van Thomas. Hij
geloofde niet dat Jezus was opgestaan. Hij

wilde het pas geloven als hij het zelf gezien
had. Als de Heere Jezus voor de tweede keer
verschijnt aan de discipelen mag hij met zijn
vingers de wonden aanraken. Dan gelooft
hij met zijn hele hart. Hij zegt: ‘Mijn Heere
en Mijn God.’ Maar dan zegt de opgestane
Levensvorst tegen hem: ‘Zalig zijn zij die
niet zullen gezien hebben en nochtans zullen
geloofd hebben.’ (Johannes 20: 29). Niet zien
en toch geloven. Die zekerheid en die vastheid van het geloof geven hoop. Hoop voor
de toekomst. God zal Zijn beloften vervullen.
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In de Heidelbergse Catechismus gaat het in
Zondag 7 over het geloof:
Vraag 21: Wat is een waar geloof?
Antw.: Een waar geloof is niet alleen een stellig
weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in
mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar
ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit
louter genade, alleen om der verdienste van
Christus wil.

Stelling
Ik kan niet geloven in iets wat
ik niet zie.
Bij geloven gaat het om zekerheid en vertrouwen. Als je leeft in en door het geloof
heb je de zekerheid dat wat God zegt en
doet waar is. Je mag dan vertrouwen dat
Zijn beloften ook voor jou zijn. Hebreeën 11
laat dat zien aan de hand van een aantal
voorbeelden uit het Oude Testament. We
lezen over Abel, Henoch, Noach, Abraham,
Izak, Jakob, Jozef, de ouders van Mozes,
Mozes, het volk Israël, Rachab, Gideon,
Barak, Simson, Jeftha, David, Samuël en de
profeten. Er zijn er nog veel meer in het
Oude Testament te vinden.

Vraag

Ken je nog meer geloofshelden uit het
Oude Testament? Waar blijkt het geloof uit?
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Opdracht

Maak een aantal groepjes en verdeel
Hebreeën 11: 4 t/m 38. Elk groepje bespreekt
een gedeelte van dit hoofdstuk.
Lees met elkaar het Bijbelgedeelte en
beantwoord de volgende vragen:

Vraag
d.	Maak per groep van een of twee personen
een poster. Beschrijf in een kernachtige
zin deze persoon.

1.	Wat zijn de belangrijkste woorden in het
antwoord?

a.	Wat zeggen deze verzen over het leven
in of door het geloof?

b. Wat betekent dit voor ons leven?

c.	Op welke persoon in dit Bijbelgedeelte
zou jij willen lijken? Waarom?

Jezus, de Voleinder van het geloof
Kun je in eigen kracht geloven en blijven geloven? Nee, dat zal nooit kunnen. Maar er is er
Eén geweest die gestreden heeft. Hij heeft de
loopbaan al gelopen. De Heere Jezus wordt in
Hebreeën 12 de overste Leidsman en Voleinder van het geloof genoemd. Alleen ziende op
Hem kan de eindstreep gehaald worden.

Vraag

2.	Hoe kun je weten dat wat God gezegd heeft
echt waar is?

3.	Wat betekent dit ware geloof voor jou? Verlang je er naar? Waarom wel/niet? is?

Geef in je eigen woorden weer wat er bedoeld wordt met de tekst: Jezus, de Voleinder
van het geloof.
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Over de muur van

het kasteel

Guido de Bres schreef een aantal Bijbelteksten in
het voorwoord van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:
• ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen,
die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader die
in de hemelen is.’ (Mattheüs 10: 32)
• ‘Want zo wie zich voor Mij en voor Mijn woorden
zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig
geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook
schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid
van Zijn Vader, met de heilige engelen.’ (Markus 8: 38)
• ‘En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een
iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in
u is, met zachtmoedigheid en vreze.’ (1 Petrus 3: 15b)
• ‘Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid.’
(Romeinen 10: 10)
• ‘Indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook
verloochenen.’ (1 Timotheus 2: 12b)

Het is een donkere nacht. De torens van het
kasteel in Doornik steken nauwelijks af tegen
de zwarte lucht. Alles is in diepe rust. Net buiten de muren van het kasteel sluipt een man.
Hij staat stil te luisteren of hij iets hoort. Dan
gooit hij ineens een klein pakje over de kasteelmuur. Hij haast zich om weg te komen.
De volgende morgen wordt het pakje op de
binnenplaats van het kasteel gevonden door
een soldaat. Hij brengt het naar de gouverneur.
Nieuwsgierig neemt de graaf van Montigny
het pakje in ontvangst. In het pakje vindt hij
een klein boekje, een geloofsbelijdenis met 37
artikelen en een brief aan koning Filips II. Het
boekje komt uiteindelijk in de handen van de
koning. Hij leest in de brief: ‘Wij zijn geen opstandelingen, vervolg ons toch niet langer.’ Als
de koning de brief en het boekje leest, wordt
hij steeds bozer. Hij geeft bevel dat die ketters
nog meer vervolgd moeten worden.

Je hebt vast al begrepen dat het boekje
wat over de muur gegooid werd de
Nederlandse Geloofsbelijdenis is. Dit
boekje is geschreven door Guido de Bres.
Hij wordt in 1522 geboren. Zijn ouders
zijn Rooms Katholiek. Als hij zelf intensief de Bijbel gaat lezen, wil de Heere
dat zegenen. Als hij 24 jaar oud is, komt
hij tot bekering en verlaat de Rooms
Katholieke Kerk. Hij wordt een volgeling
van Calvijn, een calvinist. Koning Filips II
vervolgt echter de calvinisten. Mensen
worden vervolgd en gedood om hun
geloof. Ook Guido de Bres moet verschillende keren vluchten.
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Eén van zijn vrienden verstopt hem uiteindelijk in zijn tuinhuisje. In dat tuinhuisje
schrijft hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Het worden 37 artikelen waarin hij vertelt
wat de calvinisten belijden. Hij wil laten zien
dat de calvinisten geen oproerkraaiers zijn.
Hij hoopt dat de koning daardoor meer begrip voor hen zal krijgen en de vervolging zal
stoppen. Het pakketje wordt samen met de
brief van Guido aan de koning over de muur
van het kasteel in Doornik gegooid.
Helaas barst daarna nog meer vervolging
los. Guido de Bres moet opnieuw vluchten.
In maart 1567 wordt hij toch gevangengenomen. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar
Guido het ook heeft in de gevangenis, toch
mag hij weten dat de Heere bij hem is. Op
31 mei 1567 wordt Guido de Bres ter dood
gebracht aan de galg in de stad Valenciennes.

De Nederlandse geloofsbelijdenis

Deze geloofsbelijdenis bestaat uit 37 artikelen.
Bijna elk artikel begint met ‘Wij geloven…’.
Kort nadat het boekje geschreven is, is het al
vertaald in het Nederlands. Op de Nationale
Synode van Dordrecht in 1618-1619 wordt
de Nederlandse Geloofsbelijdenis goedgekeurd. Zo is het ook achterin je Bijbel terechtgekomen. Waar gaat de Nederlandse
Geloofsbelijdenis over?
Artikel 1 – 13: 	het geloof in God en hoe wij
Hem kunnen leren kennen
Artikel 14 – 15: de mens en de zondeval
Artikel 16 – 19: de Verlosser, de Heere Jezus
Artikel 20 – 26: hoe Christus zondaren verlost
Artikel 27– 35: 	de algemene christelijke Kerk, de
kerk op aarde en de sacramenten
Artikel 36:
de overheid
Artikel 37:
het laatste oordeel

Vraag

Wat valt jou op in de bovenstaande teksten?

Uitzien
Een van de laatste dingen die Guido de Bres
tegen zijn medegevangenen zegt, is:
‘Het lijkt of mijn ziel vleugels heeft om
ten hemel te varen, want ik ben vandaag
uitgenodigd tot de bruiloft van mijn Heere, de
Zoon van mijn God.’
Dat uitzien spreekt ook uit het slot van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘Daarom
verwachten wij die grote dag met een groot
verlangen, om ten volle te genieten de beloften
Gods, in Jezus Christus onze Heere.’
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Gods leiding

Epicureeën
In artikel 13 lees je over Epicureeën. Dit waren
Griekse filosofen. Zij geloofden dat God (de
goden) wel de wereld geschapen heeft, maar
zich daarna nergens meer mee bemoeit.
Ook vandaag heb je nog mensen die zeggen
dat God de wereld geschapen heeft, maar er
niets meer aan doet. Zij heten Deïsten. Het lijkt
dan of God een wekker heeft opgewonden en
nu wacht tot de wekker is afgelopen.

Als je aan je pols voelt, kan je je hart voelen
kloppen. Gelukkig gaat dat vanzelf. Je hoeft
er niets voor te doen en er niet over na te
denken. Toch?
We staan er bijna niet vaak bij stil,
maar iedere keer dat je hart klopt, elke
adem-haling, elke stap die je zet, krijg
je van de Heere. Hij heeft jou geschapen,
maar daarna is Hij niet opgehouden
met Zijn zorg.
Hij zorgt voor jou tot op dit moment.
Paulus zegt tegen de heidenen in Athene:
‘In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn
wij.’ (Hand. 17:28). Hij wil daarmee zeggen
dat alle mensen van de Heere afhankelijk
zijn in dit leven. Dat is ook de kern van
artikel 13 over de voorzienigheid van God.
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Opdracht

Lees met elkaar de tekst artikel 13.
(Artikel 13 is als kopieerblad toegevoegd
aan de handleiding.)

Vraag

Er wordt gesproken over hetgeen de Heere
doet boven het begrip van het menselijke
verstand. Wat wordt hiermee bedoeld?

Lastig he? De tekst is niet heel makkelijk.
Toch staan er zulke mooie dingen in.
We gaan er samen eens naar kijken.

Opdracht

Onderstreep de woorden die je niet
begrijpt op en probeer met elkaar de
juiste betekenis te achterhalen.

Opdracht

Geef het artikel nu in eigen woorden weer.
Er is al een begin gemaakt.

Gisteren is Jolien (14) behoorlijk lelijk gevallen
waardoor ze haar been gebroken heeft. Ze
was juist van plan om volgende week met
vriendinnen op fietsvakantie te gaan. Dit plan
valt nu helemaal in duigen. Je gaat bij haar op
bezoek en dan begint ze tegen je te klagen. ‘Ik
weet dat jij in God gelooft, maar hoe kan God
dan zoiets doen? Hij weet toch dat ik graag op
vakantie wil? En nu zit ik hier zomaar thuis. Ik
wil dit helemaal niet.’

Vraag

Op welke manier zou jij op haar vragen reageren? Probeer in je antwoord ook de voorzienigheid van God mee te nemen (Zie Zondag 10 van
de Heidelbergse Catechismus).

Vraag

Artikel 13 roept jou op om op Gods hulp en
bijstand te vertrouwen. Is dit voor jou in het
dagelijks leven makkelijk of ook wel eens
moeilijk? Waarom wel of waarom niet?

Stelling
Ik leef gewoon raak, want God
zorgt toch wel voor mij!
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NgB vandaag

Vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis zien we dus
de weg tot de zaligheid door de Heere Jezus naar
voren komen. Wat beleden wordt over God, de Bijbel,
de zondige mens en de weg tot de verlossing is nog
precies het zelfde als ruim 400 jaar geleden.
Maar waarom moeten we dan nog een belijdenis
hebben?
Om voor jezelf en anderen
helder te hebben wat je gelooft
Wat betekent het christelijk geloof voor jou? En kan
je dat uitleggen aan iemand anders? De Nederlandse
Geloofsbelijdenis wil je helpen om dit op een
kernachtige manier te verwoorden.
Om te weten dat je geloof
gebaseerd is op de Bijbel

‘Hier snap ik echt helemaal niks van!
Waarom zou ik nog zulke moeilijke
taal moeten lezen? Wat heb ik aan een
geloofsbelijdenis van ruim 400 jaar oud?
Die belijdenis is toch niet meer actueel?’

Stelling
Als ik me in moet spannen om
te lezen, haak ik af.
Begrijpelijke reactie. Het is niet makkelijk
om de Nederlandse Geloofsbelijdenis te
lezen. Soms staan er inderdaad wat verouderde woorden in. Toch zal je merken dat,
wanneer je je inspant om de artikelen te
lezen het best meevalt.
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Is de geloofsbelijdenis nog wel van deze
tijd? Is het niet hopeloos verouderd? Als we
dat zeggen, dan zeggen we dat de Bijbel
verouderd is. De Nederlandse Geloofsbelijdenis is immers een samenvatting van wat
de Bijbel zegt. Jesaja zegt: ‘Het gras verdort,
de bloem valt af; maar het Woord onzes
Gods bestaat in der eeuwigheid.’
Moeten we misschien de geloofsbelijdenis
op een aantal punten aanpassen? Natuurlijk spelen er in onze tijd andere zaken dan
in de tijd van Guido de Bres. Hij wilde echter
vooral een belijdenis schrijven over wat de
kerk leert. Zaken die de kern van het geloof
niet raken, zoals de evolutieleer of hoe we
over Israël moeten denken, heeft hij achterwege gelaten.

Het Woord van God is en blijft vast. Daarom is het
belangrijk om telkens te onderzoeken of dat wat
je gelooft ook in de Bijbel te vinden is. Niet dat een
geloofsbelijdenis boven de Bijbel staan, maar wel dat
ons geloof een fundament heeft in de Bijbel.
Om dat wat we geloven te
bewaren voor de toekomst

Dwalingen
Wat zijn dwalingen? Je gaat dwalen
als je onjuistheden gaat vertellen en
daarmee tegen het Woord van de
Heere in gaat. In de loop van de tijd
zijn er veel dwalingen geweest. De
NGB laat echter helder en duidelijk zien wat er in de Bijbel staat.
Daarmee geeft deze belijdenis een
antwoord op allerlei dwalingen. Ook
in deze tijd zijn er mensen die de
Bijbel heel anders uitleggen. Vaak zie
je dat dit dezelfde dwalingen zijn die
vroeger ook voor kwamen.
Om de Bijbel goed te begrijpen is
het juist goed om een belijdenis te
hebben. Er wordt wel eens gezegd
dat een kerk zonder belijdenis een lichaam zonder ruggengraat is. Zonder
ruggengraat zak je in, maar met een
ruggengraat blijf je recht overeind.
Door te weten wat er in de geloofsbelijdenis staat, kan je de gevaren zien
van allerlei dwalingen. Het helpt je
om te strijden tegen dwalingen.

Vanuit de tijd van de Reformatie is deze geloofsbelijdenis doorgegeven. Al eeuwen lang geloven we op
grond van de Bijbel hetzelfde. Het is een erfenis die
telkens doorgegeven wordt. Daarom is het goed om
deze ook in deze tijd te bewaren en te beschermen
en die weer door te geven.

Stelling
Als je niet weet wat er in
de geloofsbelijdenis staat,
ga je dwalen.

Stelling
Ik weet wel wat ik geloof. Daar heb ik
geen geloofsbelijdenis voor nodig.

Stelling
De HC is het belangrijkste
belijdenisgeschrift.
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Geen museumstuk

Welke boodschap heeft de NGB vandaag voor jongeren?
Ds. W. Harinck: “De NGB krijgt terecht aandacht en waardering! Het vasthouden aan de NGB betekent veel meer dan in de lijn staan van het voorgeslacht. Het gaat om de diepe waarheid van het Evangelie dat Jezus Christus
gisteren en heden Dezelfde is, tot in der eeuwigheid. Maarten Luther noemde
het Evangelie de schat van de kerk. Dat oude en waardevaste goud hebben
we overgeleverd gekregen van het voorgeslacht. Jongeren, bewaar dat pand
(1 Timotheüs 6: 20)! Niet zoals museumstukken in vitrines worden bewaard, maar met je hart.
Want bij de goede belijdenis hoort de goede strijd. De NGB wil ook vandaag voor jongeren een
staf zijn om te gaan, een stok om te slaan en een lied om te zingen.”
Uit: Daniël, 20 juni 2011

