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Efeziërs 4 : 1-16

Eenheid en verscheidenheid in de gemeente

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig 

der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te 

verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren 

door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook 

geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, 

één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door 

allen en in allen.

Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar 

de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het:

opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen 

mede, gaven gaf Hij aan de mensen.

Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook 



nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die 

nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle 

hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel 

apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 

leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 

van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs

en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 

rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn 

wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd 

onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der 

mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien 

wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar 

Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele 

lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de 

dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze 

oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de 

liefde.
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Eenheid in Christus

Eenheid van de gemeente

“Dat wij, 

door ons in liefde aan de waarheid te houden,

in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is,

namelijk Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam 

samengevoegd en bijeengehouden.”

Ef.4:15-16A (HSV)



Eenheid in Christus

“Dat zij één zijn zoals Wij.”

Joh.17:11

“Heilig hen in uw waarheid;

uw woord is de waarheid.”

Joh.17:17
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Positief-kritisch

Klopt het wel met de Bijbel?

Niet over intenties

Goede intenties: geen garantie
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De Bijbel onderzoeken

“En de toorn des HEREN ontbrandde tegen Uzza

en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid;

hij stierf daar bij de ark Gods.”

2 Sam.6:7

“Alle mensen zijn leugenachtig.”

Ps.116:11

“Want onvolkomen is ons kennen...”

1 Kor.13:9



De Bijbel onderzoeken

“Zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid

en onderzochten dagelijks de Schriften 

om te zien of die dingen zo waren.”

Hand.17:11 (HSV)
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Andere manier van Bijbellezen

Anders dan de

‘klassiek gereformeerde hermeneutiek’



Hermeneutiek

‘klassiek gereformeerde hermeneutiek’

op grond van Bijbel en belijdenis



Wij geloven de Bijbel

NGB artikel 5 en 7
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Wij geloven de Bijbel

- alles wat in de Bijbel staat (zonder twijfel)

- de Bijbel is Gods Woord

- de volkomen wil van God

- alles om behouden te worden

- hoe wij God moeten dienen

- niemand mag ánders leren

- niets toevoegen of weglaten

- volmaakt en volledig

- Gods waarheid boven die van mensen

- alle mensen leugenaars en ijdel (‘leeg’)
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Wij geloven de Bijbel

“Want nooit is profetie voortgekomen
uit de wil van een mens, 

maar, door de Heilige Geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege gesproken.”

2 Petr.1:21

“Heel de Schrift is door God ingegeven.”

2 Tim.3:16 (HSV)

“Het evangelie (…), waardoor gij ook behouden wordt,

Indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb.”

1 Kor.15:1,2
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- laat staan wat er staat;

- verklaar wat je leest.



Leesregel

- Lees wat er staat;

- laat staan wat er staat;

- verklaar wat je leest.

“Want het woord des kruises is wel 

voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, 

maar voor ons, die behouden worden, 

is het een kracht Gods.”

1 Kor.1:18
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Juiste Bijbeluitleg

1. De Bijbel gelovig aanvaarden

2. De Bijbel is duidelijk

3. De Bijbel is een eenheid

4. De Bijbel is zijn eigen uitlegger

5. Pas op voor verkeerde Bijbeluitleg

6. Het Nieuwe Testament werpt licht op het Oude Testament
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Juiste Bijbeluitleg

1. DE BIJBEL GELOVIG AANVAARDEN

“Waar geloof is een stellig weten

waardoor ik alles voor betrouwbaar houd,

wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft.”

HC, Zondag 7, antwoord 21



Juiste Bijbeluitleg

1. DE BIJBEL GELOVIG AANVAARDEN

“En hij heeft aan de belofte van God 

niet getwijfeld door ongeloof, 

maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.

Hij was er ten volle van overtuigd

dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. 

Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend.”

Rom.4:20-22 (HSV)



Juiste Bijbeluitleg

1. DE BIJBEL GELOVIG AANVAARDEN

“Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven

tegen allerlei zondige twijfel te strijden hebben

en in zware aanvechting dit volle geloofsvertrouwen

en deze zekerheid van de volharding niet altijd voelen.

Maar God, de Vader van alle vertroosting,

laat hen niet boven vermogen verzocht worden,

want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen

en Hij maakt door de Heilige Geest

hen weer zeker van de volharding.”

DL, Hoofdstuk V, Artikel 11



Juiste Bijbeluitleg

1. DE BIJBEL GELOVIG AANVAARDEN

wij:

leugenaars

de Heere:

volkomen betrouwbaar
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2. DE BIJBEL IS DUIDELIJK

“Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.”

Ps.119:105

Bestuderen kan verduidelijken

Wat er staat kan corrigeren



Juiste Bijbeluitleg

2. DE BIJBEL IS DUIDELIJK

“De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God,

maar de geopenbaarde

zijn voor ons en onze kinderen voor altijd,

opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.”

Deut.29:29
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“Bij de trouw van God:

ons spreken tot u is niet: ja en neen!

Immers, de Zoon van God, Christus Jezus,

die in uw midden verkondigd is door ons, (…)

was niet: ja en neen,

maar in Hem was het: Ja.”

2 Kor.1:18-19
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Juiste Bijbeluitleg

3. DE BIJBEL IS EEN EENHEID

Geen tegenstrijdigheden

Nooit tegenstellingen maken

Alle Schriftgegevens recht doen
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Juiste Bijbeluitleg

4. DE BIJBEL IS ZIJN EIGEN UITLEGGER

- directe context

- geheel van de Bijbel

Uitleggen vanuit de Schrift en niet vanuit onszelf.
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5. PAS OP VOOR VERKEERDE BIJBELUITLEG

Gedachten van buiten de Bijbel beslissend maken.

niet:

de Bijbel aanpassen aan ons denken

maar:

ons denken aanpassen aan wat God zegt.



Juiste Bijbeluitleg

5. PAS OP VOOR VERKEERDE BIJBELUITLEG

“Word niet aan deze wereld gelijkvormig,

maar word veranderd

door de vernieuwing van uw gezindheid (uw denken)

om te kunnen onderscheiden

wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Rom.12:2 (HSV)



Juiste Bijbeluitleg

6. HET NIEUWE TESTAMENT

WERPT LICHT OP HET OUDE TESTAMENT



Juiste Bijbeluitleg

6. HET NIEUWE TESTAMENT

WERPT LICHT OP HET OUDE TESTAMENT

1. Over de Psalmen



Juiste Bijbeluitleg

6. HET NIEUWE TESTAMENT

WERPT LICHT OP HET OUDE TESTAMENT

1. Over de Psalmen

2. Over het huwelijk



Juiste Bijbeluitleg

6. HET NIEUWE TESTAMENT

WERPT LICHT OP HET OUDE TESTAMENT

1. Over de Psalmen

2. Over het huwelijk

3. Over Christus



Over de Bijbel,

het Woord van God
Korte pauze

Gelegenheid om vragen in te dienen
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1. OVER DE PSALMEN

“In slachtoffer en spijsoffer

hebt Gij geen behagen,

- Gij hebt mij geopende oren gegeven -,

brandoffer en zondoffer 

hebt Gij niet gevraagd.

Toen zeide ik: Zie, ik kom;

in de boekrol is over mij geschreven;

ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,

uw wet is in mijn binnenste.”

Ps.40:7-9
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1. OVER DE PSALMEN

“In slachtoffer en spijsoffer

hebt Gij geen behagen,

- Gij hebt mij geopende oren gegeven -,
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NT leert OT begrijpen

“Maar de Schrift moet vervuld worden:

Wie Mijn brood eet,

heeft zich tegen Mij gekeerd.”

Joh.13:18 (HSV)

“Die zijn hand met Mij 

in de schotel heeft gedoopt,

die zal Mij verraden.”

Mat.26:23

1. OVER DE PSALMEN

“Zelfs de man 

met wie ik in vrede leefde,

op wie ik vertrouwde,

die mijn brood at,

heeft zich tegen mij gekeerd.”

Ps.41:10 (HSV)



NT leert OT begrijpen

“Zij gaven Hem wijn

vermengd met gal te drinken.”

Mat.27:34 (HSV)

1. OVER DE PSALMEN

“Ja, zij hebben mij gal

als mijn voedsel geven,

in mijn dorst hebben zij mij 

zure wijn laten drinken.”

Ps.69:22 (HSV)



NT leert OT begrijpen

1. OVER DE PSALMEN

“Dan zal Hij tot een heiligdom zijn,

en tot een steen, waaraan men zich stoot,

en tot een rotsblok, waarover men struikelt.”

Jes.8:14

“Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag,

een beproefde steen, 

een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag.”

Jes.28:16



NT leert OT begrijpen

1. OVER DE PSALMEN

“Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften:
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, 

deze is tot een hoeksteen geworden;
van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?”

Mat.21:42

“Dit (deze Jezus) is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad,
die nochtans tot hoeksteen is geworden.”

Hand.4:11

“Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis,
en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

Rom.9:33

“U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt:
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een 

hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis.”
1 Petr.2:7
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“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten

en zich aan zijn vrouw hechten;

en zij zullen tot één vlees zijn.”

Gen.2:24 (HSV)
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2. OVER HET HUWELIJK

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten

en zich aan zijn vrouw hechten;

en zij zullen tot één vlees zijn.”

Gen.2:24 (HSV)

Instelling van God
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2. OVER HET HUWELIJK

“Maar vanaf het begin van de schepping 

heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten 

en zich aan zijn vrouw hechten; 

en die twee zullen tot één vlees zijn, 

zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.

Dus, wat God samengevoegd heeft, 

laat de mens dat niet scheiden.”

Mark.10:6-9 (HSV)



NT leert OT begrijpen
2. OVER HET HUWELIJK

“Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben 
als hun eigen lichamen.

Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, 

maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, 
van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, 
en die twee zullen tot één vlees zijn.

Dit geheimenis is groot; 
maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 

Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, 
uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; 

en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Ef.5:28-33 (HSV)
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3. OVER CHRISTUS

“En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten

en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.”

Luk.24:27



NT leert OT begrijpen

3. OVER CHRISTUS

“Was ons hart niet brandende in ons,

terwijl Hij onderweg tot ons sprak

en ons de Schriften opende?”

Luk.24:32
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NT leert OT begrijpen

3. OVER CHRISTUS

“De Schriften zijn het, welke van Mij getuigen.”

Joh.5:39

rode draad:

Heel de Bijbel is gericht op Christus.



NT leert OT begrijpen

3. OVER CHRISTUS

“Vijandschap sticht ik 

tussen jou en de vrouw,

tussen jouw nageslacht

en het hare,

zij verbrijzelen je kop,

jij bijt hen in de hiel.”

Gen. 3:15 (NBV)

(meervoud)

“En Ik zal vijandschap zetten

tussen u en de vrouw,

en tussen uw zaad 

en haar zaad;

dit zal u de kop vermorzelen,

en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Gen.3:15

(enkelvoud)



Nieuwe hermeneutiek?



Nieuwe hermeneutiek?

Andere manier van Bijbeluitleg



Nieuwe hermeneutiek?

Andere manier van Bijbeluitleg
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Andere manier van Bijbeluitleg:

- andere situatie

- andere vragen

- Paulus’ uitspraken niet altijd toepasbaar

- Paulus gaf zíjn visie

- niet passend in onze cultuur

- voorschrift omdraaien
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Nieuwe hermeneutiek?

Andere manier van Bijbeluitleg:

Ons leven bepaalt de boodschap van de Bijbel.

Geen nieuw inzicht in Gods Woord,

maar anders vanwege onze cultuur.
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Nieuwe hermeneutiek?

Andere manier van Bijbeluitleg:

Vrouwelijke ambtsdragers mogen wel

én
vrouwelijke ambtsdragers mogen niet.

Zowel goedkeuren als verbieden?



Nieuwe hermeneutiek?

“Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, (…)

was niet: ja en neen,

maar in Hem was het: Ja.”

2 Kor.1:19
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Vrouwen in de ambten?

De synode:

- wel verschillend (m/v)

- niet in onderlinge verhouding

- leiding man door de zondeval

- ondergeschikte vrouwen: cultuur van die tijd

- ook mannelijke leiding in de kerk: door de zondeval

- Christus’ verlossing: m/v weer op één lijn

(geen verschillende verantwoordelijkheden)



Over de Bijbel,

het Woord van God
Korte pauze

Gelegenheid om vragen in te dienen
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NT beslist over uitleg OT
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NT beslist over uitleg OT

Synode draait het om:



Genesis 2

NT beslist over uitleg OT

Synode draait het om:

eigen, nieuwe uitleg van Genesis 2

bepaalt hoe we Paulus uitleggen
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- verschillend geschapen
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Genesis 2

Verschillen in taakverdeling en verantwoordelijkheid:

- verschillend geschapen

- ‘Mannin’

- hulp/helper

- de Heere roept Adam tot verantwoording



Genesis 2

Gelijkheid m/v = nieuw uitgangspunt

leesregel voor de rest van de Bijbel
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Genesis 2

Vrouwen in OT in ondergeschikte positie:

- geen priesteressen

- geen koninginnen

- Sara onderwierp zich aan Abraham (1 Petr.3:6)

- de man zal heersen (Gen.3:16)

Rangorde van God in de schepping
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- kinderen van hun tijd
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Genesis 2

Synoderapport:

- kinderen van hun tijd

- culturele tendens

- Gods verlossingswerk: tegenkracht

(vrouwen weer naast mannen)
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- Waarom de vrouw wel zo straffen en de man niet?

- Waarom koos de Heere Jezus 12 mannen?

- Waarom in Judas’ plaats wéér een man?

- Waarom 7 mannen als diaken?

- Waarom bleven Paulus en Petrus zo schrijven?



Genesis 2

- Waarom de vrouw wel zo straffen en de man niet?

- Waarom koos de Heere Jezus 12 mannen?

- Waarom in Judas’ plaats wéér een man?

- Waarom 7 mannen als diaken?

- Waarom voorschriften van Paulus en Petrus?

- Waarom had de Heilige Geest 20 eeuwen nodig?
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Galaten 3:28

“Er zijn geen Joden of Grieken meer,

slaven of vrijen,

mannen of vrouwen

- u bent allen één in Christus Jezus.”

Gal.3:28 (NBV)

Paulus:

door geloof en doop zijn we allemaal evenzeer

kinderen van God geworden.
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Galaten 3:28

“Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek;

daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije;

daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw;

want allen bent u één in Christus Jezus.”

Gal.3:28 (HSV)

Directe context

gaat niet over taken in de kerk.
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Efeze 5:21

“Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.”

Ef.5:21A (NBV)

“Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.”

Ef.5:21A (NBG’51)



Efeze 5:21

NBV

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in de 

gemeente. 

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.

ANDERE VERTALINGEN

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in de 

gemeente.

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.



Efeze 5:21

NBV

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in de 

gemeente. 

Vers 21:

Aanvaard 

elkaars 

gezag…

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.

ANDERE VERTALINGEN

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het

leven in de 

gemeente.

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.



Efeze 5:21

NBV

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in de 

gemeente. 

Vers 21:

Aanvaard 

elkaars 

gezag…

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.

ANDERE VERTALINGEN

Vers 1-20

met allerlei

voorschriften

over het

leven in de 

gemeente.

Vers 21:

Wees elkaar 

onderdanig…

Vers 22-33

met allerlei

voorschriften

over het 

leven in het 

huwelijk.



Efeze 5:21

4 vermaningen (voor de gemeenteleden):

1. Word vervuld met de Heilige Geest.

2. Loof de Heere met psalmen en liederen.

3. Dank God voor alles.

4. Wees onderdanig naar elkaar toe.

Kanttekeningen Statenvertaling



Efeze 5:21

Grotere context: hoofdstukken 4, 5, 6

- maatschappij

- gemeente

- gezinnen



Efeze 5:21

Allerlei gezagsverhoudingen:

- man / vrouw

- Christus / man

- ouders / kinderen

- meesters / slaven
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1 Timotheüs 2:11-14

“Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid,

laten onderrichten,

maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft

of gezag over de man heeft;

zij moet zich rustig houden.

Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

En Adam heeft zich niet laten verleiden,

maar de vrouw 

is door de verleiding in overtreding gevallen.”

1 Tim.2:11-14
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1 Timotheüs 2:11-14

Nieuw uitgangspunt: gelijkheid

inlegkunde

onbewezen aanname

niets over onze kerkelijke praktijk
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Niet wat Paulus schreef
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Niet wat Paulus schreef
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1 Timotheüs 2:11-14

Niet wat Paulus schreef

maar

een aanvechtbaar uitgangspunt:

gelijkheid in Genesis 2

een aanvechtbaar argument:

aanpassing bij de cultuur



1 Timotheüs 2:11-14

Vrouwen ondergeschikt in Paulus’ tijd?



1 Timotheüs 2:11-14

Géén argumenten uit de cultuur



1 Timotheüs 2:11-14

Géén argumenten uit de cultuur

maar een beroep op de scheppingsorde



Andere voorschriften 

wel aan de kant?



Andere voorschriften 

wel aan de kant?

Bidden met opgeheven handen

Slavernij 

Racisme

Hoofdbedekking voor de vrouw
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Opgeheven handen

“Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen

met geheven handen bidden,

vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.”

1 Tim.2:8 (NBV)



Opgeheven handen

“Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen

met geheven handen bidden,

vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.”

1 Tim.2:8 (NBV)

“Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden

met opheffing van heilige handen,

zonder toorn en twist.”

1 Tim.2:8 (NBG’51)



Opgeheven handen

Niet wat je met je handen doet



Opgeheven handen

Niet wat je met je handen doet

maar hoe het met je handen zit
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Hoofdbedekking

Nieuwe hermeneutiek:

Omgekeerde van wat er staat

‘Oude’ hermeneutiek:

Laat staan wat er staat

Wat is de vandaag nog steeds geldende toepassing?



Hoofdbedekking

Niet wat de vrouw op haar hoofd heeft



Hoofdbedekking

Niet wat de vrouw op haar hoofd heeft

maar wie haar hoofd is: de man.



Hoofdbedekking

Niet wat de vrouw op haar hoofd heeft

maar wie haar hoofd is: de man.

Ook in de kerk moeten mannen en vrouwen

de hun door God toegewezen plaats uitstralen.
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Onvermijdelijke gevolgen

1. Homoseksualiteit

2. Huwelijk en echtscheiding

3. Schepping of evolutie
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1. HOMOSEKSUALITEIT

Onnatuurlijk (Rom.1)

Tweede lijn in de Bijbel?

- Cultuur kende geen homorelatie ‘in liefde en trouw’

- Man en vrouw zijn toch gelijk?
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1. HOMOSEKSUALITEIT

Geen rechtstreeks antwoord

Zoeken naar positieve bedoeling

Niet aan de ketting van statische scheppingsstructuren

Eenheid tussen twee mensen

Niet belangrijk of je homo bent

… hoef je je in deze Heer niet druk te maken

Lesbisch huwelijk: welkom in volle rechten

Bijbel lijkt homoseksueel ‘in liefde en trouw’ niet te kennen.

Wij weten tegenwoordig dat die wel bestaat.



Onvermijdelijke gevolgen

1. HOMOSEKSUALITEIT

De Heere heeft de zondaar lief

maar de zonde haat Hij.



Onvermijdelijke gevolgen

1. HOMOSEKSUALITEIT

“Ga heen, zondig van nu af niet meer!”

Joh.8:11
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Onvermijdelijke gevolgen

2. HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

“… vrij om te trouwen met wie zij wil,

maar alleen in de Heere.”

1 Kor.7:39 (HSV)



Onvermijdelijke gevolgen

2. HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen,

want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid,

of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial,

of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?

Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?

Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:

Ik zal onder hen wonen en wandelen,

en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.”

2 Kor.6:14-16
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Echtscheiding verboden

Met beroep op Genesis 2!



Onvermijdelijke gevolgen

2. HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

Echtscheiding verboden

Met beroep op Genesis 2!

“Dat kunnen we in deze tijd toch niet meer maken?”
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3. SCHEPPING OF EVOLUTIE
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3. SCHEPPING OF EVOLUTIE

Adam en Eva niet de eerste mensen

Boekje Oer



Onvermijdelijke gevolgen

3. SCHEPPING OF EVOLUTIE

“Daarom, zoals door één mens

de zonde in de wereld is gekomen,

en door de zonde de dood,

en zo de dood over alle mensen is gekomen,

in wie allen gezondigd hebben.”

Rom.5:12 (HSV)



Onvermijdelijke gevolgen

3. SCHEPPING OF EVOLUTIE

“Want in zes dagen heeft de HERE

de hemel en de aarde gemaakt, 

de zee, en al wat daarin is,

en Hij rustte op de zevende dag; 

daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.”

Ex.20:11



Onvermijdelijke gevolgen

3. SCHEPPING OF EVOLUTIE

Ons veranderde lezen van het OT 

beslist over

wat we nog heel laten van het NT.
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Een funeste koers

Een nieuwe koers:

af van het gereformeerde spoor.



Een funeste koers
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Een funeste koers

Vrouw in ambt & homoseksuele relaties in de GKV?

“Dan zouden wij geen gereformeerde kerken meer zijn.”

Dr. E.A. de Boer in 2005
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Een funeste koers

Alleen maar over man/vrouw?

Met de invoering van de vrouw in het ambt

onbedoeld Schriftkritiek gelegaliseerd.

Prof. Dr. J. van Bruggen in 2014
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Een funeste koers

Onderwijzen van de gemeenten

over belang van scheppings- en verlossingsgeschiedenis.

Liefde voor de geschiedenis

en respect voor wat de Here daaraan verbindt.

Prof. Dr. J. van Bruggen
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Binding aan de belijdenis

- De Nederlandse Geloofsbelijdenis

- De Heidelbergse Catechismus

- De Dordtse Leerregels

Aan deze hoofdlijn binden we elkaar.
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Binding aan de belijdenis

- Gezag van het Woord vasthouden

- Eenheid van het geloof bewaren

- Dwaalleer ontmaskeren en aanpakken

- Onderwijzen wat God ons in de Bijbel leert
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Binding aan de belijdenis

Twee tegenovergestelde standpunten allebei waar…

Alleen Apostolische Geloofsbelijdenis bindend

Ondertekeningsformulier geen juridische functie

Vervanging belijdenisgeschriften

Kerkorde zo beknopt mogelijk



Binding aan de belijdenis

Eigen waarheid boven de waarheid van Gods Woord



Binding aan de belijdenis

Kerk zonder binding aan de belijdenis is

niet meer gereformeerd.
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Leiding v/d Heilige Geest

Afscheiding 1834

Doleantie 1886

Vrijmaking 1944

met grote meerderheid slechte besluiten
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In volle vaart de wissel voorbij



Leiding v/d Heilige Geest

“Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen,

noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen

met de meerderheid mee,

om het recht te buigen.”

Ex.23:2



Leiding v/d Heilige Geest

Niet het aantal stemmen telt

maar de argumenten moeten beslissend zijn.



Leiding v/d Heilige Geest

Niet het aantal stemmen telt

maar de argumenten moeten beslissend zijn.

Geest en Woord
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Leiding v/d Heilige Geest

De Heilige Geest leert ons nu geen nieuwe dingen 

die ingaan tegen wat in de Bijbel staat.

Sola Scriptura

(Alleen door de Schrift)



Leiding v/d Heilige Geest
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Leiding v/d Heilige Geest

We kunnen niet mee in deze nieuwe koers.

Kenmerken ware kerk

- Zuivere prediking evangelie

- Zuivere bediening sacramenten

- Toepassing kerkelijke tucht

NGB artikel 29
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Eenheid in Christus

Eenheid van de gemeente

“Dat wij, 

door ons in liefde aan de waarheid te houden,

in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is,

namelijk Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd 

en bijeengehouden.”

Ef.4:15-16A (HSV)



Over de Bijbel,

het Woord van God
Gelegenheid om vragen in te dienen


