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   Reformatorische instellingen die de Drie Formulieren van 
Enigheid onderschrijven, staan vaak onder druk van het theïstisch 
evolutionisme. Het zou niet meer van deze tijd zijn om de 
tegenstelling te verdedigen tussen de schepping enerzijds, en de 
gemeenschappelijke afstamming – dat is de evolutieleer – 
anderzijds. Mensen die nog wel geloven in een recente schepping 
van de aarde en de mens, een historische zondeval en een 
wereldwijde zondvloed, worden vaak vergeleken met mensen die 
geloven in een platte aarde of andere ‘primitieve’ 
geloofsopvattingen. Deze stroming – dat is het theïstisch 
evolutionisme – rukt ook op in Nederland en druppelt ook de 
reformatorische kerken, scholen en instellingen binnen.1 Toch is 
het gedachtengoed van deze stroming - dat God de evolutie 
stuurde - in strijd met de Drie Formulieren van Enigheid, die deze 
reformatorische instellingen veelal onderschrijven en waarop zij 
zich willen baseren. De Drie Formulieren van Enigheid bieden 
geen enkele ruimte voor een theïstische evolutionistische positie.   
   Wanneer de evolutie wordt geaccepteerd, ondergraaf je de 
Schrift en de belijdenisgeschriften. Hieronder wil ik dat uitgebreid 
aantonen. We willen in dit stukje ook alle eventuele verwijsteksten 
meenemen. In principe kan dit verhaal ook zonder de voetnoten 
gelezen worden. 
 
De drie formulieren van enigheid 
 
   De Heidelbergse Catechismus (HC), de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis (NGB) en de Dordtse Leerregels (DL) vallen 
onder de ‘drie formulieren van enigheid’. De HC is de bekendste 
catechismus in Nederland. Dit geschrift is geschreven in opdracht 
van de keurvorst van de Palts, Frederik III (1515-1576). De auteur 



 

is de Heidelbergse hoogleraar Zacharias Ursinus (1534-1583). Zijn 
ontwerp is doorgenomen door een groep theologen en 
predikanten, waaronder Caspar Olevianus (1536-1587) een 
belangrijke plaats innam.2 De NGB (ook wel Confessio Belgica 
genoemd) is een calvinistisch belijdenisgeschrift, welke ontstaan is 
in de Zuidelijke Nederlanden. Hoewel er geen naam boven de 
NGB staat, weten we zeker dat Guido de Brés (1522-1567) de 
schrijver is.3 De DL behandelen de leergeschillen tussen de 
remonstranten en de contraremonstranten. Het zijn de Vijf 
artikelen tegen de remonstranten, die meestal en ook hier de Dordtse 
Leerregels worden genoemd. Ze zijn ontstaan op de synode van 
Dordrecht in 1618 en 1619.4 
 
De schepping 
 
   De Drie Formulieren van Enigheid spreken vaak over de 
schepping. Volgens de NGB werd Genesis geschreven door 
Mozes, in tegenstelling tot de huidige bijbelkritische stromingen, 
die stellen dat de eerste vijf boeken niet door Mozes geschreven 
zijn en ook niet als een geheel zijn ontstaan.5 In vraag en antwoord 
23 van de HC wordt verwezen naar het eerste artikel6 van de 
Twaalf Artikelen, dat luidt: ‘Ik geloof in God den Vader, den 
Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.’ Dit artikel gaat over ‘God 
den Vader en onze schepping.’7  
   Wanneer dit artikel besproken wordt in zondag 9, en gevraagd 
wordt wat men gelooft met deze voorgenoemde woorden van de 
Twaalf Artikelen, luidt het antwoord: ‘Dat de eeuwige Vader onzes 
Heeren Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet 
geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog 
onderhoudt en regeert, (…).’8 Hierbij staan de volgende verwijsteksten: 
Genesis 1 en 29, Exodus 20:1110, Job 33:411, Job 38 en 3912, Psalm 
33:613 en 104:27-3014 en 115:315, Jesaja 45:716, Mattheüs 10:2917, 
Handelingen 4:2418 en 14:1519 en Efeziërs 1:1120. Ook volgens  
artikel 9 van de NGB is God de Vader onze Schepper.21 God 
wordt in vraag en antwoord 125 van de HC genoemd ‘de Oorsprong 
van alles goeds’. Hierbij staan de volgende verwijsteksten: 
Handelingen 14:1722 en 17:2723 en Jakobus 1:1724. De NGB gaat 



 

nog een stapje verder en noemt God de Vader ‘de Oorzaak, 
Oorsprong en het Begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke’.25 Bij dit 
stukje worden de verwijsteksten 1 Korinthiërs 8:626 en 
Kolossenzen 1:16-1827 gegeven. Ook wordt door de NGB een 
bewijs voor de drie-eenheid uit Genesis gehaald als deze zegt: ‘In 
Genesis hfdst. 1:26-27 zegt God: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis, enz. En God schiep den mens naar Zijn beeld; man en 
vrouw schiep Hij hen. Insgelijks Gen. 3:22 Zie, de mens is geworden als 
Onzer een. Daaruit blijkt dat er meer dan één Persoon in de Godheid is, als 
Hij zegt: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld; en Hij wijst daarna de 
enigheid aan, als Hij zegt: God schiep.’28 Hierbij wordt verwezen naar 
één tekst, nl. Genesis 3:22.29 De NGB heeft net als de HC een 
artikel over de schepping30: ‘Wij geloven dat de Vader door Zijn Woord, 
dat is door Zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft 
geschapen, wanneer het Hem heeft goedgedacht, aan een iegelijk schepsel zijn 
wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende, om zijn 
Schepper te dienen. Dat Hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar Zijn 
eeuwige voorzienigheid en door Zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, 
teneinde de mens zijn God diene.’31 Bij dit artikel staan de volgende 
verwijsteksten: Jesaja 40:2632, Mattheüs 28:18-2033, Romeinen 
8:934, 1 Korinthiërs 3:1635 en 6:1136, Kolossenzen 1:1637, 1 
Timotheüs 4:338, Hebreeën 3:439, 1 Johannes 540, Openbaring 
4:1141 en 11:1642. God schiep volgens de HC de hemel en de aarde 
in zes dagen, dat blijkt uit de verwijzing naar de Tien Geboden in 
Zondag 34. Waarin staat: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE den 
hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten 
zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde 
denzelven.’43 De DL noemen kort de schepping44 en ook spreken de 
DL over een verkiezing van vóór de grondlegging der wereld.45 
Verderop wordt er dan verwezen naar Efeziërs 1:4.46  
   De HC stelt de vraag: ‘Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd 
geschapen?’47 Het antwoord is: ‘God heeft den mens goed en naar Zijn 
evenbeeld geschapen, dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God 
zijn Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en met Hem in de 
eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.’48 Bij deze vraag 
en het erbij behorende antwoord geeft de HC de volgende 
verwijsteksten: Genesis 1:3149, Genesis 1:2650, 2751, Efeziërs 4:2452, 



 

Kolossenzen 3:1053, 2 Korinthiërs 3:1854. Ook vraag 9 van de HC 
laat zien dat ‘de mens alzo geschapen is dat hij dat (het onderhouden 
van de wet) kon doen’.55 Bij dit stukje geeft de HC de volgende 
verwijsteksten: Genesis 3:1356, 1 Timotheüs 2:1357 en 1458 Ook de 
NGB spreekt over de schepping van de mens: ‘Wij geloven dat God 
den mens geschapen heeft van het stof der aarde, en heeft hem gemaakt en 
geformeerd naar Zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig; 
kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met den wil Gods.’59 Hierbij 
worden de volgende verwijsteksten gegeven: Genesis 1:2660, Psalm 
8:561, Prediker 12:762, Kolossenzen 1:15-1663 en 3:1064 en 1 Petrus 
2:9. De DL laten ook een duidelijk geluid horen als het gaat over 
de schepping van de mens: ‘De mens is van den beginne naar het beeld 
Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn 
Schepper en van andere geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; 
in al zijn genegenheden met zuiverheid; en is overzulks geheel heilig geweest.’65 
De mensen, dieren en engelen, worden in alle drie de 
belijdenisgeschriften vaak aangeduid met ‘schepsel(en)’.66  
   De engelen kennen volgens de NGB ook een scheppings-
moment: ‘Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om Zijn zendboden te 
zijn en Zijn uitverkorenen te dienen; van welke sommigen van die 
uitnemendheid, in dewelke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf 
vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eersten staat volhard 
hebben en staande gebleven zijn.’67 Bij dit stukje de volgende 
verwijsteksten: Psalm 34:868, 103:20-2169 en Hebreeën 1:1470. 
Wij kunnen volgens de NGB God kennen ‘door de schepping, 
onderhouding en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als 
een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren 
zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn 
eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20; 
welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle 
onschuld te benemen’.71 Bij dit stukje geeft de NGB de volgende 
verwijsteksten: Psalm 19:272, Maleachi 2:1073 en 1 Korinthiërs 8:4-
674.  
   Misschien vraagt u zich af wat het precies inhoudt om te weten 
dat God alles geschapen heeft. De HC stelde die vraag ook: 
‘Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door 
Zijn voorzienigheid onderhoudt?’75 Het antwoord luidt: ‘Dat wij in allen 



 

tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog 
toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en 
Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle 
schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren noch 
bewegen kunnen.’76 De verwijsteksten van dit stukje zijn: 
Deuteronomium 8:1077, Job 1:1278, 1:2179 en 2:680, Psalm 39:1081 
en 55:2382, Spreuken 21:183, Handelingen 17:2584, Romeinen 5:3-
485 en 8:38-3986, 1 Thessalonicenzen 5:1887 en Jakobus 1:388. 
 
De zondeval 
 
   De HC stelt de vraag: ‘Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des 
mensen?’89 Het antwoord luidt: ‘Uit den val en de ongehoorzaamheid 
onzer eerste voorouderen, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur 
alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren 
worden.’90 Bij deze vraag en het bijbehorende antwoord geeft de 
HC de volgende verwijsteksten: Genesis 391, Romeinen 5:1292, 
Romeinen 5:1893, 1994, Psalm 51:795, Genesis 5:396. Bij de 
vervolgvraag die luidt: ‘Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk 
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?’97 wordt bij de 
eerste twee woorden van het antwoord - namelijk ‘Ja, wij’ - ook 
met behulp van bijbelteksten verwezen naar onze oergeschiedenis. 
De HC verwijst namelijk naar Genesis 8:2198 en 6:599. De mens 
kon volgens de HC de wet eerst volkomen houden, ‘maar de mens 
heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door 
moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd’.100 Bij dit antwoord 
worden twee verwijsteksten gegeven: Genesis 3:6101 en Romeinen 
5:12102.  
   De NGB spreekt ook over de zondeval van de mens: ‘Maar als 
hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend; 
maar heeft zichzelven willens der zonde onderworpen en overzulks den dood en 
vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des 
levens, dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden, en heeft zich van God, Die 
zijn ware Leven was, door de zonde afgescheiden; hebbende zijn gehele natuur 
verdorven; waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en 
geestelijken doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven 
geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God 



 

ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen 
daarvan, dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld te benemen; 
overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de Schrift 
ons leert, zeggende: Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft 
Hetzelve niet begrepen; alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis 
noemt.’103 Bij dit grote stuk staan veel verwijsteksten: Genesis 
3:17104 en 3:19105, Psalm 49:21106, Prediker 7:29107; Jesaja 59:2108, 
Johannes 1:5109 en 8:7110, Handelingen 14:17111 en 17:27112, 
Romeinen 1:20-21113, 3:10114, 5:12115, 8:6116 en 12:2117, Efeziërs 
4:18118, 4:24119 en 5:8120. De DL spreken zich ook uit over een val 
in de zonde: ‘Maar door het ingeven des duivels en zijn vrijen wil van God 
afwijkende, heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft 
daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke 
duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, 
wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook 
onzuiverheid in al zijn genegenheden.’121  
   De DL bestrijden de stelling dat ‘de geestelijke gaven of de goede 
hoedanigheid en deugden, als daar zijn: goedheid, heiligheid, rechtvaardigheid, 
in den wil des mensen, toen hij eerst geschapen werd, niet konden zijn, en dat 
zij dienvolgens in den val daarvan niet hebben kunnen gescheiden worden’.122 
De DL beantwoorden deze stelling met: ‘Want zulks strijdt tegen de 
beschrijving van het evenbeeld Gods, welke de apostel stelt Ef. 4:24; alwaar 
hij getuigt dat het bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid, welke beide 
ongetwijfeld in den wil hun plaats hebben.’123 In artikel 23 van de NGB 
wordt ook gesproken over ‘onze eerste vader Adam, dewelke al bevende 
zich met vijgenbladeren bedekken wilde’. Hierbij wordt verwezen naar 
Genesis 3124 en 3:7125. 
 
Erfzonde 
 
   De erfzonde is volgens de christelijke leer een gevolg van de 
zondeval van het eerste mensenpaar. Hierbij kleeft de zondigheid 
de mens aan vanaf zijn geboorte. De NGB spreekt over erfzonde 
in artikel 15: ‘Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de 
erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht; welke is een 
verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine 
kinderen zelfs besmet zijn in hunner moeders lichaam, en die in den mens 



 

allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan en zij is 
daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het 
menselijke geslacht te verdoemen.’126 De verwijsteksten bij dit stuk zijn: 
Genesis 6:3127, Psalm 51:7128, Johannes 3:6129, Romeinen 3:10130 en 
Efeziërs 2:5-6131.  
   Volgens NGB artikel 16 is het hele geslacht van Adam door de 
zonde van de eerste mensen ‘in verderfenis en ondergang’.132 Zo 
ook HC vraag en antwoord 20.133 De DL spreken ook vaak over 
de erfzonde: ‘Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des 
vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand 
ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en 
vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze 
uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij 
hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23). En: 
De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).’134 De DL verdedigen 
verderop de erfzonde met de woorden: ‘Want dit gevoelen strijdt tegen 
de Schrift welke zegt dat wij van nature kinderen des toorns zijn (Ef. 2:3).’135 
In hoofdstuk 3 en 4 komt de erfzonde ook ter sprake: ‘Zodanig als 
nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook 
voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de 
verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn 
nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, 
gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der 
verdorven natuur.136 Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en 
als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, 
geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen 
tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch 
zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des 
wederbarenden Heiligen Geestes.’137  
   In hoofdstuk 3 en 4 bestrijden de DL een weerlegging van de 
erfzonde: ‘Want deze wederspreken den apostel die daar zegt: Door één 
mens is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde de dood; en alzo is 
de dood tot alle mensen doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben (Rom. 
5:12). En: De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis (Hfdst. 5:16). En: 
De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).’138 Als bewijs dat de 
mens verdorven is, wordt in de DL verwezen naar Genesis 6:5139 
en 8:21140.141 



 

   Gelukkig is er na de val ook nog wat overgebleven in de mens. 
Dat wat overgebleven is, noemen de DL het licht van de natuur142: 
‘Wel is waar dat na den val in dn mens enig licht der natuur nog overgebleven 
is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, 
van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook 
betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het 
vandaar, dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de 
zaligmakende kennis Gods, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook in 
natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veel meer het, 
hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in 
ongerechtigheid ten onder houdt; en dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle 
verontschuldiging voor God benomen.’143 Ook is de mens gewoon mens 
gebleven: ‘Doch gelijk de mens door den val niet heeft opgehouden een mens 
te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde, die het ganse 
menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft 
weggenomen, maar verdorven en geestelijker wijze gedood (…).’144 De mens 
kan zonder de Heilige Geest – die de wonderbaarlijke 
Werkmeester wordt genoemd – niet uit zijn val opstaan.145 
   In vraag 19 van de HC wordt gevraagd waaruit we weten dat de 
Heere Jezus Christus de Middelaar is die waarachtig God en 
tegelijkertijd waarachtig mens is. Antwoord: ‘Uit het heilig Evangelie, 
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, (…).’ Hierbij 
wordt verwezen naar de Moederbelofte uit Gen. 3:15.146 De NGB 
spreekt ook over de Moederbelofte in artikel 17: ‘Wij geloven dat 
onze goede God door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de 
mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen, en geheel ellendig 
gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende 
voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die 
worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en hem 
gelukzalig te maken.’ Hierbij worden de volgende verwijsteksten 
gegeven: Genesis 3147, 3:15148 en 22:18149, Jesaja 7:14150, Johannes 
1:14151 en 7:42152, Galaten 4:4153, 2 Timotheüs 2:8 en Hebreeën 
7:14154. De HC stelt dat alle mensen ‘door Adam zijn verdoemd 
geworden’ en dat alleen degenen die Hem worden ingelijfd en Zijn 
weldaden aannemen, kunnen zalig worden.155  
   HC vraag en antwoord 54 laat ons zien dat ‘de Zone Gods (…) van 
den beginne der wereld tot aan het einde’ Zijn Kerk ‘vergadert, beschermt en 



 

onderhoudt’.156 Bij het ‘van den beginne der wereld tot aan het einde’ staan 
de volgende verwijsteksten: Psalm 71:17-18157, Jesaja 59:21158 en 1 
Korinthiërs 11:26159. Ook de NGB heeft het in artikel 27 over: 
‘Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde 
toe.’160 Hierbij worden de volgende verwijsteksten gegeven: Psalm 
46:6161 en 102:14162, Jeremia 31:36163 en Mattheüs 28:20164. Ook de 
DL spreken van een Raad van God die ‘van het aanbeginne der wereld 
tot op dezen tegenwoordige tijd (…) krachtiglijk vervuld geweest’ is.165 
   Artikel 37 van de NGB spreekt over het laatste oordeel en zegt 
dat alle mensen persoonlijk voor de Rechter - dit is God - zullen 
verschijnen, ‘zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het aanbeginne 
der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn’. Hierbij wordt vooral 
verwezen naar Mattheüs 24:30166. 
 
Conclusie 
 
   De Drie Formulieren van Enigheid zijn duidelijk over onze 
oergeschiedenis. God schiep de hemel en aarde uit het niets 
(creatio ex nihilo). De mens bestond vanaf het begin van de 
wereld en zal bestaan tot het einde van de wereld. God schiep de 
mens uit het stof van de aarde en schiep hem naar Zijn beeld. 
Adam en Eva worden genoemd onze eerste voorouders, en Adam 
onze eerste vader. De mens heeft zichzelf in het paradijs van 
allerlei gaven beroofd en heeft de wereld en het hele menselijke 
geslacht met zich meegesleurd. Daardoor zijn alle mensen – niet 
één uitgezonderd – verdorven geworden. Er is gelukkig nog enig 
licht overgebleven in de natuur van de mens, zodat deze de 
Schepper kan herkennen uit de natuur. Dit licht is niet voldoende 
om de zaligheid te verkrijgen, dit kan alleen door in Christus 
ingelijfd te worden en al Zijn weldaden met een gelovig hart aan te 
nemen.  
   Dit staat in schril contrast met de evolutieleer, die leert (1) dat er 
nooit een eerste mensenpaar geweest is, (2) dat de mens niet 
geschapen is uit het stof van de aarde maar in ongeveer 7 miljoen 
jaar tijd geëvolueerd is uit een aapachtige, (3) dat God de aarde 
niet in zes dagen schiep, maar dat dit in een periode van ongeveer 
4,5 miljard jaar geleidelijk aan voltooid werd, (4) dat er geen sprake 



 

is van een Adam, en dus naar alle waarschijnlijkheid ook niet van 
een historische zondeval, (5) dat de mens en zijn voorouders al 
slecht waren vanaf het begin van de evolutie, want het fossiele 
archief laat immers dood, verwoesting en predatie zien.  
   Er zijn nog talloze voorbeelden te bedenken waarbij de 
evolutieleer in contrast staat met de scheppingsleer zoals verwoord 
in de Drie Formulieren van Enigheid. Ik wil de reformatorische 
kerken, scholen en instellingen oproepen vast te houden aan 
Schrift en Belijdenis. Zoals we hebben kunnen zien, wordt er geen 
aanleiding gegeven tot het sluiten van een compromis tussen 
evolutie en schepping. Als het om onze oergeschiedenis gaat is het 
van tweeën één: óf we geloven in de scheppingsleer zoals 
verwoord in Schrift en Belijdenis, óf we geloven in de evolutieleer 
en spreken daarmee Schrift en Belijdenis tegen.  
 
Dankwoord 
 
Met dank aan de redactie van Uitgeverij Maatkamp te Zelhem 
voor het nakijken en corrigeren van de tekst.167 
 
                                                           
1 Zie ook mijn recent verschenen artikel:  
http://scheppingsmodel.files.wordpress.com/2014/01/ngb-evolutie2.pdf  
2 Baars, prof. dr. A., Groothedde, drs. A., Belijden in zevenvoud - Harmonie van zeven 
protestantse belijdenisgeschriften (De Banier, Utrecht, 2013), pag. 43. 
3 Baars, prof. dr. A., Groothedde, drs. A., Belijden in zevenvoud - Harmonie van zeven 
protestantse belijdenisgeschriften (De Banier, Utrecht, 2013), pag. 35. Dr. A. J. Kunz 
toont in zijn proefschrift duidelijk aan dat Guido de Brés de schrijver is. Zie A. 
J. Kunz, Als een prachtig boek - NGB artikel 2 in historisch en systematisch perspectief 
(Boekencentrum Uitgevers, Zoetermeer, 2012). De uitgave van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis die ik gebruikt heb, is gepubliceerd door de Stichting 
Heruitgave Werken Guido de Brés. Bres, Guido, de, De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten (Stichting Heruitgave 
Werken Guido de Brés, Gebr. Koster, Barneveld, 2009). Om aan te geven dat 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis op Gods Woord was gegrond, heeft de 
opsteller in die tijd een groot aantal bewijsplaatsen uit de Bijbel geplaatst. Deze 
zijn in deze uitgave toegevoegd.  
4 Baars, prof. dr. A., Groothedde, drs. A., Belijden in zevenvoud - Harmonie van zeven 
protestantse belijdenisgeschriften (De Banier, Utrecht, 2013), pag. 52. 
5 NGB, artikel 4.  
6 HC, zondag 7, vraag en antwoord 23. 
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7 HC, zondag 8, vraag en antwoord 24.  
8 HC, zondag 9, vraag en antwoord 26. 
9 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Deze hoofdstukken gaan over de 
schepping. 
10 ‘Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 
daarin is en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en 
heiligde denzelven.’ 
11 ‘De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.’ 
12 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Deze hoofdstukken gaan over 
Gods antwoord aan Job vanuit het onweer. God laat Job Zijn werken zien. 
13 ‘Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns 
monds al hun heir.’ 
14 ‘Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun, zij 
vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt Gij Uw 
aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot 
hun stof. Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des 
aardrijks.’ 
15 ‘Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.’ 
16 ‘Ik formeer het licht en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de 
HEERE, doe al deze dingen.’ 
17 ‘Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op den 
aarde vallen zonder uw Vader.’ 
18 ‘En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: 
Heere, Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel en de aarde en de zee en alle dingen die 
in dezelve zijn.’ 
19 ‘En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke 
beweging als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den 
levenden God, Die gemaakt heeft den hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is.’ 
20 ‘In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil.’ 
21 NGB, artikel 9.  
22 ‘Hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons 
regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijze en vrolijkheid.’ 
23 ‘Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel 
Hij niet ver is van een iegelijk van ons.’ 
24 ‘Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten 
afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering.’ 
25 NGB, artikel 8. 
26 ‘Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en 
vrede.’ 
27 ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alle dingen, en alle 
dingen bestaan te zamen door Hem. En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der 



 

                                                                                                                             
gemeente, Hij Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste 
zou zijn.’ 
28 NGB, artikel 9. 
29 ‘Toen zeide de HEERE God: Zie, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed 
en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, 
en ete, en leve in eeuwigheid.’ 
30 NGB, artikel 13.  
31 NGB, artikel 12.  
32 ‘Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in  getal hun heir 
voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de  grootheid Zijner krachten, en omdat Hij 
sterk van vermogen is; er  wordt er niet één gemist.’ 
33 ‘En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle  macht in hemel en 
op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des  
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden  alles, wat Ik u 
geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.  Amen.’ 
34 ‘Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u 
woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.’ 
35 ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?’ 
36 ‘En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods.’ 
37 Zie eindnoot 27. 
38 ‘Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, 
tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.’ 
39 ‘Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is 
God.’ 
40 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Dat hoofdstuk gaat over het 
geloof en zijn vruchten en de kracht van het gebed. 
41 ‘Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij 
hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.’ 
42 ‘En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun 
aangezichten, en aanbaden God.’ 
43 HC, zondag 34, vraag en antwoord 92.  
44 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 12.  
45 DL, hoofdstuk 1, artikel 7. 
46 ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij 
zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.’ 
47 HC, zondag 3, vraag en antwoord 6. 
48 HC, zondag 3, vraag en antwoord 6. 
49 ‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.’ 
50 ‘En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat 
zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, 
en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.’ 



 

                                                                                                                             
51 ‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze.’ 
52 ‘En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.’ 
53 ‘En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld 
Desgenen, Die hem geschapen heeft.’ 
54 ‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’ 
55 HC, zondag 4, vraag en antwoord 8. 
56 ‘En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw 
zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.’ 
57 ‘Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.’ 
58 ‘En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding 
geweest.’ 
59 NGB, artikel 14.  
60 Zie eindnoot 50. 
61 ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ 
62 ‘En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, 
Die hem gegeven heeft.’ 
63 ‘Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller  kreaturen. Want door 
Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de  aarde zijn, die zienlijk en die 
onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij  heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle 
dingen zijn door  Hem en tot Hem geschapen.’ 
64 Zie eindnoot 53. 
65 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 1. 
66 DL, hoofdstuk 5, Verwerping der dwalingen, artikel 5; HC, zondag 5, vraag en 
antwoord 14; HC, zondag 10, vraag en antwoord 27; HC, zondag 10, vraag en 
antwoord 28; HC, zondag 12, vraag en antwoord 32; HC, zondag 34, vraag en 
antwoord 94; HC, zondag 35, vraag en antwoord 97; HC, zondag 36, vraag en 
antwoord 102; HC, zondag 50, vraag en antwoord 125; NGB, artikel 2; NGB, 
artikel 12; NGB, artikel 13; NGB, artikel 19; NGB, artikel 26.  
67 NGB, artikel 12. 
68 ‘De engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit.’ 
69 ‘Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet,  
gehoorzamende de stem Zijns woords. Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn 
dienaars, die Zijn welbehagen  doet!’ 
70 ‘Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, 
die de zaligheid beërven zullen?’ 
71 NGB, artikel 2. 
72 ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.’ 
73 ‘Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen 
wij dan trouwelooslijk de een tegen den ander, ontheiligende het verbond onzer vaderen?’ 



 

                                                                                                                             
74 ‘Aangaande dan het eten der dingen die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod 
niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan Eén. Want hoewel er ook zijn, die 
goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele 
heren zijn), nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn en 
wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn en wij door 
Hem.’ 
75 HC, zondag 10 vraag en antwoord 28.  
76 HC, zondag 10 vraag en antwoord 28. 
77 ‘Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij den HEERE uw God loven 
over dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven.’ 
78 ‘En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem 
strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.’ 
79 ‘En hij zeide: ‘Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarheen 
wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des 
HEEREN zij geloofd.’ 
80 ‘En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.’ 
81 ‘Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan.’ 
82 ‘Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet 
toelaten, dat de rechtvaardige wankele.’ 
83 ‘Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken; Hij neigt het tot al wat 
Hij wil.’ 
84 ‘En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo  Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft.’ 
85 ‘En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 
verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop.’ 
86 ‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen 
Heere.’ 
87 ‘Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.’ 
88 ‘Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.’ 
89 HC, zondag 3, vraag en antwoord 7. 
90 HC, zondag 3, vraag en antwoord 7. 
91 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Dat hoofdstuk gaat over de 
zondeval. 
92 ‘Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de 
dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.’ 
93 ‘ Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle  mensen tot verdoemenis; 
alzo ook door één rechtvaardigheid komt de  genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking 
des levens.’ 
94 ‘Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn 
geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld 
worden.’ 
95 ‘Zie ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.’ 



 

                                                                                                                             
96 ‘En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn 
evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.’ 
97 HC, zondag 3, vraag en antwoord 8.  
98 ‘En de HEERE rook dien liefelijken, reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart:  Ik zal 
voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil;  want het gedichtsel van ’s 
mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en  Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, 
gelijk als Ik gedaan  heb.’ 
99 ‘En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde,  en al het 
gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk  boos was.’ 
100 HC, zondag 4, vraag en antwoord 9. 
101 ‘En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust  was voor de ogen, 
ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te  maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en 
zij gaf ook haar man met  haar, en hij at.’ 
102 Zie eindnoot 92. 
103 NGB, artikel 14. 
104 ‘En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw,  en van dien 
boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan  niet eten; zo zij het aardrijk 
om uwentwil vervloekt; en met smart zult  gij daarvan eten al de dagen uws levens.’ 
105 ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde  wederkeert, dewijl 
gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en  gij zult tot stof wederkeren.’ 
106 ‘De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan.’ 
107 ‘Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt  heeft, maar zij 
hebben veel vonden gezocht’ 
108 ‘Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw 
zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.’ 
109 ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.’ 
110 ‘En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden 
zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.’ 
111 Zie eindnoot 22. 
112 Zie eindnoot 23. 
113 ‘Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan,  uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en  Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben 
verheerlijkt of gedankt;  maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun 
onverstandig  hart is verduisterd geworden.’ 
114 ‘Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.’ 
115 Zie eindnoot 92. 
116 Zie eindnoot 26. 
117 ‘En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de  vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en  welbehagelijke en volmaakte wil van 
God zij.’ 
118 ‘Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid 
die in hen is, door de verharding huns harten.’ 
119 Zie eindnoot 52. 



 

                                                                                                                             
120 ‘Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als 
kinderen des lichts.’ 
121 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 1. 
122 DL, hoofdstuk 3 en 4, Verwerping der dwalingen, artikel 2.  
123 DL, Hoofdstuk 3 en 4, Verwerping der dwalingen, artikel 2. 
124 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Dat hoofdstuk gaat over de 
zondeval. 
125 ‘Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt  waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich  schorten.’ 
126 NGB, artikel 15. 
127 ‘Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl 
hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar.’ 
128 Zie eindnoot 95. 
129 ‘Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest.’ 
130 Zie eindnoot 114. 
131 ‘[Maar God] (…) Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 
met Christus (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons 
mede gezet in den hemel in Christus Jezus.’ 
132 NGB, artikel 16.  
133 HC, zondag 7, vraag en antwoord 20. 
134 DL, hoofdstuk 1, artikel 1. 
135 DL, hoofdstuk 2, verwerping der dwalingen, artikel 5. 
136 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 2. 
137 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 3.  
138 DL, hoofdstuk 3 en 4, Verwerping der dwalingen, artikel 1.  
139 Zie eindnoot 99. 
140 Zie eindnoot 98. 
141 DL, hoofdstuk 3 en 4, Verwerping der dwalingen, artikel 4.  
142 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 4, 5 en 6.  
143 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 4. 
144 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 16. 
145 DL, hoofdstuk 3 en 4, artikel 16.  
146 ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen 
haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.’  
147 Te veel tekst om hier weer te kunnen geven. Dat hoofdstuk gaat over de 
zondeval. 
148 Zie eindnoot 146. 
149 ‘En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem 
gehoorzaam geweest zijt.’ 
150 ‘Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUËL heten.’ 



 

                                                                                                                             
151 ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben  Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen  van den Vader), vol van 
genade en waarheid.’ 
152 ‘Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek 
Bethlehem, waar David was?’ 
153 ‘Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.’ 
154 ‘Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken stam Mozes niets 
gesproken heeft van het priesterschap.’ 
155 HC, zondag 7, vraag en antwoord 20.  
156 HC, zondag 21, vraag en antwoord 54.  
157 ‘O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw 
wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, 
totdat ik dit geslacht verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht.’ 
158 ‘Mij aangaande, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest Die op U 
is, en Mijn woorden die Ik in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, 
noch van den mond Uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.’ 
159 ‘Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult  drinken, zo 
verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.’ 
160 NGB, artikel 27.  
161 ‘God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het 
aanbreken van den morgenstond.’ 
162 ‘Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd  om haar genadig te zijn, 
want de bestemde tijd is gekomen.’ 
163 ‘Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo 
zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.’ 
164 Zie eindnoot 33. 
165 DL, hoofdstuk 2, artikel 9. 
166 ‘En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen;  en dan 
zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des  mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en  heerlijkheid.’ 
167 Website: http://uitgeverij.eddymaatkamp.nl. 
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