
Les 9  gerefomeerd – wat wil dat zeggen?

Doelstelling: de catechisant moet weten waarom hij/zij gereformeerd is en wat dat inhoudt 
(ook voor hem/haar zelf); hij/zij moet dat op een positieve manier voor zichzelf en anderen 
kunnen verwoorden.

Gereformeerd?
Probeer hier te achterhalen waar de catechisanten het zelf mee associeren en wat het voor
hen (positief of negatief) betekent.

Waar komt het vandaan?
Je kunt hier iets vertellen over de geschiedenis van de Reformatie, voorzover dat ik de 
vorige les nog niet aan de orde is gekomen.
Je kunt ook aan de catechisanten zelf vragen wat ze er nog van af weten.
Concentreer je op de 3 sola's en werk dat verder uit.

Waar staat het voor?
Bijbelstudie

Bij de betekenis kun je ook aangeven wat gereformeerd zijn voor jezelf betekent.
Denk aan: 'christen' zijn heel veel mensen. Om nader aan te duiden op wat voor manier je 
christen bent of wilt zijn, is de typering 'gereformeerd' (al is die term ook al weer vervuild 
helaas).Toch staat 'gereformeerd' ergens voor: solus Christus.

Je kunt hierbij ook verwijzen naar een roman als die van Jan Siebelink, Knielen op een bed
violen.



Les 9 gereformeerd – wat wil dat zeggen?

1. Gereformeerd?
Je bent of wordt lid van een gereformeerde kerk. 

 Wat betekent dat voor je? Waar denk je dan aan?

2. Waar komt het vandaan?
In het woord 'gereformeerd' kun je 'reform' ontdekken. Dan kun je denken aan de grote 
(want Europese) reform-beweging, ook wel Reformatie genoemd, uit de 16e eeuw, met 
mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn.
De (Rooms-Katholieke) kerk van die tijd werd bevrijd uit de scholastiek en rituelendienst. 
Men ontdekte de waarde van:

sola scriptura
sola fide
sola gratia

 Ga na wat deze termen betekenen.
 Kun je een link leggen met de 'kerntekst' van Luther: Romeinen 1:17?
 Wat vind je van deze sola's ? 

3. Waar staat het voor?
Lees Efeziers 2:1-10

U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, 
de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam
zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij 
volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature 
bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die 
Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen 
met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met 
Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal
Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor 
ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand 
kan zich erop laten voorstaan. 10 Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus 
geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. 

 Welk vers spreekt jou het meest aan en waarom?

 Wat is 'de oude situatie' en wat 'de nieuwe'?

 Wat is het 'breekpunt'?

 Wat kun je hiervan leren?



4. Evenwicht
De Amerikaanse predikant Tim Keller heeft wat gereformeerd is kernachtig zo samengevat:

je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt bedenken
en tegelijk

ben je meer geliefd en bemind dan je ooit kunt geloven.

 Wat is het mooie en waardevolle van deze zienswijze?

 Ken je kerken/gemeentes waar vooral het eerste aspect benadrukt wordt?

 En kerken/gemeentes waar het accent ligt op het tweede aspect?

 Waarom is het zo belangrijk beide in evenwicht te houden?

5. Positief?
Verwoord voor jezelf wat gereformeerd is en wat voor jou de waarde ervan is.


