
EEN WÁRE REFORMATIE, IN DE LIJN VAN
CALVIJN, KOHLBRUGGE
"Ik ben bang". zegt ds. Tj. de
Jong. "dat we de woorden en
belijdeni sen van de Reforma-
tie som nog handhaven. maar
de religie daarvan kwijtge-
raakt zijn."
Ja. reformatie i ook A.D.

2009 nodig. aldu de emeritu
predikant binnen de Her teld
Hervormde Kerk. "Het blijkt
wel uit de zelfgenoegzaamheid
van on kerkelijk lev n, ieder
in eigen formatie. waarin we
on zelfbeve tigen en taande
houden. en ten diep te menen
gereformeerd te zijn. maar de
noodzaak van ware reforma-
tie niet inleven - wel voor an-
deren. maar ni t voor onszelf;
wel voor de wereld. maar niet
voor onze kerk."
Duidelijk is voor d . De Jong

dat deze reformatie er een zal
moeten zijn "in de lijn van Au-
gustinu . Calvijn. Theodorus
van der Croe, Kohlbrugge. Er
wordt veel gebouwd op zoge-
naamd zaligmakende gronden
buiten de gekruisigd Chris-
tus en Zijn bloed -in de toe-
pa sing aan de ziel- om. Men
preekt van standen in het ge-
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...dood in de pot ...
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nadeleven. terwijl men nog
leehts in voorbereidende

werkzaamheden i . naar het
uiterlijk ge proken. We krijgen
zo een opbouwgod dien t van
het vrome vi e : de wortel van
Rome en van vele hedendaag e
kerkelijke gangen. We zouden

ter harte moeten nemen wat
in de loop der eeuwen ge chre-
ven i tegen de pelagianen en
de semipelagianen.
Zonder ontdekking en af: nij-

ding door God Geest via de
wet zoekt men zichzelfen niet
de maje teit des Heeren" . be-
klemtoont de Staphorster pre-
dikant. "wal loch uiteindelijk
Calvijn drijfveer mocht zijn.
Dal belijden we ook in de ge-
loof: leer van de voorverordi-
n ring. B leven we het ook? Ik
ben bang dat we de woorden
en belijdenis en van de Refor-
matie orns nog handhaven.
maar de religie daarvan in zijn
algem enheid zijn kwijtge-
raakt. Dat i de dood in d pot.
dat is naam zonder leven."
D . De Jong: "Ik zou eenieder

willen oproepen deze zaken
bij zichzelf te onderzoek n
aan de hand van Schrift en be-
lijdenis. te bidden om vernieu-
wing door Gods Geest. niet te
ver tarren in ver taudelijk or-
thodoxie. niet weg t melten
in gevoelig evangelisch zijn. en
niet op te gaan in hi torieel ge-
denken."


