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Opzet C-cursus 
 

Steeds meer cursisten willen na de A- en/of B-cursus van twee c.q. vier jaar deelnemen aan een 
verdiepingscursus. Zij kunnen zich inschrijven voor de zgn. C-cursus. 
 
De C-cursus wordt op wisselende locaties aangeboden; in 2018-2019 in Amersfoort, Dordrecht 
en Goes. 
 
Tijdens de komende C-cursussen worden zes kerkhistorische thema’s ‘In het spoor van 

Dordt’ behandeld en wordt op drie lesochtenden het vak Bijbelkunde gegeven. 

 
 

Cursusgeld 
 

Het cursusgeld bedraagt € 190,- (negen cursusochtenden).  
Eventuele vragen over cursusgeld kunt u stellen aan de directeur, dhr. J.H. Mauritz. 
 
 

Adresgegevens 
 
Directeur:  J.H. Mauritz 
   De Hild 40 
   3471 EZ  Kamerik 
   Tel. 0348 – 40 19 78 

   Email: jh.mauritz@cgo.nu 
 
Secretariaat:  Mw. J.C.M. Romijn-van Dijk 
   Tel. 0113 – 34 23 56  
   Email: secretariaatcgo@cgo.nu 

 
 

mailto:jh.mauritz@cgo.nu
mailto:secretariaatcgo@cgo.n
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Contactdocent en groepsleider 
De contactdocent onderhoudt het contact met de cursusgroep.  
Er wordt een groepsleider aangesteld die beschikt over een overzicht van cursisten met de 
emailadressen.  
Als er sprake is van extreme weersomstandigheden waardoor de cursus niet door kan gaan, 
krijgen de cursisten tijdig bericht. 
 
 

Tentamens en literatuur 
- Er worden op de C-cursussen geen tentamens.afgenomen. 
- Er hoeft geen verplichte literatuur te worden aangeschaft. 
- Bij het vak Bijbelkunde wordt door de docenten een reader aan het begin van de drie 

lesochtenden óf aan het begin van iedere lesochtend uitgereikt.  
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Docenten te Amersfoort 
 
- H. van Dam 

Damreesche Spoor 7 
3832 KS  Amersfoort 
Tel. 033 - 200 01 51 
E-mail: hvandam@kliksafe.nl  
 

- ds. J.J. van Eckeveld 
Couwenhoven 90-04 
3703 GD  Zeist 
Tel. 030 – 692 07 97 
E-mail: jjvaneckeveld@kliksafe.nl  

 

- dr. W. Fieret 
Schaikseweg 84A 
4143 HH  Leerdam 
E-mail: wfieret@kliksafe.nl 
 

- ds. W. Harinck 
Reigershof 16 
2751 CV  Moerkapelle 
Tel. 079-5931470 
E-mail: wharinck@solcon.nl  

 
- dr. C.A. de Niet 

Henschoterlaan 45 
3931 DA  Woudenberg 
E-mail: cadeniet@solcon.nl  
 

- ds. W. Visscher 
Diamantweg 3 
3817 GG  Amersfoort 
Tel. 033-4632523 
E-mail: wvisscher@kliksafe.nl  

 
 

Contactdocent in Amersfoort is dhr. H. van Dam. 

mailto:hvandam@kliksafe.nl
mailto:jjvaneckeveld@kliksafe.nl
mailto:wfieret@kliksafe.nl
mailto:wharinck@solcon.nl
mailto:cadeniet@solcon.nl
mailto:wvisscher@kliksafe.nl
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Docenten te Dordrecht 

 
- dhr. B.S. van Groningen 

Van Assendelftgaarde 37 
3341 SC  H.I. Ambacht 
Tel. 078 – 681 56 55 
E-mail: bsgroningen@kliksafe.nl  

 
- dr. W. Fieret 

Schaikseweg 84A 
4143 HH  Leerdam 
E-mail: wfieret@kliksafe.nl 

 
- dr. C.R. van den Berg 

Burg. Doornplein 6a 
3331 BC  Zwijndrecht 
Tel. 078 – 612 97 89 

E-mail: bergcr26@xs4all.nl  
 
- ds. J. Schipper 

Burg. Colijn de Raatsingel 17 
3925 AB  Scherpenzeel 
Tel. 033 – 303 73 38 
E-mail: jschipper@kliksafe.nl   
 

- ds. W. Silfhout 
Ketensezoom 58 
2902 LK  Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 – 450 63 42 
E-mail: w@silfhout.eu  

 
- dhr. A. van der Wulp 

Laurierstraat 88 
3319 HN  Dordrecht 
Tel. 078 – 618 14 30  
E-mail: AvanderWulp@wartburg.nl  

 
- ds. G.J. van Aalst 

 Molendijk 136 
 3286 BK  Klaaswaal 
 Tel. 0186 – 57 69 90 

 
 
Contactdocent in Dordrecht is dhr. B.S. van Groningen. 

mailto:bsgroningen@kliksafe.nl
mailto:wfieret@kliksafe.nl
mailto:bergcr26@xs4all.nl
mailto:jschipper@kliksafe.nl
mailto:w@silfhout.eu
mailto:AvanderWulp@wartburg.nl
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Docenten te Goes 
 
- dhr. K.W. van Luik 

 Wilgestraat 17 
 4431 CJ  ’s-Gravenpolder 
 E-mail: kwvanluik@filternet.nl  
 
- ds. C.J. Meeuse 

Gerstakker 18 
4341 ME  Arnemuiden 
Tel. 0118 – 22 60 00 
E-mail: cjmeeuse@kliksafe.nl  

 

- drs. J. van Mourik 
Odinstraat 35 
4421 LH  Kapelle 
Tel. 0113-34 44 07 

E-mail: jvm@cgo.nu   
 

- ds. J. Schipper 
Burg. Colijn de Raatsingel 17 
3925 AB  Scherpenzeel 
Tel. 033 – 303 73 38 
E-mail: jschipper@kliksafe.nl   

 

- ds. D. de Wit 
Oostsingel 16 
4454 BA  Borssele 
Tel. 0113 – 20 20 71 
E-mail: pastorie@dsddewit.nl   

 
 

Contactdocent in Goes is drs. J. van Mourik. 
 

 

 

 

mailto:kwvanluik@filternet.nl
mailto:cjmeeuse@kliksafe.nl
mailto:jvm@cgo.nu
mailto:jschipper@kliksafe.nl
mailto:pastorie@dsddewit.nl
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 Programma C-cursus Amersfoort 2018 – 2019 
‘In het spoor van Dordt’ / lessen Bijbelkunde 

 
Locatie   : Van Lodenstein College, Amersfoort 

Inhoud lesmorgen : 08.30 – 09.40 uur  les 1 

     10.00 – 11.10 uur les 2 

      11.30 – 12.00 uur afronding  

(bespreking in groepen en plenaire afronding) 

Cursusgeld  : € 190,- 

 

Lessen In het spoor van Dordt 
 
22 september Getuigenis van de kerk 

1. De voorgeschiedenis: Arminius en Gomarus 

2. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

ds. W. Visscher 

13 oktober Stemmen uit de Nadere Reformatie 

1. Willem en Johannes Teellinck: Nadere 

Reformatie 

2. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

dr. W. Fieret 

10 november Pastorale prediking 

1. Wie was Guiljelmus Saldenus?  

2. De weg van troost  

ds. J.J. van Eckeveld 

1 december Voetius, de kerk en de wetenschap 

1. Wie was Gisbertus Voetius? 

2. De vreze des Heeren: hét beginsel van de 

wetenschap 

dr. C.A. de Niet 

12 januari Comrie en het geloof 

1. Wie was Alexander Comrie?   

2. Het geloof is een genade die met Christus 

verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

ds. J.J. van Eckeveld 

9 februari Boston en het genadeverbond 

1. Wie was Thomas Boston? 

2. Het genadeverbond 

ds. W. Harinck 

Lessen Bijbelkunde 

 

16 maart 1. Job en het lijden 

2. idem 

H. van Dam 

30 maart 1. Gelijkenissen 

2. idem 

H. van Dam 

20 april 1. de Jacobusbrief 

2. idem 

H. van Dam 
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Toelichting lessen C-cursus Amersfoort 
 

 

 

1. Getuigenis van de kerk (door ds. W. Visscher) 

1. De voorgeschiedenis en de Dordtse Leerregels 

2. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

 

 

Les 1 
In de eerste les staan we stil bij de voorgeschiedenis van de Dordtse Synode en in het bijzonder bij 
de Dordtse Leerregels (DL) of de vijf artikelen tegen de Remonstranten. Dit geschrift is een 
onderdeel van de belijdenis van onze kerk. De leerregels richten zich tegen de vijf artikelen van de 
Remonstranten. Deze artikelen zijn in 1610 door predikanten opgesteld en ze beoogden daarmee 
een aanpassing van de leer, zoals die in de catechismus en de geloofsbelijdenis werden verwoord. 
Vanaf ongeveer 1600 tot 1618 heeft het verschil van inzicht over de Bijbelse leer de gemoederen in 
de jonge Republiek beziggehouden. Er was een twist tussen de Leidse hoogleraren Arminius en 
Gomarus. Er werd op 10 maart 1611 in Den Haag een conferentie belegd en er verschenen heel veel 
geschriften. Op een aantal punten wilden de Remonstranten andere wegen inslaan. Ze hadden 
vragen bij de leer van de uitverkiezing, de leer van de verzoening, de leer van het heil en de leer van 
de volharding. De kerkelijke twisten bleven trouwens niet beperkt tot de collegezaal of de 
consistorie: het hele land raakte in rep en roer. Er ontstond een ware chaos waarbij ingrijpen nodig 
was. Oldenbarnevelt, de raadpensionaris en zelf calvinistisch van opvatting, vond dat er in de kerk 
ruimte moest zijn voor verschillende opvattingen. Maurits daarentegen hield vast aan de eenheid 
van kerk en staat. Zo kwam langzamerhand de weg vrij voor een Nationale Synode waarop de 
verschillen over de leer aan de orde zouden kunnen komen. Ook andere zaken zijn trouwens op de 
Synode van Dordtrecht aan de orde geweest. Bijvoorbeeld de zaak van de vertaling van de Bijbel. 
Aan het besluit van deze Synode hebben we onze Statenbijbel te danken.  

 

Les 2 

Aan de tweede lezing is de titel 'Het wonder van Gods genadige verkiezing' gegeven. We hopen in 

de lezing aan te geven dat de verkiezing inderdaad een wonder van God is. Voor de gelovigen 

brengt dat door het geloof een onuitsprekelijke troost met zich mee. Het stilstaan bij Gods genadige 

verkiezing kan ook ons bewaren voor remonstrantisme. 

 
Er is veel literatuur over de Synode en de leerregels beschikbaar. Naast allerlei boekjes die de 
leerregels praktisch uitleggen treft u hieronder titels van een aantal boeken aan die voor het 
verstaan van de achtergrond ervan erg belangrijk zijn: 
a. Acta Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619, een uitgave van uitgeverij Den Hertog. 
b. Dr. L.H. Wagenaar, Van strijd en overwinning. Een heel mooi boek dat een goede beschrijving 

geeft van de achtergronden van de Synode van Dordrecht. Dit boek is alleen tweedehands te 
koop; wellicht te vinden op de website www.boekwinkeltjes.nl. Aanbevolen! 

c. A.Th van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en 
Oldenbarnevelt. Een schitterend boek dat gaat over de vraag hoe de hele kwestie van de 
remonstranten de gewone mensen heeft beziggehouden. Het boek is heruitgegeven door 
uitgeverij Van Wijnen, Franeker.  

http://www.boekwinkeltjes.nl/
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d. De Synode van Dordrecht in 1618-1619, een uitgave van Den Hertog uit 1987. Verschillende 
auteurs werkten hieraan mee. Prof. W. van ’t Spijker schrijft over de aanloop en de inhoud van 
de DL. Een leerzaam boek dat ook via www.boekwinkeltjes.nl waarschijnlijk nog wel te krijgen 
is.  

 

 

2.  Stemmen uit de Nadere Reformatie (door dr. W. Fieret) 

1. Willem en Johannes Teellinck: Nadere Reformatie 

2. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

 

 

Willem Teellinck is een van de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Hij heeft veel 

geschriften nagelaten. Een van zijn zonen is Johannes. Evenals zijn vader was hij predikant en heeft 

hij stichtelijke boeken geschreven. 

We besteden aandacht aan de beide Teellincks en hun plaats in de Nadere Reformatie. 

 

Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als vader van de Nadere Reformatie. Voortdurend 

toetste hij de ontwikkelingen van zijn tijd aan de Schrift en riep hij in woord en geschrift op tot 'de 

gewenste reformatie' van het persoonlijk leven en de levensverbanden. Een waardevol en bekend 

boekje van Willem Teellinck is het boekje 'Soliloquium' of wel: 'Betrachtingen eens zondaars, die hij 

gehad heeft in de angst zijner wedergeboorte'. In het voorwoord ‘aan de godzalige Philothea’ (de 

gemeente, die God liefheeft) geeft de schrijver het doel van zijn werkje aan, namelijk het 

beschrijven van de roeringen der ziel en de wisseling van troost en verlatenheid in degene die ter 

wille van de zaligheid in benauwdheid is. 

Het boekje eindigt met een bijzonder gebed over het lijden van Christus en een drietal 

nabetrachtingen op dat gebed, waarin de noodzaak om met Christus gekruisigd te worden en de 

strijd tegen de zonde centraal staan.  

 

Johannes Teellinck was één van de zoons van Willem Teellinck. Zijn vader heeft het als een grote 

zegen ervaren, dat niet minder dan drie van zijn zoons zijn voetstappen mochten drukken en 

eveneens predikant werden: Maximiliaan, Theodorus en Johannes. Alle drie trachtten op hun wijze 

het levenswerk van hun vader, een nadere reformatie in het kerkelijke en nationale leven, te 

bewerkstelligen. Johannes valt daarbij waarschijnlijk het meeste op door de voortdurende 

conflicten met de vroedschap van Utrecht, in welke stad hij jarenlang het Evangelie bediende. Hij 

wilde de vroedschap graag erkennen als het wettig gezag, ook boven hem gesteld, maar kon al te 

grote invloeden van dit college op de zaken der kerk terecht niet dulden. De conflicten liepen zelfs 

zo hoog op, dat hij uit het Utrechtse verbannen werd. De laatste jaren van zijn leven bediende hij 

het Woord Gods in de gemeente Kampen. Je krijgt nu waarschijnlijk de indruk met een zeer 

geharnast en strijdbaar mens van doen te hebben. Dat is enerzijds wel waar, maar anderzijds wist 

hij in de prediking wel zeer lieflijke tonen aan de harp van het Evangelie te ontlokken. 

Dat blijkt uit de bekende preek uit 1661, die door hemzelf later in druk werd uitgegeven                 

Dat deze preek het waard is om na méér dan drie eeuwen nog niet vergeten te zijn, zal hopelijk 

blijken uit de lesinhoud. De tekst die Teellinck koos, was een gedeelte uit Ps. 119: 50: ‘Uw 

toezegging heeft mij levend gemaakt.’ Daarom kwam de preek uit onder de titel: ‘De 

levendmakende kracht van Gods beloften.’ Zij is geheel opgebouwd in 17e eeuwse trant: een 

inleiding, een ‘leere’, een tweetal ‘nuttigheden’ en een laatste toepasselijk woord. Het kan zijn dat u 

http://www.boekwinkeltjes.nl/
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wat moeite heeft met de taal die natuurlijk wat ver van u afstaat, maar deze moeite wordt rijkelijk 

beloond, wanneer de inhoud ervan tot een persoonlijke zegen mag zijn.                                                  

                                     

Literatuur 

1. Avonden met Teellinck, door ds. M. Golverdingen (nieuw niet meer verkrijgbaar) 

2. Soliloquium ofte alleensprake eens zondaars, in den angst zijner wedergeboorte, door 

Willem Teellinck. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

3. De levendigmakende kracht van Gods beloften, door Johannes Teellinck. Dit boekje is 

onlangs door C. Bregman hertaald. Zeer aan te bevelen. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

 

 

3. Pastorale prediking (door ds. J.J. van Eckeveld) 

1. Wie was Guiljelmus Saldenus? 

2. De weg van troost  

 

 

Les 1 

Guiljelmus Saldenus (1627- 1694) wordt in mei 1627 in Utrecht geboren. In 1649 wordt hij als 

predikant bevestigd in Renswoude. In zijn eerste gemeente openbaart hij zich als een toegewijd 

predikant door zich in te zetten voor catechese en zondagsheiliging, maar ook door meer aandacht 

te vragen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Dit laatste aspect zal hij toelichten in zijn 

‘De kracht des avondmaals tot troost en heyligmaking van Gods kinderen’. 

In dit geschrift vermaant hij hen die van het avondmaal wegblijven omdat zij nog niet geheel met 

de wereld gebroken hebben. 

Na zijn eerste gemeente volgen Kockengen, Enkhuizen en Delft. In 's-Gravenhage brengt hij zijn 

laatste jaren door. Saldenus heeft niet alleen veel gepreekt, maar ook aandacht gegeven aan de 

homiletiek (predikkunde). Al zijn geschriften zijn pastoraal getoonzet.  

 

Les 2  

Een bekend werk van Saldenus is 'De droevichste state eens christen'.  Dit boek is in een hertaling 

uitgegeven onder de titel: ‘De weg van troost’. In het voorwoord schrijft ds. C.J. Meeuse: 

het boek dat voor u ligt, is niet alleen een bron om uit te drinken, maar ook een medicijn tegen een 

ernstige kwaal. Het is geschreven tegen de dodigheid in het leven van Gods kinderen. 

Saldenuis heeft daarbij niet in de eerste plaats het oog op de doodstaat van de onbekeerden, maar 

op het kwijnend geestelijk leven van hen die door de krachtige roepstem van God wel uit hun 

geestelijke dood zijn opgewekt. Aan de orde komen: wat is dodigheid; oorzaken van dodigheid; 

kenmerken; gewetensvragen; troost bij dodigheid; tegenwerpingen weerlegd. 

 

Literatuur 

1. Dr. H.J. Selderhuis: Guiljelmus Saldenus. In: dr. W. van 't Spijker e.a. Oude schrijvers, 

uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. G. Saldenus: De weg van troost in de droevigste staat van een christen. Uitg. De Roo, 

Zwijndrecht  

  

 

4. Voetius, de kerk en de wetenschap (door dr. C.A. de Niet) 
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1. Wie was Gisbertus Voetius? 

2. De vreze des Heeren: hét beginsel van de wetenschap 

 

 

Voetius – voor de meesten is het slechts een naam uit een ver verleden, waaraan de herinnering 

hooguit voortleeft in de programmatische titel van zijn inaugurele rede en in de belijdenisvragen 

die op die naam gesteld zijn. 

 

Dr. De Niet zal proberen de persoon achter die naam wat naderbij te brengen. Zijn leven en zijn 

werk zijn belangwekkend genoeg, al liggen ze zo’n vier eeuwen achter ons. Heel wat elementen 

eruit kunnen ons tot op de dag vandaag tot voorbeeld strekken of in elk geval tot nadenken 

stemmen. Na een schets van zijn levensgang in het eerste lesuur, zal in het tweede uur een aantal 

teksten van Voetius aan de orde komen die laten zien wat hij verstond onder 

wetenschapsbeoefening in verbinding met de vroomheid en op de grondslag van de ware 

godsvrucht. Wat moesten de aankomende theologen weten ter voorbereiding op hun dienstwerk 

in de gemeenten? En hoe zouden leer en leven van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, 

doeners en denkers in de toenmalige christelijke gemeenten er volgens hem moeten uitzien? 

 

De introductie van de docent zal met name gericht zijn op de aard en inhoud van zijn universitaire 

onderricht dat ook wel bekend is onder de aanduiding ‘gereformeerde scholastiek’. Omdat een 

persoon uit het verleden zich het beste leert verstaan vanuit zijn nagelaten werken, zullen we 

enkele fragmenten uit Voetius’ omvangrijke Latijnse werken in vertaling lezen. 

 

Literatuur 

1. Dr. W. van 't Spijker: Gisbertus Voetius. In: Oude Schrijvers. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. Dr. C. Steenblok: Gisbertus Voetius. De Gereformeerde pers, Gouda 

 

 

5.  Comrie en het geloof (door ds. J.J. van Eckeveld) 

1. Wie was Alexander Comrie?   

2. Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

 

 
Les 1 
Alexander Comrie werd geboren in 1706 in Perth (Schotland). Hij overleed te Gouda in 1774. Hij 
diende de gemeente Woubrugge bijna 40 jaar als predikant. Door zijn talrijke geschriften heeft hij 
bekendheid gekregen en veel invloed uitgeoefend; we denken hier vooral aan zijn ABC des geloofs 
(1739) en zijn Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs (1744). Zowel dr. 
Abraham Kuyper als ds. G.H. Kersten hadden grote waardering voor hem. 
 
Les 2 
Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen). Het 
levenswerk van Comrie was te benadrukken wat het wezen en de werkzaamheid van het geloof is 
en het grote belang van een goed zicht op de rechtvaardigmaking door het geloof. Hij benadrukte 
daarbij het verschil tussen de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof. De hebbelijkheid van 
het geloof wordt bij de wedergeboorte geschonken en daardoor wordt men Christus ingelijfd. De 
dadelijkheid van het geloof is de oefening van het geloof waardoor men Christus aanneemt. Bij 
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allerlei verwarring ten aanzien van de visie op het geloof is het nog steeds van groot belang kennis 
te nemen van de opvattingen van Comrie. 
 
Literatuur 

1. Comrie: Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof. Een zeer 
leesbare hertaling door C. Bregman is verschenen bij uitgeverij De Banier. 
 

 

6.  Boston en het genadeverbond (door ds. W. Harinck) 

1. Wie was Thomas Boston? 

2. Het genadeverbond 

 

 

Les 1 

Thomas Boston werd geboren op 17 maart 1676 in het kleine stadje Duns in Schotland. 

Hij groeide op in een gezin waar de Heere werd gevreesd. Met vele anderen, die zich de 

covenanters noemden, wilde zijn vader, John Boston, geen ander hoofd van de kerk erkennen dan 

Christus. 

Als dienaar van het Evangelie is Boston van rijke betekenis geweest voor de geschiedenis van de 

kerk in Schotland. Te midden van oppervlakkigheid en lijdelijkheid bracht hij het Evangelie op een 

krachtige en zuivere manier.  

 

Les 2 

Het meest bekende werk door hem nagelaten is ‘Een beschouwing van het Verbond der Genade’. 

Ds. G.H. Kersten heeft zich beijverd om dit belangrijke werk uit te geven en zegt in het voorwoord: 

”De voor Gods volk troostvolle leer der Verbonden wordt in dit werk zeer klaar uiteen gezet. Zeer 

helder en met Gods Woord bevestigd, leert de godzalige Boston, dat de uitverkorenen in Christus, 

hun Hoofd, van eeuwigheid in het verbond der genade zijn.” 

Dr. Alexander Comrie zegt van Boston in zijn voorrede op ditzelfde boek: ”De Auteur, dien ik zeer 

wel gekend heb, was zo voorbeeldig Godvruchtig, dat zijn naam in zegening is bij alle 

Godvruchtigen in de Schotse kerken”. 

 

Literatuur 

1. L.J. van Valen, Thomas Boston een Visser der mensen. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. Thomas Boston, Een beschouwing van het Verbond der genade. Uitgeverij De Banier 

 

 

Lessen Bijbelkunde (door H. van Dam MA) 

 

1. Job en het lijden 

2. idem 

1. Gelijkenissen 

2. idem 

1. De Jacobusbrief 

2. idem 
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Programma C-cursus Dordrecht 2018 – 2019 
‘In het spoor van Dordt’ / lessen Bijbelkunde 
 

Locatie   : Wartburg College, lokatie Marnix, Dordrecht 

Inhoud lesmorgen : 08.30 – 09.40 uur  les 1 

     10.00 – 11.10 uur les 2 

      11.30 – 12.00 uur afronding  

(bespreking in groepen en plenaire afronding) 

Cursusgeld  : € 190,- 

 

Lessen In het spoor van Dordt 
 
22 september Getuigenis van de kerk 

1. De voorgeschiedenis: Arminius en Gomarus 

2. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

ds. W. Silfhout 

13 oktober De Dordtse Synode en de prediking 

1. Dordt over de prediking 

2. Dordt over de catechismusprediking 

ds. G.J. van Aalst 

10 november Stemmen uit de Nadere Reformatie 

1. Willem en Johannes Teellinck: Nadere 

Reformatie 

2. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

dr. W. Fieret 

1 december Comrie en het geloof 

1. Wie was Alexander Comrie?   

2. Het geloof is een genade die met Christus 

verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

ds. J. Schipper 

15 december Voetius, de kerk en de wetenschap 

1. Wie was Gisbertus Voetius? 

2. De vreze des Heeren: hét beginsel van de 

wetenschap 

dr. C.R. v.d. Berg 

12 januari Smytegelt en de bevinding 

1. Smytegelt en zijn tijd 

2. Smytegelt en de bevinding 

drs. A. van der Wulp 

Lessen Bijbelkunde 
 

2 februari 1. Job en het lijden 

2. idem 

B.S. van Groningen 

16 februari 1. Gelijkenissen 

2. idem 

B.S. van Groningen 

9 maart 1. de Jacobusbrief 

2. idem 

B.S. van Groningen 
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Toelichting lessen C-cursus Dordrecht 
 

 

 

1.  Getuigenis van de kerk (door ds. W. Silfhout) 

1. De voorgeschiedenis: Arminius en Gomarus 

2. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

 

 

Les 1 

Om 'In het spoor van Dordt' te blijven is het nodig om te weten wat dit spoor eigenlijk betekent. 

Voor het goed verstaan daarvan is kennis van de geschiedenis die aan de Dordtse Leerregels 

vooraf is gegaan van grote betekenis. Aan die voorgeschiedenis zijn in het bijzonder de namen 

van Arminius en Gomarus verbonden. In de eerste lezing zullen we daar aandacht aan geven. 

Op een aantal punten wilden de Remonstranten andere wegen inslaan. Ze hadden vragen bij de 

leer van de uitverkiezing, de leer van de verzoening, de leer van het heil en de leer van de 

volharding. De kerkelijke twisten bleven trouwens niet beperkt tot de collegezaal of de 

consistorie. Het hele land raakte in rep en roer. Er ontstond een ware chaos waarbij ingrijpen 

nodig was. Oldenbarnevelt, de raadpensionaris en zelf calvinistisch van opvatting, vond dat er in 

de kerk ruimte moest zijn voor verschillende opvattingen. Maurits daarentegen hield vast aan de 

eenheid van kerk en staat. Zo kwam langzamerhand de weg vrij voor een Nationale Synode 

waarop de verschillen over de leer aan de orde zouden kunnen komen. Ook andere zaken zijn 

trouwens op de Synode van Dordtrecht aan de orde geweest. Bijvoorbeeld de zaak van de 

vertaling van de Bijbel. Aan het besluit van deze Synode hebben we onze Statenbijbel te danken. 

 

Les 2 

Aan de tweede lezing is de titel 'Het wonder van Gods genadige verkiezing' gegeven. We hopen 

in de lezing aan te geven dat de verkiezing inderdaad een wonder van God is. Voor de gelovigen 

brengt dat door het geloof een onuitsprekelijke troost met zich mee. Het stilstaan bij Gods 

genadige verkiezing kan ook ons bewaren voor remonstrantisme. 
 
Literatuur 

1. De Synode van Dordrecht in 1618-1619. Een uitgave van uitgeverij Den Hertog uit 1987. 
Verschillende auteurs werkten hieraan mee. Prof. W. van ’t Spijker schrijft over de 
aanloop en de inhoud van de DL. Een leerzaam boek dat via de website 
www.boekwinkeltjes.nl nog wel te krijgen is.  
 

 

2.    De Dordtse Synode en de prediking (ds. G. J. van Aalst) 
1. Dordt over de prediking 
2. Dordt over de catechismuspredikng 

 

 

We willen in het eerste deel verschillende citaten van de DL doornemen, die gaan over de inhoud 

van de prediking. De te bestuderen artikelen worden ter hand gesteld en zoveel mogelijk 

gezamenlijk doorgenomen. Dit zal dus meer praktisch zijn.  

Tijdens het tweede deel zullen we ons bezighouden met wat op de Dordtse synode besproken is 

http://www.boekwinkeltjes.nl/
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op 28 november 1618 over de catechismusprediking. De vraag mag gesteld worden of de 

catechismusprediking wel nodig is. De prediking van de Heilige Schrift is toch genoeg? 

De prediking van de Catechismus is echter ook verklaring en toepassing van het Woord. 

De catechismusprediking heeft ook hierin zijn nut, dat bepaalde Schriftgedeelten verklaard 

worden waarover anders niet of heel weinig gepreekt zou worden. 

Uit de bespreking in Dordt valt veel te leren!  

 

 

3.  Stemmen uit de Nadere Reformatie (door dr. W. Fieret) 

1. Willem en Johannes Teellinck: Nadere Reformatie 

2. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

 

 

Willem Teellinck is een van de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Hij heeft 

veel geschriften nagelaten. Een van zijn zonen is Johannes. Evenals zijn vader was hij predikant 

en heeft hij stichtelijke boeken geschreven. In het eerste deel van de morgen besteden we 

aandacht aan de beide Teellincks en hun plaats in de Nadere Reformatie.                               

 

Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als vader van de Nadere Reformatie. Voortdurend 

toetste hij de ontwikkelingen van zijn tijd aan de Schrift en riep hij in woord en geschrift op tot 

'de gewenste reformatie' van het persoonlijk leven en de levensverbanden. Een waardevol en 

bekend boekje van Willem Teellinck is het boekje 'Soliloquium' of wel 'Betrachtingen eens 

zondaars, die hij gehad heeft in de angst zijner wedergeboorte'. In het voorwoord ‘aan de 

godzalige Philothea’ (de gemeente, die God liefheeft) geeft de schrijver het doel van zijn werkje 

aan, namelijk het beschrijven van de roeringen der ziel en de wisseling van troost en verlatenheid 

in degene die ter wille van de zaligheid in benauwdheid is. 

Het boekje eindigt met een bijzonder gebed over het lijden van Christus en een drietal 

nabetrachtingen op dat gebed. De hoofdstukjes zijn geschreven in de vorm van een alleenspraak 

(Soliloquium betekent alleenspraak). Het zijn mijmeringen van de ziel, die met God worstelt in 

het gebed. Eigenlijk is het ondoenlijk een samenvatting te geven van deze diepbevindelijke 

overpeinzingen van de ziel. Daarom noemen we u enkele onderwerpen en laten u meeproeven 

van de sfeer in dit gulden boekske.          

 

Johannes Teellinck was één van de zoons van Willem Teellinck. Zijn vader heeft het als een grote 

zegen ervaren, dat niet minder dan drie van zijn zoons zijn voetstappen mochten drukken en 

eveneens predikant werden: Maximiliaan, Theodorus en Johannes. Alle drie trachtten op hun 

wijze het levenswerk van hun vader, een nadere reformatie in het kerkelijke en nationale leven, 

te bewerkstelligen. Johannes valt daarbij waarschijnlijk het meeste op door de voortdurende 

conflicten met de vroedschap van Utrecht, in welke stad hij jarenlang het Evangelie bediende.  Hij 

wilde de vroedschap graag erkennen als het wettig gezag, ook boven hem gesteld, maar kon al te 

grote invloeden van dit college op de zaken der kerk terecht niet dulden. De conflicten liepen 

zelfs zo hoog op, dat hij uit het Utrechtse verbannen werd. De laatste jaren van zijn leven 

bediende hij het Woord Gods in de gemeente Kampen. Je krijgt nu waarschijnlijk de indruk met 

een zeer geharnast en strijdbaar mens van doen te hebben. Dat is enerzijds wel waar, maar 

anderzijds wist hij in de prediking wel zeer lieflijke tonen aan de harp van het Evangelie te 
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ontlokken. 

Dat blijkt uit de bekende preek uit 1661, die door hemzelf later in druk werd uitgegeven                 

Dat deze preek het waard is na méér dan drie eeuwen nog niet vergeten te zijn, zal hopelijk 

blijken uit de lesinhoud. De tekst die Teellinck koos, was een gedeelte uit Ps. 119: 50: ‘Uw 

toezegging heeft mij levend gemaakt.’ Daarom kwam de preek uit onder de titel: ‘De 

levendmakende kracht van Gods beloften.’ Zij is geheel opgebouwd in 17e eeuwse trant: en 

inleiding, een ‘leere’, een tweetal ‘nuttigheden’ en een laatste toepasselijk woord. Misschien dat 

u wat moeite heeft met de taal die natuurlijk wat ver van u afstaat, maar deze moeite wordt 

rijkelijk beloond, wanneer de inhoud ervan tot een persoonlijke zegen mag zijn.  

 

Literatuur 

1. Avonden met Teellinck, door ds. M. Golverdingen (niet meer nieuw verkrijgbaar) 

2. Willem Teellinck:  Soliloquium ofte alleensprake eens zondaars, in den angst zijner      

Wedergeboorte. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

3. Johannes Teellinck: De levendigmakende kracht van Gods beloften. Dit boekje is onlangs 

door C. Bregman hertaald. Zeer aan te bevelen. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

 

 

4.  Comrie en het geloof (door ds. J. Schipper) 

1. Wie was Alexander Comrie?   

2. Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

 

 
Les 1 
Alexander Comrie werd geboren in 1706 in Perth (Schotland). Hij overleed te Gouda in 1774. Hij 
diende de gemeente Woubrugge bijna 40 jaar als predikant. Door zijn talrijke geschriften heeft 
hij bekendheid gekregen en veel invloed uitgeoefend; we denken hier vooral aan zijn ABC des 
geloofs (1739) en zijn Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs (1744). 
Zowel dr. Abraham Kuyper als ds. G.H. Kersten hadden grote waardering voor hem. 
 
Les 2 
Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen). Het 
levenswerk van Comrie was te benadrukken wat het wezen en de werkzaamheid van het geloof 
is en het grote belang van een goed zicht op de rechtvaardigmaking door het geloof. Hij 
benadrukte daarbij het verschil tussen de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof. De 
hebbelijkheid van het geloof wordt bij de wedergeboorte geschonken en daardoor wordt men 
Christus ingelijfd. De dadelijkheid van het geloof is de oefening van het geloof waardoor men 
Christus aanneemt. Bij allerlei verwarring ten aanzien van de visie op het geloof is het nog steeds 
van groot belang kennis te nemen van de opvattingen van Comrie. 
 
Literatuur 

1. Comrie: Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof. Een zeer 
leesbare hertaling door C. Bregman is verschenen bij uitgeverij De Banier. 

 

 

5.  Voetius, de kerk en de wetenschap (door dr. C.R. v.d. Berg) 

1. Wie was Gisbertus Voetius? 
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2. De vreze des Heeren: hét beginsel van de wetenschap 

 

 

De hoogleraar Voetius spreekt nog tot de verbeelding. Tot op de dag van vandaag is hij voor de 

gereformeerde gezindte een man met gezag. Voetius heeft aan de universiteit van Utrecht enkele 

generaties predikanten gevormd, waaronder verschillende aanhangers van onze Nadere 

Reformatie. Tijdens deze cursus zal duidelijk worden wat de idealen van Voetius waren voor de 

kerk in de Republiek. Hoe dacht hij over de (theologie als) wetenschap? Dat is in zijn boek 

Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap te lezen. En wat was zijn visie op de sabbatsheiliging? 

Kunnen wij als gemeentelid van hem nog iets leren voor het leven van elke dag?    

 

Literatuur 

1. Dr. W. van 't Spijker: Gisbertus Voetius. In: Oude Schrijvers: Uitgave Den Hertog, Houten 

2. Dr. C. Steenblok: Gisbertus Voetius. De Gereformeerde pers, Gouda 

 

 

6.  Smytegelt en de bevinding (door drs. A. van der Wulp) 

1. Smytegelt en zijn tijd 

2. Smytegelt en de bevinding 

 

 

Ds. B. Smytegelt, een rasechte Zeeuw, leefde van 1665-1739. Hij studeerde op de Hogeschool in 

Utrecht en was er toch juist voor de eenvoudigen: voor de gewone man op straat, voor de kleine 

in de genade in de kerkbank. Een authentiek prediker, die voor de waarheid uitkwam. Hij doorzag 

mensen… uit alle lagen van het volk en zweeg niet, ook al kostte hem dat ‘punten’.  

Wat heeft deze ‘oudvader’, deze piëtist van meer dan drie eeuwen  geleden, ons mensen in de 

21ste eeuw nog echt te zeggen? Welke boodschap heeft deze Schriftuurlijk-bevindelijke prediker 

nog voor jong en oud van nú? Daarmee een dagdeel vullen? We hopen u niet teleur te stellen!  

 

Literatuur 

1. Dr. H. Florijn: Bernardus Smytegelt. In: dr. W. van 't Spijker e.a. Oude schrijvers, een 

kennismaking. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. B. Smytegelt: De Heidelbergse Catechismus. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

 

Lessen Bijbelkunde (door dhr. B.S. van Groningen) 

 

1. Job en het lijden 

2. idem 

 

De docent geeft een korte inleiding over het boek, behandelt het thema ‘Job en het lijden’ en 

geeft een praktische oefening aan de hand van een bepaald hoofdstuk. 

 

1. Gelijkenissen 

2. idem 

 

De docent gaat in op gelijkenissen in het algemeen, gaat in op de vraag hoe we gelijkenissen uit 
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moeten leggen en geeft een praktische oefening aan de hand van een of meer gelijkenissen. 

 

1. de Jacobusbrief 

2. idem 

 

De docent behandelt de Jacobusbrief, in het geheel van de canon. 

Thema’s van de Jacobusbrief zijn:  

- Verzoeken of beproeven 

- Woord … en daad 

- Levend of dood geloof 

- Spreken of zwijgen 

- Vriend van de wereld of kind van God 

- Deo Volente 

- Geduldig, lankmoedig en volhardend 

- Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel 

We gaan praktisch aan de slag met één van deze thema’s, bijvoorbeeld in groepen. 
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Programma C-cursus Goes 2018 – 2019 
‘In het spoor van Dordt’ / lessen Bijbelkunde 

 
Locatie   : Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes 

Inhoud lesmorgen : 08.30 – 09.40 uur  les 1 

     10.00 – 11.10 uur les 2 

      11.30 – 12.00 uur afronding  

(bespreking in groepen en plenaire afronding) 

Cursusgeld  : € 190,- 

 

Lessen In het spoor van Dordt 
 
22 september Getuigenis van de kerk 

2. De voorgeschiedenis: Arminius en Gomarus 

3. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

ds. D. de Wit 

27 oktober Pastorale prediking 

4. Wie was Guiljelmus Saldenus?  

5. De weg van troost  

ds. D. de Wit 

1 december Stemmen uit de Nadere Reformatie 

6. Willem en Johannes Teellinck: Nadere 

Reformatie 

7. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

ds. C.J. Meeuse 

12 januari Smytegelt en de bevinding 

8. Smytegelt en zijn tijd 

9. Smytegelt en de bevinding 

ds. C.J. Meeuse 

26 januari Comrie en het geloof 

10. Wie was Alexander Comrie?   

11. Het geloof is een genade die met Christus 

verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

ds. J. Schipper 

23 februari Voetius, de kerk en de wetenschap 

12. Wie was Gisbertus Voetius? 

13. De vreze des Heeren: hét beginsel van de 

wetenschap 

dhr. K.W. van Luik 

Lessen Bijbelkunde 
 
30 maart 1. Job en het lijden 

2. idem 

drs. J. van Mourik 

13 april 1. De gelijkenissen 

2. idem 

drs. J. van Mourik 

4 mei 1. Lukas - Handelingen 

2. idem 

drs. J. van Mourik 
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Toelichting lessen C-cursus Goes 
 

 

 

1.  Getuigenis van de kerk (door ds. D. de Wit) 

1. De voorgeschiedenis: Arminius en Gomarus 

2. Het wonder van Gods genadige verkiezing 

 

 

Les 1 

Om 'In het spoor van Dordt' te blijven is het nodig om te weten wat dit spoor eigenlijk betekent. Voor 

het goed verstaan daarvan is kennis van de geschiedenis die aan de Dordtse Leerregels vooraf is 

gegaan van grote betekenis. Aan die voorgeschiedenis zijn in het bijzonder de namen van Arminius en 

Gomarus verbonden. In de eerste lezing zullen we daar aandacht aan geven. 

Op een aantal punten wilden de Remonstranten andere wegen inslaan. Ze hadden vragen bij de leer 

van de uitverkiezing, de leer van de verzoening, de leer van het heil en de leer van de volharding. De 

kerkelijke twisten bleven trouwens niet beperkt tot de collegezaal of de consistorie. Het hele land 

raakte in rep en roer. Er ontstond een ware chaos waarbij ingrijpen nodig was. Oldenbarnevelt, de 

raadpensionaris en zelf calvinistisch van opvatting, vond dat er in de kerk ruimte moest zijn voor 

verschillende opvattingen. Maurits daarentegen hield vast aan de eenheid van kerk en staat. Zo kwam 

langzamerhand de weg vrij voor een Nationale Synode waarop de verschillen over de leer aan de orde 

zouden kunnen komen. Ook andere zaken zijn trouwens op de Synode van Dordtrecht aan de orde 

geweest. Bijvoorbeeld de zaak van de vertaling van de Bijbel. Aan het besluit van deze Synode hebben 

we onze Statenbijbel te danken. 

 

Les 2 

Aan de tweede lezing is de titel 'Het wonder van Gods genadige verkiezing' gegeven. We hopen in de 

lezing aan te geven dat de verkiezing inderdaad een wonder van God is. Voor de gelovigen brengt dat 

door het geloof een onuitsprekelijke troost met zich mee. Het stilstaan bij Gods genadige verkiezing 

kan ook ons bewaren voor remonstrantisme. 
 
Literatuur 

1. De Synode van Dordrecht in 1618-1619. Een uitgave van uitgeverij Den Hertog uit 1987. 
Verschillende auteurs werkten hieraan mee. Prof. W. van ’t Spijker schrijft over de aanloop en 
de inhoud van de DL. Een leerzaam boek dat via de website www.boekwinkeltjes.nl nog wel te 
krijgen is.  

 

 

2.  Pastorale prediking (door ds. D. de Wit) 

1. Wie was Guiljelmus Saldenus?  

2. De weg van troost  

 

 

Les 1 

Guiljelmus Saldenus (1627- 1694) wordt in mei 1627 in Utrecht geboren. In 1649 wordt hij als 

predikant bevestigd in Renswoude. In zijn eerste gemeente openbaart hij zich als een toegewijd 

http://www.boekwinkeltjes.nl/
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predikant door zich in te zetten voor catechese en zondagsheiliging, maar ook door meer aandacht te 

vragen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Dit laatste aspect zal hij toelichten in zijn 

‘De kracht des avondmaals tot troost en heyligmaking van Gods kinderen’. 

In dit geschrift vermaant hij hen die van het avondmaal wegblijven omdat zij nog niet geheel met de 

wereld gebroken hebben. 

Na zijn eerste gemeente volgen Kockengen, Enkhuizen en Delft. In 's-Gravenhage brengt hij zijn laatste 

jaren door. Saldenus heeft niet alleen veel gepreekt, maar ook aandacht gegeven aan de homiletiek 

(predikkunde). Al zijn geschriften zijn pastoraal getoonzet.  

 

Les 2  

Een bekend werk van Saldenus is 'De droevichste state eens christen'.  Dit boek is in een hertaling 

uitgegeven onder de titel: ‘De weg van troost’. In het voorwoord schrijft ds. C.J. Meeuse: 

het boek dat voor u ligt, is niet alleen een bron om uit te drinken, maar ook een medicijn tegen een 

ernstige kwaal. Het is geschreven tegen de dodigheid in het leven van Gods kinderen. 

Saldenuis heeft daarbij niet in de eerste plaats het oog op de doodstaat van de onbekeerden, maar op 

het kwijnend geestelijk leven van hen die door de krachtige roepstem van God wel uit hun geestelijke 

dood zijn opgewekt. Aan de orde komen: wat is dodigheid; oorzaken van dodigheid; kenmerken; 

gewetensvragen; troost bij dodigheid; tegenwerpingen weerlegd. 

 

Literatuur 

1. Dr. H.J. Selderhuis: Guiljelmus Saldenus. In: dr. W. van 't Spijker e.a. Oude schrijvers, uitgeverij 

Den Hertog, Houten 

2. G. Saldenus: De weg van troost in de droevigste staat van een christen. Uitg. De Roo, 

Zwijndrecht  

 

 

3.  Stemmen uit de Nadere Reformatie (door ds. C.J. Meeuse) 

1. Willem en Johannes Teellinck: Nadere Reformatie 

2. a.   Soliloquium (Willem)   

b.  De kracht van Gods beloften (Johannes)   

 

 

Willem Teellinck is een van de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Hij heeft veel 

geschriften nagelaten. Een van zijn zonen is Johannes. Evenals zijn vader was hij predikant en heeft hij 

stichtelijke boeken geschreven. In het eerste deel van de morgen besteden we aandacht aan de beide 

Teellincks en hun plaats in de Nadere Reformatie.           

                                

Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als vader van de Nadere Reformatie. Voortdurend toetste 

hij de ontwikkelingen van zijn tijd aan de Schrift en riep hij in woord en geschrift op tot 'de gewenste 

reformatie' van het persoonlijk leven en de levensverbanden. Een waardevol en bekend boekje van 

Willem Teellinck is het boekje 'Soliloquium' of wel 'Betrachtingen eens zondaars, die hij gehad heeft in 

de angst zijner wedergeboorte'. In het voorwoord ‘aan de godzalige Philothea’ (de gemeente, die God 

liefheeft) geeft de schrijver het doel van zijn werkje aan, namelijk het beschrijven van de roeringen 

der ziel en de wisseling van troost en verlatenheid in degene die ter wille van de zaligheid in 

benauwdheid is. 

Het boekje eindigt met een bijzonder gebed over het lijden van Christus en een drietal 
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nabetrachtingen op dat gebed. De hoofdstukjes zijn geschreven in de vorm van een alleenspraak 

(Soliloquium betekent alleenspraak). Het zijn mijmeringen van de ziel, die met God worstelt in het 

gebed. Eigenlijk is het ondoenlijk een samenvatting te geven van deze diepbevindelijke 

overpeinzingen van de ziel. Daarom noemen we u enkele onderwerpen en laten u meeproeven van de 

sfeer in dit gulden boekske.         

  

Johannes Teellinck was één van de zoons van Willem Teellinck. Zijn vader heeft het als een grote 

zegen ervaren, dat niet minder dan drie van zijn zoons zijn voetstappen mochten drukken en 

eveneens predikant werden: Maximiliaan, Theodorus en Johannes. Alle drie trachtten op hun wijze 

het levenswerk van hun vader, een nadere reformatie in het kerkelijke en nationale leven, te 

bewerkstelligen. Johannes valt daarbij waarschijnlijk het meeste op door de voortdurende conflicten 

met de vroedschap van Utrecht, in welke stad hij jarenlang het Evangelie bediende.  Hij wilde de 

vroedschap graag erkennen als het wettig gezag, ook boven hem gesteld, maar kon al te grote 

invloeden van dit college op de zaken der kerk terecht niet dulden. De conflicten liepen zelfs zo hoog 

op, dat hij uit het Utrechtse verbannen werd. De laatste jaren van zijn leven bediende hij het Woord 

Gods in de gemeente Kampen. Je krijgt nu waarschijnlijk de indruk met een zeer geharnast en 

strijdbaar mens van doen te hebben. Dat is enerzijds wel waar, maar anderzijds wist hij in de 

prediking wel zeer lieflijke tonen aan de harp van het Evangelie te ontlokken. 

Dat blijkt uit de bekende preek uit 1661, die door hemzelf later in druk werd uitgegeven. Dat deze 

preek het waard is na méér dan drie eeuwen nog niet vergeten te zijn, zal hopelijk blijken uit de 

lesinhoud. De tekst die Teellinck koos, was een gedeelte uit Ps. 119: 50: ‘Uw toezegging heeft mij 

levend gemaakt.’ Daarom kwam de preek uit onder de titel: ‘De levendmakende kracht van Gods 

beloften.’ Zij is geheel opgebouwd in 17e eeuwse trant: en inleiding, een ‘leere’, een tweetal 

‘nuttigheden’ en een laatste toepasselijk woord. Misschien dat u wat moeite heeft met de taal die 

natuurlijk wat ver van u afstaat, maar deze moeite wordt rijkelijk beloond, wanneer de inhoud ervan 

tot een persoonlijke zegen mag zijn.  

 

Literatuur 

1. Avonden met Teellinck, door ds. M. Golverdingen (niet meer nieuw verkrijgbaar) 

2. Willem Teellinck:  Soliloquium ofte alleensprake eens zondaars, in den angst zijner      

Wedergeboorte. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

3. Johannes Teellinck: De levendigmakende kracht van Gods beloften. Dit boekje is onlangs door 

C. Bregman hertaald. Zeer aan te bevelen. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

 

 

4.  Smytegelt en de bevinding (door ds. C.J. Meeuse) 

1. Smytegelt en zijn tijd 

2. Smytegelt en de bevinding 

 

 

Ds. B. Smytegelt, een rasechte Zeeuw, leefde van 1665-1739. Hij studeerde op de Hogeschool in 

Utrecht en was er toch juist voor de eenvoudigen: voor de gewone man op straat, voor de kleine in de 

genade in de kerkbank. Een authentiek prediker, die voor de waarheid uitkwam. Hij doorzag mensen… 

uit alle lagen van het volk en zweeg niet, ook al kostte hem dat ‘punten’.  

Wat heeft deze ‘oudvader’, deze piëtist van meer dan drie eeuwen  geleden, ons mensen in de 21ste 

eeuw nog echt te zeggen? Welke boodschap heeft deze Schriftuurlijk-bevindelijke prediker nog voor 
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jong en oud van nú? Daarmee een dagdeel vullen? We hopen u niet teleur te stellen!  

 

Literatuur 

1. Dr. H. Florijn: Bernardus Smytegelt. In: dr. W. van 't Spijker e.a. Oude schrijvers, een 

kennismaking. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. B. Smytegelt: De Heidelbergse Catechismus. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

 

 

5.  Comrie en het geloof (door ds. J. Schipper) 

1. Wie was Alexander Comrie?   

2. Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen) 

 

 
Les 1 
Alexander Comrie werd geboren in 1706 in Perth (Schotland). Hij overleed te Gouda in 1774. Hij 
diende de gemeente Woubrugge bijna 40 jaar als predikant. Door zijn talrijke geschriften heeft hij 
bekendheid gekregen en veel invloed uitgeoefend; we denken hier vooral aan zijn ABC des geloofs 
(1739) en zijn Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs (1744). Zowel dr. 
Abraham Kuyper als ds. G.H. Kersten hadden grote waardering voor hem. 
 
Les 2 
Het geloof is een genade die met Christus verenigt en rechtvaardigt (Eigenschappen). Het levenswerk 
van Comrie was te benadrukken wat het wezen en de werkzaamheid van het geloof is en het grote 
belang van een goed zicht op de rechtvaardigmaking door het geloof. Hij benadrukte daarbij het 
verschil tussen de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof. De hebbelijkheid van het geloof 
wordt bij de wedergeboorte geschonken en daardoor wordt men Christus ingelijfd. De dadelijkheid 
van het geloof is de oefening van het geloof waardoor men Christus aanneemt. Bij allerlei verwarring 
ten aanzien van de visie op het geloof is het nog steeds van groot belang kennis te nemen van de 
opvattingen van Comrie. 
 
Literatuur 

1. Comrie: Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof. Een zeer 
leesbare hertaling door C. Bregman is verschenen bij uitgeverij De Banier. 

 

 

6.  Voetius, de kerk en de wetenschap (door dhr. K.W. van Luik) 

1. Wie was Gisbertus Voetius? 

2. De vreze des Heeren: hét beginsel van de wetenschap 

 

 

Voetius – voor de meesten is het slechts een naam uit een ver verleden, waaraan de herinnering 

hooguit voortleeft in de programmatische titel van zijn inaugurele rede en in de belijdenisvragen die 

op die naam gesteld zijn. 

 

De docent zal proberen de persoon achter die naam wat naderbij te brengen. Zijn leven en zijn werk 

zijn belangwekkend genoeg, al liggen ze zo’n vier eeuwen achter ons. Heel wat elementen eruit 

kunnen ons tot op de dag vandaag tot voorbeeld strekken of in elk geval tot nadenken stemmen. Na 
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een schets van zijn levensgang in het eerste lesuur, zal in het tweede uur een aantal teksten van 

Voetius aan de orde komen die laten zien wat hij verstond onder wetenschapsbeoefening in 

verbinding met de vroomheid en op de grondslag van de ware godsvrucht. Wat moesten de 

aankomende theologen weten ter voorbereiding op hun dienstwerk in de gemeenten? En hoe zouden 

leer en leven van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, doeners en denkers in de toenmalige 

christelijke gemeenten er volgens hem moeten uitzien? 

 

De introductie van de docent zal met name gericht zijn op de aard en inhoud van zijn universitaire 

onderricht dat ook wel bekend is onder de aanduiding ‘gereformeerde scholastiek’. Omdat een 

persoon uit het verleden zich het beste leert verstaan vanuit zijn nagelaten werken, zullen we enkele 

fragmenten uit Voetius’ omvangrijke Latijnse werken in vertaling lezen. 

 

Literatuur 

1. Dr. W. van 't Spijker: Gisbertus Voetius. In: Oude Schrijvers. Uitgeverij Den Hertog, Houten 

2. Dr. C. Steenblok: Gisbertus Voetius. De Gereformeerde pers, Gouda 

 

Lessen Bijbelkunde (door drs. J. van Mourik) 

 

1. Job en het lijden 

2. idem 

 

Het boek Job behoort tot de wijsheidsboeken in het Oude Testament. In Spreuken, dat eerder op de 

C-cursus behandeld is, wordt praktische levenswijsheid geboden. In Prediker en Job gaat het om de 

grote vragen van het leven. Een belangrijke levensvraag is die naar de zin van het lijden. Via het boek 

Job gaan we in op deze existentiële vraag. We luisteren allereerst naar de tekst van het boek Job. 

Daarna trekken we lijnen naar de geloofsleer en de praktijk. 

 

1. De gelijkenissen 

2. idem 

 

Gelijkenissen zijn verhalen uit het gewone dagelijkse leven. Wetgeleerden in de tijd van de Heere 

Jezus maakten er gebruik van. Ook de Heere Jezus Zelf heeft vele gelijkenissen gebruikt om Zijn 

onderwijs te geven. Door de gelijkenissen heeft de Heere het Koninkrijk voor wijzen en verstandigen 

gesloten, maar juist voor Zijn discipelen uitgelegd. 

 

1. Lukas - Handelingen 

2. idem 

 

De pagina's van Lukas-Handelingen vertellen over het leven en werk, het sterven en de opstanding 

van de Heere Jezus en van de geschiedenis van de eerste christelijke gemeente na de hemelvaart van 

de Heere Jezus. Samen maken deze boeken het langste gedeelte van het Nieuwe Testament uit. Wat 

is de boodschap van Lukas? Welke thema's werkt hij uit om licht te werpen op de Zaligmaker? Wat is 

het eigene van de boeken van dokter Lukas in vergelijking met de andere boeken van het Nieuwe 

Testament? 

 
 


