6. Woord en sacrament
A. Inleiding
1. Woord en sacrament
Deze twee zijn niet gelijkwaardig. Het Woord heeft het primaat. Het sacrament is ondergeschikt aan het Woord.
2. Sacramenten niet heilsnoodzakelijk
We hebben de sacramenten niet nodig om te kunnen delen in het heil. Wij ontvangen het heil
door het geloof in Christus, niet door het gebruik van de sacramenten.

B. Woord (1)
1. God spreekt
God is een Persoon. Hij spreekt persoonlijk. In Zijn spreken richt Hij Zich persoonlijk tot ons.
Hij spreekt ons aan.
2. God openbaart Zich
In Zijn spreken openbaart Hij Zich. Dat doet Hij in Zijn volheid. Hij blijft voor ons ook de
Verborgene.
3. God laat Zich kennen
Door Zijn openbaring laat Hij Zich kennen. We kunnen onderscheiden:
(i) natuurlijke Godskennis. Vanuit nadenken, vanuit de natuur of vanuit de ervaring van
schoonheid de conclusie trekken dat er een Schepper is. Maar zo is God niet te kennen. Dan
gaan we zelf invullen. We kunnen niet zonder Zijn openbaring.
(ii) bijzonder Godskennis. Dit is kennis vanuit Zijn openbaring. Zo kunnen wij Hem (steeds
beter) leren kennen.

C. Woord (2)
1. Het gesproken Woord
God is begonnen met Zich al sprekende te openbaren (Hebr. 1:1). In het begin van de geschiedenis hebben mensen Hem door Zijn spreken leren kennen.
2. Het vleesgeworden Woord
God heeft in de volheid van de tijd gesproken in Zijn Zoon. Het Woord is vlees geworden
(Joh. 1:14).
3. Het geschreven Woord
Door Zijn Geest heeft God de woorden waarin Hij Zich openbaarde op laten schrijven (2 Tim.
3:16): de Schriften. Wij hebben de OT-ische en NT-ische geschriften in de bijbel ontvangen.
Dat is het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.
4. Het verkondigde Woord
In de verkondiging geschiedt het Woord. Een preek is geen lezing, maar het spreken en werken van de levende God. Daarin gaat het om Christus (1 Kor. 1:18; 2:2).

D. Woord (3)
1. De waarheid
Het Woord is de waarheid. We kunnen de waarheid kennen. We worden opgeroepen om in de
waarheid te wandelen (Joh. 8:31, 32). De Geest leidt ons verder in in de waarheid (Joh.
16:13). In het licht van de waarheid komt de leugen openbaar. Het Woord van de waarheid is
confronterend (Hebr. 4:12), maar heilzaam.
2. Het leven
Het Woord is het leven. Het is de bron van leven. Door het Woord ontvangen wij het leven en
worden wij in het leven gevoed. Christus is het Woord des levens (1 Joh. 1:1).

3. Schriftonderzoek
Wij worden opgeroepen om te luisteren naar het spreken van God. Dat doen wij intensief als
wij de Schrift onderzoeken (Joh. 5:39; Hand. 17:11). Hierbij gaat het om de persoonlijke relatie met God.
In de theologie vindt Schriftonderzoek op een academische wijze plaats. De theologie is er ten
dienste van het geloof van de gemeente.
4. Woord en Geest
Zonder de Geest zegt het Woord ons niets. De Geest gebruikt het Woord om ons bij Christus
te brengen en in Zijn navolging te leren leven.
5. Openbaring en inspiratie
De Geest schenkt ons geen nieuwe openbaringen maar inspireert ons door de openbaring die
wij in de bijbel hebben ontvangen.

E. Sacrament (1)
1. Het begrip ‘sacrament’
‘Sacrament’ komt in de bijbel niet voor. Een ‘sacramentum’ was in de Romeinse tijd een gewijde ruimte waarin door soldaten de eed van trouw aan de keizer werd afgelegd. Tertullianus
heeft dit begrip overgenomen voor wat wij nu de sacramenten noemen.
2. Verschil protestant en rooms-katholiek
In de RK-kerk zeven sacramenten: doop, vormsel, mis, biecht, huwelijk, priesterwijding, laatste oliesel. In RK-visie: sacramenten zijn heilsnoodzakelijk (gratia infusa, in de sacramenten
word je aan het infuus van de genade gelegd). Protestanten: heil alleen door het geloof in
Christus.
3. Geen magische kracht
De sacramenten hebben geen magische werking. Ze werken niet vanzelf. Het gaat uiteindelijk
niet om de sacramenten maar om Hem die daarin centraal staat.

F. Sacrament (2)
1. Definitie
Een sacrament is een zichtbaar teken van de onzichtbare genade van God en een zegel van
Zijn beloften.
2. Teken en zegel
Een teken: staat niet los van de werkelijkheid erachter. Een zegel: het is vast en zeker!
3. Doel
(i) gedenken, (ii) versterking geloof, (iii) bevestiging Gods beloften, (iv) viering van het heil.

G. Sacrament (3)
1. Heilige doop
Verschillende visies. Gereformeerd: kinderdoop – betekenis verbond.
2. Heilig avondmaal
RK – transsubstantiatie: brood en wijn veranderen tijdens de consecratie in lichaam en bloed
van Christus. Luther – consubstantiatie: geen verandering van substantie, wel brood en lichaam, wijn en bloed tegelijkertijd aanwezig. Zwingli – alleen gedachtenis. Calvijn – Christus
is geestelijk aanwezig

H. Ten slotte
Om over na te denken:
Voor het geloof is het hoorbare Woord belangrijker dan het zichtbare Woord.

