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Preprint 

J. van Eck, En toch beweegt Hij: Over de godsleer in de Nederlandse belijdenisgeschriften, 

Franeker, Van Wijnen, 1997; 123 pp., ƒ24,50, ISBN 905194165X. 

Galilei zou, toen hij door de kerkelijke overheden gedwongen was om zijn opvatting dat de 

aarde rond de zon beweegt, op te geven ten gunste van de opvatting dat de aarde het 

stilstaand middelpunt van het heelal is, bij het verlaten van de zaal hebben gefluisterd: `En 

toch beweegt zij ... ' (nl. de aarde – MS). Het is op dit verhaal dat J. van Eck zinspeelt in de 

titel en de inleiding van het hier aan te kondigen boek, waarin hij – contra het in orthodox-

protestante kring nog geaccepteerde leerstuk van de impassibilitas Dei – betoogt dat God 

beweegt. Hij gaat daarbij bewust verder dan de belijdenisgeschriften die hij bespreekt, omdat 

hij vindt dat hij dat overeenkomstig de Schrift kan en moet doen (8). Aan de hand van de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis (NG), de Heidelbergse Catechismus (HC) en de Dordtse 

Leerregels (DL) bespreekt hij Gods bewogenheid, Gods berouw, Gods toorn en ontferming, en 

onze eigen omgang met God. In een fascinerende analyse van de eerste editie van de NG laat 

Van Eck zien, hoe deze, veel meer dan Calvijn en dan de Franse Geloofsbelijdenis van 1559 

die als voorbeeld voor de NG heeft gediend, ruimte laat aan de bewogenheid van God. In 

latere edities werd deze ruimte weg-geretoucheerd. Vervolgens toont Van Eck, hoe in de HC 

Gods wil geen onpersoonlijke blinde macht is, maar de wil van een Persoon die emotioneel 

reageert op wat mensen doen en laten. En tenslotte leest hij de DL zo, dat Gods verwerping 

en verkiezing niet causaal in de mens bewerkt worden, maar tot stand komen in een 

persoonlijke relatie waarin God het menselijk antwoord respecteert. Hoewel ik denk dat Van 

Eck `de eigen ruimte die aan de mens als zelf denkend en willend wezen wordt gelaten' (100) 

terecht benadrukt, kan ik toch niet onder de indruk uitkomen dat hij hier de predestinatieleer 

van Dordt afzwakt. Dit boekje slaat een brug tussen de Nederlandse belijdenisgeschriften en 

enkele hedendaagse theologische inzichten; vooral de analyse van de NG is vernieuwend en 

overtuigend. 
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