229

th eologisch e ver klar i ng van bar m en

Theologische Verklaring van Barmen
1

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij (Joh.
14:6).
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar
op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Ik ben de deur; als iemand door
mij binnenkomt, zal hij gered worden (Joh. 10:1,9).
Jezus Christus, zoals Hij ons in de Heilige Schrift betuigd wordt, is het ene
Woord van God, dat wij te horen, in leven en in sterven te vertrouwen en te
gehoorzamen hebben.
Wij verwerpen de valse leer, als zou de kerk als bron van haar verkondiging
behalve en naast dit ene Woord van God ook nog andere gebeurtenissen en
machten, gestalten en waarheden als Gods openbaring kunnen en moeten
erkennen.

2

Jezus Christus is voor ons door God gemaakt tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en
verlossing (1 Kor. 1:30).
Zoals Jezus Christus de toezegging door God is van de vergeving van al onze
zonden, zo is Hij ook even volstrekt Gods krachtige aanspraak op ons hele
leven; door Hem ontvangen wij blijde bevrijding uit de goddeloze bindingen van deze wereld tot een vrije en dankbare dienst aan zijn schepselen.
Wij verwerpen de valse leer, als zouden er gebieden in ons leven zijn waar
wij niet Jezus Christus, maar andere heren zouden toebehoren; gebieden
waar wij de rechtvaardiging en heiliging door Hem niet nodig hebben.

3

Maar laten we rechtschapen zijn in de liefde en in alle opzichten toegroeien naar Hem,
die het hoofd is, Christus, uit wie het gehele lichaam samengevoegd is (Ef. 4:15,16).
De christelijke kerk is de gemeente van broeders waarin Jezus Christus in
Woord en Sacrament door de Heilige Geest2 als aanwezige Heer handelt.
Zij heeft zowel met haar geloof als met haar gehoorzaamheid, zowel met
haar boodschap als met haar kerkorde, als kerk van begenadigde zondaars
midden in de wereld van de zonde, te getuigen dat zij alleen eigendom van
Hem is, en in verwachting van zijn komst alleen van zijn troost en zijn vermaning leeft en wenst te leven.
2 Deze woorden werden door de synode van Barmen toegevoegd met respectievelijk het
oog op de lutheranen (in Woord en Sacrament) en de gereformeerden (door de Heilige
Geest).
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Wij verwerpen de valse leer, als zou de kerk de vorm van haar boodschap
en van haar kerkorde mogen overlaten aan haar eigen goeddunken of aan
de wisseling van de toevallig heersende wereldbeschouwelijke en politieke
overtuigingen.
4

U weet, dat de wereldlijke heersers gezag uitoefenen en de machtigen geweld gebruiken.
Zo moet het onder u niet zijn, maar als iemand van u groot wil wezen, laat die uw
dienaar zijn (Matt. 20:25,26).
De verschillende ambten in de kerk geven niet het recht aan sommigen om
over anderen te heersen, maar om de aan de gehele gemeente toevertrouwde en opgedragen dienst te vervullen.
Wij verwerpen de valse leer, als zou de kerk zich los van deze dienst, van
bijzondere leiders met machtsbevoegdheden kunnen en mogen voorzien
of laten voorzien.3

5

Vreest God, eert de koning (1 Petr. 2:17).
De Schrift zegt ons, dat de staat naar goddelijke beschikking de taak heeft,
in de nog niet verloste wereld, waarin ook de kerk zich bevindt, voor zover
menselijk inzicht en menselijk vermogen reiken, onder dreiging en met
gebruikmaking van geweld, voor recht en vrede te zorgen. De kerk erkent,
met dank en eerbied jegens God, de weldaad van zijn beschikking. Zij herinnert aan Gods rijk, Gods gebod en gerechtigheid en daarmee tevens aan
de verantwoordelijkheid van regeerders en geregeerden. Zij vertrouwt en
gehoorzaamt de kracht van het Woord waardoor God alle dingen draagt.
Wij verwerpen de valse leer, als zou de staat, boven zijn bijzondere opdracht
uit, de enige en totale ordening van het menselijk leven moeten en kunnen
zijn en aldus ook aan de bestemming van de kerk voldoen. Wij verwerpen
de valse leer, als zou de kerk zich, boven haar bijzondere opdracht uit de
verplichtingen en de waardigheid van de staat moeten en kunnen toe-eigenen en daarmee zelf tot een orgaan van de staat worden.

6

Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (Matt. 28:20).
Het Woord van God is niet gebonden (2 Tim. 2:9).
De opdracht van de kerk, waarin haar vrijheid is gegrond, bestaat daarin,
dat zij in Christus’ plaats en dus in dienst van zijn eigen Woord en werk
3 De door het nazi-regime ingevoerde kerkelijke bestuursvorm met een rijksbisschop
werd hier afgewezen.
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door prediking en sacrament de boodschap van Gods vrije genade aan alle
mensen brengt.
Wij verwerpen de valse leer, als zou de kerk in menselijke eigenwaan het
Woord en werk van de Heer in dienst kunnen stellen van willekeurig welke
eigenmachtig gekozen wensen, doeleinden en plannen.

De Belijdende Synode van de Duitse Evangelische Kerk verklaart, dat zij in de erkenning van deze waarheden en verwerping van deze dwalingen de onontkoombare
theologische grondslag van de Duitse Evangelische Kerk als bond van belijdende
kerken ziet. Zij roept allen die zich bij haar Verklaring kunnen aansluiten op, om
bij hun kerkpolitieke besluiten op deze theologische inzichten acht te slaan. Zij verzoekt allen, die het aangaat, tot de eenheid in geloof, liefde en hoop terug te keren.
Verbum Dei manet in aeternum.4

4 Het Woord van God blijft in eeuwigheid.
Meer over achtergronden en ontstaansgeschiedenis in ‘Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in
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