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Samenvatting 

 

Het thema van de geestelijke adoptie omvat het totaalplan van Gods verlossingswerk, van verkiezing tot en 

met eschaton. Wegens de breedte van dit begrip kunnen er brede theologische kaders mee worden 

weergegeven. In de geschiedenis van de kerk is dit begrip echter helaas verwaarloosd.  

        In onze tijd proberen sommige theologen nieuwe aandacht te vragen voor dit verwaarloosde 

concept. Eén van hen is Tim J. R. Trumper. Terwijl hij Calvijn waardeert als de theoloog van adoptie, 

beoordeelt hij de verwaarlozing van dit thema in de confessies uit de periode van de Reformatie te negatief. 

Deze observatie leidt in hoofdstuk 1 van de onderhavige studie tot de formulering van de hoofdvraag: Wat 

is de plaats en de functie van het adoptieconcept in de protestantse confessies in de 16e en 17e eeuw? 

        Omdat we Calvijns concept van adoptie als een methodologisch kader gebruiken om de 

belijdenisgeschriften in deze studie te onderzoeken, richten we ons in hoofdstuk 2 op de vraag hoe de 

geestelijke adoptie in Calvijns werken functioneerde. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 worden achttien 

belangrijke confessies onderzocht op de vraag hoe de adoptie daarin aan de orde komt. In hoofdstuk 3 

komen de documenten aan de orde uit de tijd vóór Calvijn. Het blijkt dat hierin al sporen van het denken 

over adoptie aanwezig zijn. In hoofdstuk 4 exploreren we de geschriften die door Calvijn zijn geschreven 

of die direct aan hem zijn gerelateerd. In hoofdstuk 5 gaan we na of en in hoeverre de confessies na Calvijn 

in hun vertolking van de adoptie zijn beïnvloed door Calvijns verlossingsleer.  

In hoofdstuk 6 wordt een duidelijk antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag naar de 

plaats en functie van het adoptieconcept in de protestantse belijdenisgeschriften. In historisch opzicht 

concluderen we dat het concept in de confessionele geschiedenis van de gereformeerde traditie is 

gehandhaafd. In theologisch opzicht concluderen we dat de geestelijke adoptie op een teleologische manier 

functioneert om Gods kinderen te voorzien van een vaste grond voor en het uitzicht op hun zaligheid.  

 

(Translated by prof. dr. Willem van Vlastuin) 

 

 


