
De meesten van 
u kennen mij als 
hervormd predikant 
en als hoogleraar 
(Bijbelwetenschap-

per en kerkhistoricus) aan de 
universiteit van Potchefstroom 
in Zuid-Afrika. Als we iets verder 
teruggaan, naar mijn jeugd op 
de Noord-West Veluwe: ik ben 
gedoopt in Nijkerk (Vredeskerk) 
en heb belijdenis gedaan in Er-
melo (GB). Mijn eerste gemeente-
preek als kandidaat hield ik, met 
knikkende knieën, in de Grote 
Kerk van Harderwijk (1993). Met 
dierbaarheid denk ik terug aan 
mijn oma die het cassettebandje 
met deze eerstelingen meerma-
len beluisterde als een oogst van 
rijke voorspoed. 

Aanvankelijk was ik actief als 
journalist. Ik studeerde drie jaar 
in Amersfoort, met als thesis ‘De 
predikant als massacommuni-
cator’, een aanduiding van wat 
komen zou. Als politicus diende ik 
vanaf zeer jonge leeftijd diverse 
lokale en provinciale besturen. 
Verantwoordelijkheidszin en 
verlangen dat de Heere geëerd 
zou worden op alle terreinen van 
ons volksleven, waren daarbij 
drijvende factoren voor een een-
zame volgeling van Hoedemaker 
en Van Ruler. Ook op de Veluwe 
werden politici op plaatselijk 
niveau slechts toegelaten om 
dekstoelen op de Titanic te ver-
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plaatsen, terwijl het schip bezig 
was te vergaan in de zee van de 
Franse revolutie. Een democratie 
heeft bekeerde mensen nodig.
In diezelfde tijd begon de Heere 
door Zijn Woord en gelovige 
broeders te roepen tot de dienst 
des Woords. Het advies van Spur-
geon volgend in zijn ‘Lezingen tot 
mijn studenten’ gaf ik pas gehoor 
toen ik niet anders kon. 

De theologiestudie was aanvan-
kelijk moeilijk. Bij de universiteit 
in Kampen droeg ik de volgende 
regels bij aan een officiële gedich-
tenbundel: ‘Zittend in de boemel-
trein naar Kampen, wachten mij 
wel duizend rampen. Grieks, La-
tijn, oude geschiedenis; het is het 
ergste wat er is.’ Het is toch nog 
goed gekomen. Uiteindelijk zou 
ik zelfs promoveren, eerst in de 
heilige Godgeleerdheid en later 
ook in de klassieke Griekse taal en 
letteren. Na Kampen en Utrecht, 
vertrok ik naar Zuid-Afrika. In dat-
zelfde land waar de Heere me als 
journalist geroepen had tot Zijn 
dienst, werd op bijzondere wijze 
de deur geopend om verder te 
studeren. Ik studeerde cum laude 
af aan de Universiteit van de 
Oranje Vrijstaat. Dat was een mooi 
getuigenis, ook van de trouw van 
de Heere Die liet zien dat het 
mogelijk is om alle vakgebieden 
van de theologie uitstekend te 
beheersen en Hem toch te blijven 
vertrouwen op Zijn Woord. 

Het is voor mij belangrijk om als 
ethicus zorgvuldig te luisteren 
naar de Bijbel in gemeenschap 
met de Kerk van alle tijden en 
plaatsen. Het gaat erom wat de 
Heere spreekt en hoe Zijn Kerk 
dit ontvangen heeft. Daarbij is de 
Schrift bepalend, maar de wolk 
van getuigen behoedt ons ervoor 
om niet op de loop te gaan met 
eigen ideeën of de culturele 
waan van de dag. Daarbij helpt 
levenservaring en dertig jaar be-
dieningservaring op drie verschil-
lende continenten. Dan kan je aan 
studenten overbrengen dat de 
Heere een Woord heeft voor alle 
aspecten van het leven. Hij heeft 
ons geen wezen gelaten. 

er niet buiten staan maar wordt er persoonlijk in 
betrokken. Vandaaruit wil hij de gemeente onder-
scheidenlijk aanspreken.

De toepassing van het heil heeft dan ook een grote 
plaats in zijn geschriften en prediking waarin hij 
duidelijk stelt dat in de toepassing van de welda-
den die Christus verworven heeft, de ene weldaad 
plaats maakt voor de andere weldaad. Daarbij 
spreekt ds. Van Sliedregt bijvoorbeeld onder-
scheidenlijk over de vrucht van de verschillende 
heilsfeiten zoals die wordt gekend in het hart van 
de gelovige. ‘Bij inleving wordt de rijkdom des heils 
voor het hart steeds heerlijker, naarmate in de lijn 
der heilsfeiten meer de voltooiing genaderd wordt, 
en de gedachtenis des geloofs zich meer richten 
mag op de voltooide vrucht van lijden, kruis, dood, 
graf en opstanding van Sions gezegende Borg.’ 

Daarbij kan ds. Van Sliedregt denken aan de 
discipelen. Zij stonden nog voor het kruis, de dood 
en de opstanding van Christus en hadden daarom 
nog zeer geringe kennis van Zijn zaligmakend 
werk en voornamelijk van Zijn Borgtocht. Pas na 
de opstanding van Christus en in het bijzonder met 
Pinksteren, werden zij ingeleid in de volheid van het 
geloof in de Persoon en het werk van Hem. In de 
jaren daarvoor hadden zij een hartelijke ziels- en 
geloofsbetrekking op Hem gekregen en leefden zij 
vooral uit Zijn profetische bediening. Van Sliedregt 
merkt dan op dat wij meer weten dan de discipelen 
omdat wij achter de heilsfeiten staan. Maar als 
het gaat over de oefening van het geloof kan hij 
toch opmerken: ‘heden kan dezelfde grondtrek 
gevonden worden in de leiding der ziel voor en in de 
doorbraak des geloofs.’

Dit maakt zijn prediking ook zeer pastoraal. Hij 
heeft oog voor het onderscheid tussen een 
toevluchtnemend geloof en een verzekerd geloof. 
Hij kan spreken over een toeleidende weg en de 
zielen die het betreft duidt hij in de prediking maar 
probeert hen ook geestelijke leiding te geven. De 
rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie 
krijgt een belangrijke plaats in zijn prediking als de 
weg waarin een zondaar de vaste grondslag vindt 
buiten zichzelf in Christus en de weg waarin nieuwe 
weldaden zich kunnen ontsluiten voor het hart van 
de zondaar. Voor Van Sliedregt is en blijft dit wel 
noodzakelijk om te kennen, om door alle gronden 
heen te zakken en wat meer is: God Zelf wordt er in 
verheerlijkt.  

‘Bij inleving wordt de rijkdom des 
heils voor het hart steeds heerlijker, 
naarmate in de lijn der heilsfeiten 
meer de voltooiing genaderd wordt, 
en de gedachtenis des geloofs zich 
meer richten mag op de voltooide 
vrucht van lijden, kruis, dood,  
graf en opstanding van Sions 
gezegende Borg.’ 
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