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Dankbaar voor de ontvangst, aan mijn tweede deel bereid, geef ik
hierbij mijn derde . Ik heb er alleen bij op te merken, dat ik, wat m . i.
eisch is voor een Nederlandschen kerkgeschiedschrijver, aan de historie
van de kerk in ons land meer aandacht gewijd heb, dan doorgaans in
boeken van buitenlandschee oorsprong geschiedt .
J. H. LAND WEHR .
Rotterdam, Juli 1912.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Deze tweede druk is hier en daar aanmerkelijk gewijzigd en vermeerderd .
J. H. LAND WEHR.
Rotterdam, November 1923 .
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NIEUWE KERKGESCHIEDENIS .
§ l . Karakter en verdeeling van dit tijdperk .
De nieuwe kerkgeschiedenis vangt aan met de beschrijving van de machtige beweging op kerkelijk terrein, welke
wij aanduiden met den naam van » Reformatie".
De Roomsch-Katholieke kerk had altoos den nadruk gelegd op uitwendige
eenheid en ze had haar kracht gezocht in het ambt en in de genademiddelen, welke zelfs r ex opere operato" d . i . : alleen door het gedane
werk" voordeel afwierpen . Ze had haar gansche gebouw der leer onderschraagd door de pilaren, haar door sommige kerkvaders verstrekt, en
deze pilaren waren door de scholastiek versierd en bevestigd . Wel riepen
vele stemmen in haar boezem om verandering en om wegneming van
misstanden, wel was de ontevredenheid hier en daar hoog geklommen ;
maar de Roomsch-Katholieke kerk stond toch nog altoos als een kolossus,
met hare armen de volkeren in het Westen omklemmend .
De Reformatie riep van het w o o r d d e r m e n s c h e n terug naar
G o d s W o o r d ; zij stelde tegenover het » opus operatuin" de noodzakelijkheid van het waarachtig geloof ; zij was niet tevreden met eene
uitwendige vormelijke eenheid, maar zij riep om inwendig leven met God,
niet los van de H . Schrift, maar in alles aan haar gebonden . Zij riep
als haar schibboleth uit, dat de mensch all e e n gerechtvaardigd
wordt door het geloof in Jezus Christus .
De Germanen hoorden het eerst die machtigste wekstem en zij luisterden . Zij worstelden zich los uit de ijskoude omarming van eene
liefdelooze moeder, die door zucht naar geld verblind en door zucht
naar macht ontaard was . Vele Romaansche en Slavische volken, minder
gedreven door eene begeerte naar vrijheid, bleven zich buigen onder
den loodzwanen schepten der Roomsche hierarchie.
Karakter,

12
Wij zien het reformatorische beginsel zich baan breken onder de meeste
Germaansche volken, niet alleen op kerkelijk maar ook op maatschappelijk en staatkundig terrein, terwijl onder de meeste Romaansche volken
de slaafsche geest der onderwerping de ontwikkeling van het leven
belemmerde op ieder gebied .
De kerken der Reformatie waren begonnen met te vragen naar inwendige
eenheid, eenheid des geloofs, maar zij verloren de zichtbare eenheid .
Lutherschen en Gereformeerden kwamen naast elkander te staan, en,
hoewel in de hoofdzaken der leer één, nochtans ieder met een eigen instituut .
De Roomsche geschiedschrijver beschouwt zijne kerk als de alleen
ware en zaligmakende en alle andere kerken houdt hij voor secten . Hij
heeft dus alleen de geschiedenis van zijn kerk te beschrijven . Anders
staat het met den gereformeerden historieschrijver . Deze heeft na de
Reformatie het oog te vestigen op de wording en ontwikkeling van meer
dan een instituut, en, terwijl hij eigen instituut handhaaft, heeft hij ook
het goede in andere instituten te zoeken en te waardeenen .
Dit tijdperk heeft drie onderdeelen . Het eerste tijdperk
Luthers optreden tot den Westfaalschen
vrede (1517--1648) . Dit is de tijd van de Reformatie ende ContraR e f o r m a t i e. In dit tijdvak wordt geschetst d e a r b e i d van de reformatoren, die, op het gebied van de leer en den dienst in de kerken,
terugriepen tot het Woord van God ; de o n t a a r d i n g van het Reformatorische beginsel door verschillende secten, v .n, door de Wederdoopers
en d e p o g i n g van Rome om de kracht der Reformatie te breken en
door allerhande middelen het aangevangen werk te verstoren .
Het tweede tijdvak is dat van 1648 t o t h e t b e g i n d e r 19e eeuw .
In dien tijd zien we, hoe de kerk der Hervorming allereerst den invloed gevoelt van het P i ë t i s m e . Het starre orthodoxisme dreef
duizenden in de armen van het Piëtisme . Daarnevens zien wij het
M e t h o d i s m e veld winnen . En gelijktijdig zien we het D e ï s m e opkomen, dat later in de verlichting in Frankrijk en de A u f k l ar u n g
in Duitschland, terugriep van de openbaring i n d e H . S c h r i f t tot
de openbaring i n d e n a t u u r ; van het W o o r d G o d s tot het
woord des menschen, van het geloof tot de rede.
Het derde tijdvak omvat de historie der kerk v a n h e t b e g i n der
19e e e u w t 0 t h e d e n . In dezen tijd zien we de droeve gevolgen van
Verdeellag .

van
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de kentering in de wereld der geesten, de gevolgen van de Revolutie,
ook op het gebied der kerk, doch anderzijds zien we een herleven van
den reformatorischen geest en in vele landen een terugkeeren tot de
Heilige Schrift en de leer der vaderen .

EERSTE TIJDVAK.

Van Luthers optreden tot den Westfaalschen vrede
(1517 1648) .
A.

De Duitsche Reformatie .

§ 2 . Luther tot zijn eerste optreden .
De man, die door God verkoren was, om terug te roepen tot de Wet
en de getuigenis en die een strijd op leven en dood zou wagen met de
Roomsch-Katholieke kerk was M a a r t e n L u t h e r, de hervormer, die
op de fel-bewogen levenszee gewandeld heeft met het lied des geloofs
op de lippen : ,,Ein fester Burcht 1st unser Gott" .
Luther werd den loden Nov. 1483 te Eisleben geboren
uit zeer eenvoudige ouders . Hij was een kind des volks
en in zijn gansche leven heeft hij zijne afkomst nooit verloochend. Hij
is altoos de man des volks gebleven, die „recht en slecht" door zijne
prediking en zijne geschriften, gesteld in de echte volkstaal, den weg
wist te vinden tot het hart van de Duitsche natie .
Luther werd zeer streng opgevoed . Daar zijne ouders, die uit Eisleben naar Mansfeld verhuisd waren, in betere levensconditie gekomen
waren, kon hij de scholen te Mansfeld en te Maagdenburg bezoeken,
waar hij echter slechts geringe vorderingen maakte . Eerst in Eisenach,
waar hij in het huis van den aanzienlijken koopman Cotta werd opgenomen, en waar hij een andere omgeving leerde kennen, kwamen zijne
rijke gaven aan het licht .
Luthers jeugd.

14
In 1501 ging hij naar de universiteit te Erfurt, om,
Luther op de
naar de begeerte zijns vaders, in de rechten te studeeren .
BCatlenlle.
,
Aan deze universiteit heerschte nog altoos de geest der
scholastieken, ofschoon de Humanisten er ook vertegenwoordigd waren .
Hoewel Luther met enkele Humanisten vriendschap onderhield, is hij
toch van deze richting verre gebleven .
Bij den ,,Mutiaanschen bond" (II, 154) is hij nooit aangesloten geweest . Hij gevoelde zich tot de klassieken wel aangetrokken, echter niet
om het aesthetisch genot, dat ze verschaften, maar wel om de practische
levenswijsheid, die uit hun boeken sprak . In 1505 werd hij magister artium" .
Het leven aan de universiteiten in die dagen was tameLather in liet
lijk ruw. Bij een van de vele vechtpartijen die er dikwerf
klooster.
~
onder de studenten plaats hadden, werd een vriend van
Luther doodgestoken . Enkele maanden later, toen Luther van een reis,
om zijn vader te bezoeken, terugkeerde, niet ver van Erfurt bij het
dorp Stotternheim, werd Luther door een zwaar onweder overvallen . De
bliksem sloeg vlak voor hem in . Dit voorval deed hem uitroepen : Help,
lieve Sint Anna, ik zal een monnik worden." Dit laatste voorval is ongetwijfeld de naaste aanleiding geweest van zijn gaan in een klooster .
Zonder dat zijn ouders ervan wisten, nam hij intrek in het Augustijnerklooster te Erfurt . De vraag naar de zaligheid zijner ziel hield hem dag
en nacht bezig . Want Luther had van zijn jeugd aan geleefd onder het
besef van Gods straffende gerechtigheid . Hij vastte, bad en kastijdde
zichzelven . Indien ooit een monnik door zijn monnikerij in den hemel
gekomen was, dan zou ik er zeker gekomen zijn", getuigde hij later.
Dat men in dat klooster meer Evangelisch gezind was dan elders, vindt
in de geschiedenis geen grond . J o h a n n e s v o n S t a u p i t z, de vicarius van al de Augustijner-kloosters, wees Luther, toen diens strijd al
heftiger werd, op de verzoening der zonden door Jezus Christus . Op
diens raad begon Luther de H. Schrift te lezen. In 1507 ontving hij de
priesterwijding.
AANMERKING. De geschiedenis van den plotselingen dood van zijn vriend
(de legende noemt hem ten onrechte Alexius) en de geschiedenis van het
onweer bij Erfurt zijn door onnauwkeurige geschiedschrijvers te zamen
gevoegd tot één verhaal, maar dat is onjuist . Het zijn twee opzichzelf staande
voorvallen in Luthers leven .
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In 1502 had Frederik de Wijze een universiteit gesticht
te Wittenberg. Naar die universiteit werd Luther volgens
besluit van zijne orde gezonden, om zijne studiën te voltooien . Hij werd in 1509 baccalaureus" in de theologie . Spoedig daarop
werd hij naar Erfurt teruggezonden . Als vertrouweling van von Staupitz
reisde hij in 1511 naar Rome, om daar een strijd, in de orde ontstaan,
door de curie beslecht te krijgen . Veel zag hij op deze reis . Later verklaarde hij : pik wilde voor geen 100 .000 gulden, dat ik niet te Rome
geweest was" ; maar hij was toch, door al wat hij zag, niet geschokt in
zijn overtuiging omtrent paus en kerk . Teruggekeerd naar Wittenberg,
werd hij in 1512 doctor in de theologie .
Hij begon nu Evangelische voorlezingen te houden over de Psalmen,
den brief aan de Romeinen, Galaten, Hebreeën en Titus .
In 1515 werd hij districtsvicarius over elf kloosters in Saksen en
Thi ringen.
Op aandringen van von Staupitz trad hij tegelijk als priester op . Zijn
prediking kenmerkte zich door een eigenaardigen vorm . Ze was populair
en in 't geheel niet naar scholastieken trant.
Gedurende dezen tijd rijpten in Luther reformatorische gedachten . Het
Humanisme liet hem koud . Hij achtte Erasmus' geleerdheid hoog, maar
gevoelde zich niet tot hem aangetrokken . Zelfs koos hij tegenover het
Humanisme partij, in zooverre hij de leuze ophief : I van Aristoteles terug
naar Paulus en Augustinus" . En uit de H . Schrift en Augustinus putte
hij waarheden, die reeds lang onder een korenmaat bedolven lagen . Hij
leerde de réchtvaardigmaking door het geloof, verkondigde de onbekwaamheid des menschen tot eenig geestelijk goed, trad op tegen de
vormelijke vroomheid zijner dagen en veroordeelde scherp de heiligenvereering en bedevaarten .
Schoon nog getrouw zoon van Rome's kerk, begon in hem reeds te
gloren dat alles-overwinnend geloof, dat hem gesterkt heeft om een
machtige kampioen te zijn voor de waarheid Gods tegenover de leugen
der menschen.
Luther in
Wittenberg.

AANMERKING . De bekeering van Luther is niet een Damascus-bekeering
geweest . Langzamerhand is in hem het geloof aan de rechtvaardigmaking door
het geloof alleen geboren ; maar het doorbreken van het volle licht moet
gesteld worden in den winter tusschen 1512 en 1513, d .i . tusschen zijn promotie tot doctor in de theologie en zijn voorlezingen over de Psalmen en
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over den brief aan de Romeinen. Eerst na dien tijd bestudeerde hij de geschriften van Augustinus, Tauler en het boekje ,,Ein deutsch Theologie"
hetwelk hij in 1516 opnieuw uitgaf. (Zie H. H. Kuyper. Stemmen des Tijds.
De geboortestond der Reformatie . Jg . II . 7 .)

§ 3 . De Aflaatstrijd .

Aanleiding .

de

Leo X was in 1513 paus Julius II opgevolgd . Hij was
. 153),
renaissance-paus" (II
de man, die het genot

der zinnen stelde boven de genieting des heils, en die als zijn levensideaal gekozen had niet de bevordering van den godsdienst, maar de
vermeerdering van zijn macht . Daaruit werd geboren een politiek der
financiën, die aanleiding gaf tot den schandelijken handel met den aflaat .
Reeds het 5e lateraansche concilie in 1517 had aan den paus ter wille
van den oorlog met de Turken de heffing van een tiende toegestaan
voor geheel de Christenheid, maar de benoeming van vele kardinalen en
het in-het-leven-roepen van nieuwe ambten vereischte ook veel geld .
Daarenboven was Julius II reeds in 1506 begonnen met een aflaat uit te
schrijven voor den bouw van de St . Pieterskerk. Leo X zette het werk
van zijn voorganger voort . Hij benoemde den Italiaan J o h . A n g e l u s
A r c i m b o 1 d i voor 2 jaren tot commissaris van den aflaathandel in een
groot deel van Duitschland. Deze stelde J o h . T e t z e 1, een Dominicaan,
aan tot ondercommissaris . Toen Arcimboldi naar Scandinavië toog, ging
Tetzel over in den dienst van den Keurvorst A 1 b r e c h t v o n M a i n z,
en in 1517 begon hij zijn werk. Hij doorreisde het land van Brandenburg (in Saksen mocht hij niet komen) . Met groote schaamteloosheid
verrichtte deze door zijn leven veelbesproken man zijn werk .
AANMERKING . In deel II, peg. 03 en 84 is over den aflaat gehandeld . Het
gebruik daarvan was gaandeweg toegenomen . De z.g.n . c o n f e s s i o n a l e
(een der meest gebruikelijke vormen van den aflaat) gaf aan den bezitter
verlof om voor lederen priester, dien hij verkoos, ook uit de bedelmonniken,
te biechten en legde aan de geestelijken de verplichting op e e n m aal in
gezonde dagen en telkens bij doodsgevaar vollediger aflaatte geven .
Dit gebruik van den aflaat was wel nooit door eenig concilie vastgesteld,
maar bestond reeds lang in de practijk . Omdat de latere scholastieken geleerd
hadden, dat een o n v o 1 k o m e n berouw (uit vrees voor den dood of de hel)
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voor v o l k o m e n moest aangezien worden, werd de zondenvergeving geheel
veruitwendigd, het schuldgevoel verstompt en de godsdienstzin totaal ondermijnd . En het is niet te verwonderen, dat onder het volk de meeping opkwam,
dat de aflaten „satisfactiones esse compensationem ad delendam culpam" d .i.
dat de aflaten vergeving boden voor nog-te-begane zonden .
Tetzel was op zijn reis gekomen te Juterbogk en Zerbst,
zeer dicht bij Wittenberg . De treurige gevolgen van dezen
aflaathandel bemerkte Luther in den biechtstoel . De bijbelscha leer der
boete zag hij met voeten getreden .
Het verloop .

AANMERKING . De echtheid van Tetzels woorden „Sobald das Geld im
Kasten klingt die Seele aus dam Fegefeuer springt" is bewezen . Tetzel zelf
heeft later de echtheid erkend door het nog erger te maken en te betuigen,
dat „noch schneller als das Ablassgeld den Boden der Kiste erreicht, die Seele
aus dam Fegefeuer erlóst ist" .
Het werd bij Luther als een vuur in zijn binnenste . Eerst predikte hij
tegen den aflaat, maar op 31 0 c t . 1517 sloeg hij, naar academisch gebruik, 95 stellingen aan tegen de deur van de slotkerk te Wittenberg.
Ze hadden alle betrekking op den aflaat . Binnen korten tijd waren deze
stellingen wijd en zijd verspreid niet alleen door Duitschland, maar ook
daarbuiten in geheel Europa en de ontzaglijke bijval, welken zij inoogstten,
was een welsprekend bewijs, dat Luther had uitgesproken, wat in velen
hart leefde.

Enkele dier stellingen luidden aldus
1 . Onze Heer en Meester Jezus, als Hij spreekt : doet boete, wil, dat het
geheele leven van de geloovigen boete zij .
2. Dit woord „boete" kan niet slechts van de sacramenteele boete, d, i.
van de biecht en de genoegdoening, die door de priesters geoefend worden,
verstaan worden .
3. Maar daaronder wordt ook niet verstaan louter de inwendige boete, welke
niets waard is, wanneer zij niet naar buiten de dooding van het vleesch bewerkt .
6. De paus kan geen schuld vergeven, dan in zoover hij bevestigt, wat
door God vergeven is.
7 . God vergeeft aan niemand schuld, die zich niet tevoren verootmoedigt .
32. Eeuwig zullen met hun leeraars ten verderve gaan, die meenep door
aflaatbrieven van hun zieleheil verzekerd te zijn .
72 . Wie tegen de redevoeringen der aflaatpredikers zich stelt, die is zalig
te prijzen.
AANMERKING .

Handti . Kerkgesch . 111
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76. Wij zeggen, dat de agaat niet in staat is de geringste dagelijksche
zonde, wat de schuld betreft, weg te nemen .
Niemand meldde zich aan, om met Luther te disputeeren . Tetzel alleen
roerde zich . Hij verbrandde de stellingen te Ji terbogk en stelde tegenover
Luthers stellingen 106 stellingen, die door professor W i m p i n a waren
opgesteld . De leer van den aflaat werd daarin verdedigd met een beroep
op Thomas Aquinas. De universiteit van Frankfort a/0 . benoemde Tetzel
deswege tot doctor in de theologie .
Luther antwoordde in 1518 met een ,,s e r m o e n v a n d e n af! a a t
en de genade" . Tetzel schreef daarop ~vorlegung wijder eijnen
v o r m e s s e n S e r m o n" en gaf daarna een tweede reeks van stellingen .
Luther gaf daarop uit een geschrift : ,,F re i h e i t e i n e s S e rm ons
papstlichen Ablass belangend".
Dr . Johann von Eck te Ingolstadt schreef ook tegen Luther, maar dit bleef een
bestrijding in handschrift . Het antwoord van Luther bleef ook in handschrift .

§ 4. De strijd tegen Luther .
Paus Leo X had eerst gedacht dat de heele zaak der
Wittenberger stellingen een onbeteekenende strijd onder
monniken was . Hij roemde broeder Martinus zelfs als een knappen kop .
De Dominicaan S y l v e s t e r Prierias (M a z z o l i n i), pauselijke boekencensor, schreef tegen Luther en nam Tetzel in bescherming . Het was
een erbarmelijk boek, en aan Luther viel het niet moeilijk, om het kort
maar krachtig te wederlegger . Prierias schreef voor de tweede en derde
maal, maar Luther wederlegde ook deze boeken, zelfs op schertsender
toon . De paus legde aan den onhandigen Dominicaan het zwijgen op .
In Mei 1518 schreef Luther aan den paus een deemoedigen brief en
trachtte zijne stellingen te verdedigen . Von Staupitz zou dezen brief
overhandigen aan den paus . Intusschen maakte men zich in Rome gereed
tot den strijd . Op 7 Augustus 1518 ontving Luther een oproeping om
binnen 60 dagen te Rome te verschijnen, ten einde zich te verdedigen .
Prierias .

De Wittenbergsche universiteit bewerkte, dat Luther in
Duitschland zou verhoord worden en de Keurvorst Frederik
de Wijze wist van den paus te verkrijgen, dat Luther te Augsburg voor
Cajetanus.
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den pauselijken legaat, den kardinaal C a j e t a n u s, zou verschijnen . Dit
geschiedde in Oct . 1518 . Cajetanus, die een aanhanger van Thomas
Aquinas was, beriep zich in zijn gesprek met Luther op de scholastieken
en eischte van Luther herroeping van diens stellingen . Luther antwoordde
met de H . Schrift . Hij bood aan zijne stellingen aan het oordeel van
verschillende universiteiten te onderwerpen . Cajetanus werd ten laatste
boos en zijn stemming wordt zeer duidelijk geteekend in deze door hem
geuite woorden : ego nolo amplius cum hac bestia colloqui, habet enim
enim profundos oculos et mirabiles speculationes in suo capite, d . i :
ik wil niet langer met dit beest samenspreker, want hij heeft diepe
oogen en wonderbare beschouwingen in zijn hoofd . Cajetanus bleef bij
zijn eisch, dreigde met den ban en met het interdict voor de plaatsen,
waar Luther zich zou ophouden . Luther beriep zich nu (16 Oct . 1518)
a papa male inf ormato ad papam melius informandum, d . i .
van den slecht onderrichten op den beter te onderrichten
paus. Met behulp zijner vrienden verliet hij heimelijk Augsburg en dat
was zijn geluk. Cajetanus had werkelijk een geheim bevel tot inhechtenisneming van Luther van den paus ontvangen . Toen dit niet uitgevoerd
kon worden van wege Luthers vlucht, eischte hij van den keurvorst, dat
deze Luther naar Rome zou zenden, of ten minste uit zijn land zou
bannen . Luther, die van den keurvorst vernam, wat Cajetanus geschreven
had, wilde in ballingschap gaan ; maar de keurvorst antwoordde aan
Cajetanus, dat hij, volgens Luthers wensch, gaarne het oordeel van eenige
universiteiten zou hooren en dat hij zoolang Luther op een veilige plaats
in Duitschland bewaren wilde . Zonder antwoord af te wachten beriep
Luther zich op 28 Nov . 1518 van den paus op een algemeen
concilie .
Om Luther van den steun, dien de keurvorst hem heimeiijk bood, te berooven, zond de paus den Saksischen
edelman en pauselijken kamerheer K a r 1 v o n M i l t i t z tot Frederik den
Wijze met de gewijde gouden roos, een bijzonder bewijs van pauselijke
onderscheiding, maar tevens met den eisch, om Miltitz in zijn optreden
tegen Luther de behulpzame hand te bieden . In Dec . 1518 werd in
Duitschland een bul uitgevaardigd, waarin uitgesproken werd, dat de
door Luther bestreden opvatting van den aflaat de eenig juiste was. Op
zijne reis bemerkte von Miltitz, dat overal wel drie voor Luther waren
von 1Vi~ltitz.
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tegen een voor den paus . Hij besloot daarom vriendelijk jegens Luther
te zijn . Het optreden van Tetzel keurde hij af en de vriendelijke gezant
wist zooveel te bewerken, dat op eene samenkomst te A 1 t e n b u r g,
Jan . 1519, Luther zich bereid verklaarde, in een schrijven aan den
paus te betuigen, dat hij te scherp was opgetreden, dat hij de Duitsche
Christenheid tot onderwerping aan den paus zou vermanen, dat hij voor
een Duitschen bisschop wilde verschijnen, (het recht van appellatie
behield hij zich echter voor, ingeval hij zich niet kon onderwerpen) en
dat hij zou zwijgen en van verderen strijd zou afzien, indien n .m . zijn
tegenstanders ook zwegen .
Op 3 Mrt. 1519 schreef Luther werkelijk aan den paus .

§ 5 . Het dispuut te Leipzig en het optreden van
Me1anch ton .
De reeds genoemde dr . Johann Eck was in een p
ennestrijd gewikkeld met een vriend en collega van Luther
Andreas Bodenstein von Karlstadt, hoogleeraar te Wittenberg .
Te Leipzig zou nu een dispuut plaats hebben, om den strijd te beslechten .
De trotsche Eck had in zijne stellingen ook Luther aangevallen . Deze
zag zich genoodzaakt, ondanks zijn belofte aan von Miltitz, stellingen
tegen Eck openbaar te maken . En nu riep Eck Luther op tot deelneming
aan het dispuut, dat in tegenwoordigheid van den streng-katholieken
hertog Georg von Saksen op den Pleiszenburg te Leipzig gehouden zou
worden. Karlstadt disputeerde vier dagen lang met Eck over den vrijen
wil en de werkzaamheid der goddelijke genade . Op 4 Juli 1519 verscheen
Luther op de kampplaats . Luther beweerde, dat het pausdom een door
de geschiedenis geworden menschelijke instelling was . Eck zei daarop,
dat Hus en Wiclif wegens dat gevoelen veroordeeld waren . Daar op zei
Luther, dat onder de stellingen, die Hus verdedigd had, vele Christelijk
en Evangelisch waren geweest bijv . dat het geloof aan Rome's opperhoogheid niet noodzakelijk was tot zaligheid . Eck antwoordde : » eerwaardige vader, wanneer gij gelooft, dat een rechtmatig bijeengekomen
concilie dwalen kan, dan zift gij een Heiden en tollenaar ." Dat was het
hoogtepunt van het dispuut. Er werd echter door Eck niets gewonnen .
Luther bleef er bij, dat een concilie kon dwalen .
et dispuut.
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Boor zijne vrienden gevleid en met de gunst van den
toehertog vereerd, verliet Eck, die zichtelven de victorie
kende, Leipzig en ging naar Rome, om daar verder het proces tegen
Luther te bevorderen . Luther, die naar het oordeel zijner vrienden gezegepraald had, werd ook door velen geëerd, niet het minst door de
H u m a n i s t e n . Deze zagen in Luthers optreden tegen Rome's leer een
poging, om de vrije gedachte te propageeren . Een groote schaar van
toehoorders verdrong zich in Wittenberg rondom Luther, om te hooren
naar zijne voorlezingen . U 1 r i c h v o n H u t t e n, de Humanist met de
pen, de koene strijder voor de vrijheid van de Duitsche natie, en Franz
v o n S i c k i n g e n, de Humanist met het zwaard, die den krijg voor de
vrijheid als een ideaal zijns levens beschouwde, boden Luther hun steun
aan ; maar de vriendschap dezer mannen, die eens anderen geestes waren,
was gevaarlijk voor de Reformatie .
Gevolgen,

Van grootex waarde was de vriendschap van P h i 1 i p p
Melanchton (Schwarzert) 1497-1560, die ook bij
het dispuut te Leipzig tegenwoordig was. Melanchton was in 1497 geboren te Bretten in Pfalz, bezocht op 13-jarigen leeftijd de universiteit
te Heidelberg, gaf op zijn 16e jaar een Grieksche spraakkunst uit, werd
op zijn 17e jaar magister en op zijn 21ste jaar op voorspraak van Reuchlin,
een bloedverwant, hoogleeraar in de Grieksche taal te Wittenberg . Zijn
roem verbreidde zich door geheel Europa en weldra zaten duizenden
toehoorders aan zijne voeten . Hij werd geprezen als de ,,praeceptor
Germaniae" . Melanchton was in de eerste plaats philoloog . Als theoloog heeft
hij de reformatorische gedachten van Luther in systeem gebracht . Z ij n
boek » Loci rerum thologicarum" is de eerste dogmatiek
v a n h e t P r o t e s t a n t i s m e. Als beoefenaar van het kerkrecht heeft
hij vele ordeningen gemaakt, waarbij hij echter niet altoos die beginselvastheid toonde, die voor een man des rechts noodzakelijk is .
Melanchton was een fijn beschaafd man met een zacht karakter, meer
een irenisch man dan een strijdbaar held . De Evangelische waarheid had
de liefde van zijn hart. Hij schreef over het dispuut te Leipzig een brief
aan Oecolampadius te Bazel . Deze kwam in handen van Eck en zoo
werd ook Melanchton in den strijd gewikkeld . Voor Luther is Melanchton
van groote beteekenis geweest. Hij heeft veel bijgedragen tot het rechte
verstand van den grondtekst des N . Testaments en Luther achtte hem
14Ielanchíon .
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ook zeer hoog. Hij schreef : » ik ben de baanbreker, maar Melanchton is
de man, die in stilte zaait met zijne rijke gaven, hem door God verleend" .
AANMERKING . Een der meest invloedrijke vrienden van Luther werd G e o r g
Burkhardt, geb . 1484 te Spalten daarom Georg Sp al atinus genoemd.
Hij had veel invloed aan het hof van F r e d e r i k d e n W ij z e, die hem in
1509 reeds de opvoeding van zijn neef Joh . Frederik toevertrouwde . In 1514
werd hij hofkapelaan en geheimsecretaris, in welke hoedanigheid hij den
keurvorst vergezelde naar de rijksdagen . J o h a n d e B e s t e n d i g e stelde
hem aan tot Evangelisch prediker en superintendent te Altenburg en nam
hem mede naar de rijksdagen te Spiers (1526) en Augsburg (1520) en Johan
Frederik d e Grootmoedige, zijn vroegere leerling, betrok hem in de
gewichtige onderhandelingen te Schmalkalden .
§ 6. Luthers reformatorische geschriften en de breuk
met Rome.
De voornaamste geschriften van Luther uit zijn eersten
in
hij
tijd zijn drie
getal. Nog altoos gevoelde
zich getrouw
g
zoon der kerk en wilde niet met haar breken, maar de
omstandigheden drongen hem er toe .
In het jaar 1520 schreef hij zijn eerste boek . Het was getiteld ,,a a n
zijne keizerlijke majesteit en den Christelijken adel der
D u i t s c h e n a t i e ." In dit boek bestrijdt Luther de drie muren, die
Rome gebouwd had t. w . allereerst de verheffing der geestelijken boven
de leeken, welke Gods Woord niet kent ; ten tweede de macht der
geestelijken, om alleen de H. Schrift uit te leggen, en de macht van den
paus om alleen een concilie bijeen te roepen . Hij roept daarom alle leeken
op, om gebruik te maken van hun van God gekregen rechten en de
overheid, om de ongerechtigheden der kerk weg te ruimen en ten derde
ijvert hij tegen de vele misbruiken in Rome's kerk .
Het tweede boek was getiteld e de captivitate babylonica ecclesiae," d. i . over de Babylonische ballingschap der kerk .
Dit boek bewoog zich alleen op het gebied van de 1 e e r d e s g e 1 o o f s .
Het was in het Latijn gesteld en Luther toonde erin aan, dat de leer der
transsubstantiatie valsch was, dat de kelk bij het avondmaal aan de
leeken niet mocht onthouden worden, dat er geen zeven maar twee sacramenten waren . Hij liet de biecht nog bestaan, maar niet als sacrament .
Luthers
eschr;:
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Het derde en belangrijkste geschrift had tot titel ,,o v e r d e v r ij h e i d
v a n e e n C h r i s t e n m e n s c h ." Daarin wordt het levensideaal geteekend van een Christenmensch . Hij is door het rechtvaardigmakend
geloof één met Christus en door dat geloof is hij een heer over alle
dingen, maar door de liefde is hij een knecht aller dingen .
Dr. Eck keerde uit Rome terug met een bul tegen Luther
Exsurge Domfine ." De paus veroordeelde daarin 41 zinsneden uit Luthers geschriften en gebood deze geschriften
openlijk te verbranden . Bovendien zou over Luther, wanneer deze niet
binnen 60 dagen herriep, de ban uitgesproken worden . Luther gaf aanstonds een boekje in het licht getiteld ,,t e g e n d e b u 1 v a n d e n a n t ic h r i s t." Nu was de teerling geworpen . Van teruggaan was geen sprake
meer . Luther moest verder . Op 10 Dec. 1520 verbrandde hij voor de
Elsterpoort te Wittenberg in tegenwoordigheid van vele studenten en
doctoren „alle pauselijke kanonieke boeken en de bul ." Daarop gaf hij
in een kort geschrift getiteld : ,,W a a r o m d o o r D r. M . L u t h e r d e
boeken van den paus verbrand zijn," rekenschap van zijne
handelwijze . Dit kleine geschrift werd spoedig gevolgd door een meer
uitgebreid getiteld : Grond en oorzaak van alle artikelen, die
door de pauselijke bul veroordeeld worden ."
De breuk met Rome was nu gekomen . Geheel Duitschland was in de
grootste spanning. Luther had gesproken, duidelijk en krachtig ; maar nu
sprak ook de paus. In een nieuwe bul ,,decet Romanurn pontificem"
sprak hij den ban uit over Luther en diens aanhangers en het interdict
over alle plaatsen, waar deze zich mochten ophouden .
AANMERKING . De bul » Exsurge Domfine" ving aldus aan : maak u op,
Heere en twist uwe twistzaak . Uw wijngaard wil een zwijn uit het woud
verwoesten, een zonderling wild zwijn wil hem afweiden ; maak u op, Petrus
. . . . maak u op Paulus
want daar is een nieuwe Porphyries opgestaan enz.
Luthers breuk
mei Rome .

§ 7 . De Rijksdag te Worms en zijne gevolgen .
Keizer Karel V begaf zich na zijne kroning te Aken
naar Worms en verwachtte daar de rljksstenden, die op
1 Nov . 1525 uitgenoodigd waren tot den eersten rijksdag,
die onder den nieuwen keizer gehouden zou worden . Al spoedig kwam
Luther
senoodie d
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de vraag op den voorgrond te staan, of Luther ook op den rijksdag genoodigd zou worden . De pauselijke legaat A l e a n d e r verzette zich er
heftig tegen, dat een door den ban getroffene nog gehoord zou worden .
De Keizer weigerde, maar de rijksstenden waren er beslist voor . Daarom
gaf de keizer toe en op 6 Maart werd hij genoodigd . De brief was
allerminzaamst gesteld. Intusschen teekende de keizer op 10 Maart een
bevel, dat alle geschriften van Luther aan de overheid moesten ingeleverd worden .
Op 26 Maart werd dit bevel gepubliceerd, toen Luther reeds op weg
was naar Worms . Een oogenblik schrok hij terug, maar hij greep aanstonds moed en liet zich noch door den keizerlijker biechtvader Glapion,
die hem naar den Ebernburg tot Franz von Sickingen lokken wilde noch
door de waarschuwing van Spalatijn weerhouden . Op den 16den April
verscheen Luther tot schrik van Aleander te Worms, begroet door eene
groote volksmenigte en op den middag van den volgenden dag stond hij
om vier uur reeds voor den keizer op den rijksdag .
J o h, v. E c k (niet die van Ingolstadt, maar uit Trier)

Luther : den
legde op den rijksdag Luther diens boeken voor en vroeg
Rijksdag.

hem, of hij die boeken voor d e z ij n e e r k e n d e en of
hij ze h e r r o e p e n w i 1 d e . De titels der boeken werden alle voorgelezen (Luther schreef later, dat hij niet wist, hoe men ze alle verzameld
had) . Luther verklaarde nu, dat die boeken door hem geschreven waren,
maar dat hij voor het antwoord op de tweede vraag uitstel verzocht.
AANMERKING . Over de wijze van dit eerste optreden is veel geschreven .
Sommigen zeggen, dat Luther wat verbluft was in die groote vergadering. Hij
was ,,erschrocken oder entsetzt" . Men schrijft dat dan toe aan de opvoeding
van Luther. Hij was maar een eenvoudige boerenzoon (Kirchengeschichte,
W. Móller, door v. Kawerau, pag . 27) maar anderen ontkennen dit (A. Hausrath
Luthers leben, I, 427--441) . Voornamelijk afgaande op het getuigenis van den
pauselijken legaat Aleander, die vlak voor Luther gezeten heeft en die bekent,
dat Luther „lachend is binnengekomen en het hoofd naar alle zijden gewend
heeft", meent deze historieschrijver, dat Luther volstrekt niet bevreesd geweest
is . Ook de vraag om uitstel is volgens Hausrath niet te verklaren uit een
gevoel van zwakheid en twijfelmoedigheid, maar wel uit een tevoren vastgesteld plan (misschien door zijn raadslieden hem verstrekt) om niet aanstonds weggezonden te worden na een verhoor in schijn . Wanneer hij tijd
van beraadslaging kreeg, dan moesten de afgevaardigden ook luisteren naar
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het resultaat van zijn overweging. Het plan van Aleander, om Luther het
spreken te beletten, werd daardoor verijdeld .
Op den volgenden dag (hij had een uitstel van 24 uur verkregen,
want langer tijd kon hem niet gegund worden volgens J . v . Eck, omdat het geloof in gevaar was) verscheen Luther weder voor den rijksdag . Het was vier uur op den middag. Het gedrang van het volk was nog
geweldiger dan op den eersten dag . Tot zes uur moest Luther wachten,
voor hij in de vergadering toegelaten kon worden . Luther begon met
zijn verontschuldiging aan te bieden, omdat hij op den vorige» dag de
vormen niet in alles naar behooren betracht had (zijn vrienden hadden
hem daarop opmerkzaam gemaakt) . Wat zijne boeken betrof, hij meende
die in drie soorten te kunnen verdeeles . 1° . zijn boeken o v e r h e t ge1 o o f e n d e z e d e n, die zelfs zijne vijanden waardeerden ;
boeken tegen

2°, zijn

den paus en de papisten . Deze kon hij niet

herroepen en 8° . zijn

boeken tegen bijzondere personen . Hij

toonde zich bereid, wanneer hij te heftig geweest was tegen bijzondere
personen, dit terug te nemen, maar, wat de waarheid betrof, wilde hij
alleen zwichten voor Gods Woord .
Daar afgesproken was, dat men met Luther niet zou disputeeren, kon
men op zijn eisch om wederlegging uit de H . Schrift niet ingaan . Toch
ontstond er een kort dispuut tusschen Luther en Eck, omdat Luther
zeide, datá het concilie van Constant in vele stukken met de H . Schrift
in strijd gehandeld had, maar de keizer wilde een einde aan de zaak
maken . Hij stond boos op en te midden van de algemeens verwarring
hoorde men Luther nog roepen : (ik kan niet anders, hier sta ik) God
helpe mij ! Amen .
AANMERKING . Het is niet met volkomen zekerheid te bepalen, welke
woorden Luther bij het einde van de vergadering temidden van de algemeens verwarring gesproken heeft . Hoogstwaarschijnlijk heeft hij alleen gezegd :
God helpe mij !" De woorden pik kan niet anders, hier sta ik" vindt
men het eerst in de Lutheruitgave van 1546 . Ze komen daar voor in deze
volgorde : » hier sta ik, ik kan niet anders . God helpe mij ."

Het was ongeveer zeven uur, toen Luther den rijksdag verliet . Buiten gekomen, werd hij aanstonds door vele Duitschers omringd, die hem begeleidden naar zijn kwartier . De Spaansche soldaten riepen » werpt hem
in het vuur" . In zijn herberg aangekomen riep Luther : » ick bin hindurch" .
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Reeds op den volgenden dag verklaarde de keizer, dat

Gevolgen
gen van
,
hij wel aan Luther vrijgeleide zou geven, maar dat hij
den Rijksdag .
tegen hem voorts als tegen een erkenden ketter zou op-

treden . De stenden, die Luther niet ongunstig gezind waren, zochten door
tusschenpersonen nog op hem in te werken .
AANMERKING . De keurvorst van Trier leidde de onderhandelingen en de
woordvoerder was de kanselier d r . V e h u s, maar Luther hield zich alleen
aan het Woord van God. Ook J o h . C o c h 1 e u s, vroeger de Reformatie
gunstig gezind, doch later haar tegenstander, wilde met Luther disputeeren .
Het werd echter den hervormer ontraden, om aan dit verzoek gehoor te
geven . Alle onderhandelingen bleven vruchteloos .

De keizer gaf aan den ketter, tegen het advies van zijn raadslieden,
vrijgeleide. Drie weken mocht hij nemen voor de terugreis, maar onderweg mocht Luther niet prediken . Op 26 April verliet Luther Worms.
Aleander wilde, dat dadelijk de ban zou uitgesproken worden, maar de
keizer wilde niet, buiten de stenden om, een edict uitvaardigen . Hij
verschoof de zaak tot op 25 Mei en, toen nu Frederik de Wijze en de
Pfalzgraaf afgereisd waren, niet in eens officieels stenden-vergadering,
maar toen de overgeblevenen toevallig bij den keizer waren, legde Karel
hun een edict voor. Niemand waagde het tegen te spreken . Zoo was
de schijn gered, dat de keizer met de stenden één lijn trok . Onder den
datum van 8 Mei ging het ,,E d i c t v a n W o r m s" de wereld in . Het
hield het volgende in . Over Luther werd de ban uitgesproken . Zijn uitlevering aan den keizer werd geëischt . Zijn
aanhangers moesten gevangen genomen worden . Alle
geschriften van Luther en diens aanhangers moesten
verbrand worden en de boeken-censuur moest toegepast worden .
AANMERKING. Onder gewone omstandigheden zou de zaak der Reformatie
door dit edict verloren zijn geweest, maar een rijkswet werd destijds door
de stenden slechts uitgevoerd, in zoover deze haar niet met hun belang in
strijd achtten . Twee dingen waren daarenboven oorzaak, dat de goede zaak
der Reformatie gered werd . Allereerst de stemming van het volk, dat voor
Luther partij koos en ten tweede de houding van de Franschen, die de
nederlaag geleden hadden bij de keizerverkiezing en die nu zonnen op wraak,
waardoor de jarenlange kamp ontstond, welke Karel V de handen bond .
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8.

Luther op den Wartburg en zijn terugkeer
naar Wittenberg.

Een dag voor zijne afreis uit Worms was aan Luther
Luther op den
het plan van den keurvorst medegedeeld, dat deze n .m .
t
Wartburg
hem wilde ontvoeren, zonder dat iemand zou weten waar
hij gebleven was . In het Thuringerwoud, nadat de keizerlijke heraut
reeds een een paar dagen Luther verlaten had, werd Luther bij Altenstein door vermomde ruiters overvallen en naar den Wartburg gevoerd .
De list was zoo volkomen gelukt, dat in den beginne vriend en vijand
meende, dat hij gedood was . Hij leefde op den Wartburg als jonkheer
G ó r g, maar de ongewone levenswijze veroorzaakte lichamelijke ongesteldheden en bovendien beschuldigde Luther zich in zijne gedwongen
rust van lafhartigheid . Toch was het verblijf op den Wartburg in vele
opzichten hoogst gezegend. Luther werd er bewaard voor de lagen zijner
vijanden, hij kon over zijn gedanen stap in stilte nadenken en zich
beproeven en hij was er in de gelegenheid, om zich te wijden aan
velerlei arbeid, die hoogst noodzakelijk was .
AANMERKING . Aleander vermoedde, toen hij van Luthers verdwijnen
hoorde, dat Frederik de Wijze er meer van wist, maar deze speelde den rol
van den onwetende . Dat velen Luther liefhadden, bleek wel duidelijk daaruit, dat, toen het gerucht verbreid werd, dat Luther, door een dolksteek vermoord, in een zilvermijn gevonden was, Aleander zich in Worms niet meer
zeker van zijn leven achtte .

Luther liet spoedig van zich hooren door twee geLuthers werk
schriften, het eerste over ,,D e 1 e e r d e r z o n d e e n
op den Wart
der gerechtigheid", het tweede over » De biecht" .
burg.
Iedereen wist nu, dat de hervormer nog in leven was .
De belangrijkste arbeid van Luther op den Wartburg is zijne ~V e rt a l i n g v a n h e t N . T e s t a m e n t" geweest. In Sept . 1522 werd het
N . Testament reeds uitgegeven in de Duitsche taal . (In 1534 was de
gansche Bijbel gereed) . Behalve aan de Bijbelvertaling wijdde hij zijn krachten aan de ,,K i r c h e n p o s t i 11 e", een verzameling van predikatieën . De
keurvorst had hem verzocht dit werk op zich te nemen . Een gedeelte was
reeds verschenen, voor Luther op den Wartburg kwam n .m . de adventspreeken.
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AANMERKING. De bijbelvertaling van Luther is van groote waarde geweest niet alleen voor den invloed en voortgang der Reformatie, maar ook
voor de ontwikkeling der Duitsche taal. Luther zelf schreef over het werk der
vertaling ,,men moet niet aan de letters in het Latijn vragen, hoe men Duitsch
moet spreken . Dat moet men den moeders in huis, den kinderen op straat,
den gemeenera man op de markt vragen, en in die taalmoet men overzetten ."

Oproerige bewegingen in zijn geliefd Wittenberg (zie
§ 9) deden Luther het besluit nemen, om zonder verlof
naar Wittenvan den keurvorst den Wartburg te verlaten . Op 1 Maart
berg .
Maani
1522 verliet hij het oord zijner ballingschap en op 5
schreef hij aan den keurvorst een brief, die getuigde van veel geloofsmoed. Hoewel hij in den ban was gedaan en zijn leven bedreigd werd,
betuigde hij : „ik kom naar Wittenberg onder hoogere bescherming, dan
de keurvorst verleenen kan ."
In de week van 9 tot 16 Maart trad hij eiken dag voor het volk op,
om te prediken . Zoo wist hij den opgestoken storm te bezweren .
Terugkeer

AANMERKING . De keurvorst Frederik de Wijze (1486--1525) had tot hiertoe zich het lot van Luther bijzonder aangetrokken . Het oordeel over dezen
vorst is zeer verschillend . Doorgaans houdt men hem voor een „beschermheer der Reformatie" . T h . K o 1 d e schreef over hem in 1881 en beweerde,
dat de keurvorst altoos een ijverig katholiek gebleven is, en dat hij aan
Luther alleen gehecht was, eensdeels omdat deze den roem van de door
hem gestichte universiteit zoo verhoogd had, anderdeels omdat zijn rechtsgevoel niet kon dulden, dat zijn beroemdste professor zoo maar in de handen zijner tegenstanders zou vallen en zijn sterk ontwikkeld patriotisme niet
duldde, dat Luthers zaak buiten de vaderlandsche erve zou gebracht worden .
Daartegen over beweert J. K ó s t 1 i n, dat Frederik na den rijksdag te Worms
oprecht in de zaak der Reformatie heeft medegeleefd, dat hij Luthers bijbel
ontving met de betuiging, dat hij daarin vlijtig zou lezen en dat door Gods
genade dit zijne ziel tot heil mocht wezen, en dat hij voor zijn dood het
avondmaal ontving onder beide gedaanten, waarmede hij volgens K. toonde
geheel en al de Reformatie te zijn toegedaan .
0. i . ligt de juiste beschouwing over den keurvorst hier in het midden . Feit
is, dat hij aan vele dingen, die in de Roomsch-Katholieke kerk bestonden,
tot het laatst van zijn leven gehecht bleef ; maar eveneens valt niet te
loochenen, dat hij wel sympathie gevoelde voor de leer der Reformatie . Tot
een positieve beschouwing, die den geheelen gang zijns levens beheerschte,
schijnt het echter niet bij hem gekomen te zijn .
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§ 9 . De zuivering van de Duitsche Reformatie.
Indien de Reformatie waarlijk een zegen zou zijn voor de jammerlijk
vervallen kerk, dan moest zij zich stellen tegenover drie stroomingen,
die haar van haar heilig karakter dreigden te berooven . De drie stroomingen waren het Fanatisme, het Humanisme, en de Revolutie .
Eerst, wanneer de Reformatie gezuiverd was van deze schadelijke invloeden, kon zij tot zegen zijn .
Toen Luther op den Wartburg was, arbeidden aan de
Zuivering van
universiteit te Wittenberg naast K a r 1s t a d t A m s d o r f
het Fanatisme.
'
en Melanchton, Joh . Bugenhagen en Justus
J o n a s . Karlstadt, niet vrij van eerzucht, zocht naar den eersten rang
en veroorloofde zich, om tot dat doel te geraken, verschillende buitensporige handelingen . Zonder eenige bezadigdheid, maar in onvoorzichtigen ijver, schafte hij aanstonds niet alleen het g e d w o n gen,
maar ook het v r ij e c o e 1 i b a a t af en beweerde hij, dat volgens de
H . Schrift alle priesters m o e s t e n huwen . Tegelijkertijd begon hij den
strijd tegen de b e e l d e n v e r e e r i n g en de vereering der heiligen .
Hij hief het kloosterleven op en schafte de mis af .
Luther hoorde van dit alles en waarschuwde tegen overdrijving . Ook
Melanchton spoorde tot bezonnenheid aan . Niets mocht baten . Studenten
en burgers veroorloofden zich de vrijheid om den openbaren eeredienst
te verstoren . Men wierp de beelden uit de kerken en verbrijzelde
de altaren .
Bij dit alles kwam, dat op 27 Dec . 1521 eenige profeten uit Zwickau
te Wittenberg kwamen . In Zwickau had T h o m a s M u n z e r gepredikt,
een man, die met hartstochtelijken ijver tegen de kerk opgetreden was .
Zooals bij alle mystieken moesten ook bij Munzer de genademiddelen
het ontgelden . Het Woord werd gesteld onder de inwendige openbaring,
de kinderdoop werd geheel en al verworpen, en het ambt werd van
weinig waarde geacht, de H . Geest moest alles doen . Toen Munzer uit
Zwickau verdreven was, kwamen twee van de profeten" n .m . N i c o1 a a s S t o r c h en de vroegere student T h o m a s S t u b n e r naar Wittenberg . De daar reeds ontstane verwarring werd nu nog grooter .
Melanchton nam een weifelende houding aan . Hij wendde zich in
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zijne verlegenheid tot Luther, die waarschuwde, maar uitdrukkelijk verklaarde, dat men geen geweld tegen de profeten" moest gebruiken .
Karlstadt gevoelde zich echter zeer tot hen aangetrokken . Hij begon de
studie te minachten . Scholen en universiteiten stonden de zaligheid in
den weg . De studenten verlieten bij hoopen de academie en begonnen
een handwerk te leeren . De keurvorst klaagde over den treurigen toestand . (Niemand weiss, wer Koch oder Keller ist) .
Nu kwam Luther naar Wittenberg, predikte met gloed en overtuiging
over de zaligmakende leer. Hij berispte alle overijling en voerde de gemeente weer terug tot de H . Schrift .
Karlstadt zweeg . De profeten" trachtten Luther tot ander inzicht te
brengen . Tevergeefs . Zij moesten de stad verlaten . De raad der stad
vereerde Luther met geschenken . De Reformatie was van dweeperij gered.
Het Fanatisme was uitgezuiverd .
De

uitzuivering van het H u m a n i s m e was twee-

ZaiveH van
ledi g. Allereerst keerde Luther zich af van de humanishet amar
tische ridderschap, v o n H u t t e n, die op litterarisch genisme,

bied en v o n S i c k i n g e n, die met het zwaard de
Reformatie wilde steunen . Deze hulp zou de Reformatie echter op verkeerde wegen geleid hebben . Het werk Gods zou in menschenwerk
ontaard zijn . Frans von Sickingen was den aartsbisschop van Trier
tegemoet getrokken (1522). Gaarne had hij den Wittenbergschen monnik
tot bondgenoot gehad, maar deze zag het gevaar dat dreigde en weigerde .
Von Sickingen werd geslagen en met zijn dood was de kracht der humanistische ridderschap gebroken .
Maar Luther scheidde zich ook af van het meer wetenschappelijke
Humanisme. Hendrik VIII, koning van Engeland, had het noodig geacht
tegen Luther te schrijven . Hij verdedigde de leer der 7 sacramenten en
overlaadde Luther met smaad . De paus achtte dit optreden van den
Engelschen koning zoo hoog, dat hij dezen met den eeretitel van e defensor fidei" begiftigde . Luther antwoordde op zulk eerre wijze, dat de
koning geen lust meer gevoelde, om de pen op te nemen .
De groote Humanist Erasmus had tot nu toe gezwegen . Hij gevoelde
zich niet eens geestes met Luther, maar vond tot verbazing van velen
ook geen reden, om tegen hem op te treden . De zaak kwam echter
anders te staan, toen Luther op zulk een heftige wijze tegen Hendrik VIII
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optrad . De Engelsche koning was de weldoener van Erasmus en, toen
nu de koning aangevallen werd, greep ook Erasmus naar de pen . Hij
bestudeerde de geschriften van Luther en bemerkte, dat deze op Augustiniaansche wijze leerde, dat de wil van den mensch onvrij is, dat de
mensch onbekwaam is tot het goede en geneigd tot het kwade . Deze
opvatting streed tegen de overtuiging van den Humanist, die juist zooveel
van den mensch verwachtte . Hij schreef nu een boek getiteld „d e
libero arbitrio" d .i, over den vrijen wil (1524) . Luther antwoordde een jaar later met het boek ,,d e s e r v o a r b i t r i o", d . i .
o v e r d e n k n e c h t e 1 ij k e n w i 1 . In dit boek toont Luther zich geheel
en al geesteskind van Augustinus . Luther had de Reformatie gezuiverd
van het Humanisme en, toen Erasmus zich geheel en al van de Reformatie
afkeerde, volgden hem allen, die gelijkgezind waren o . a. Zazius, Pirkheimer en Crotus.
Met de zuivering van het Humanisme waren alle gevaren

Zuivering van
nog niet overwonnen. Er openbaarde zich op het terrein
de Revolutie.

van het sociale leven een groot gevaar . De boeren trachtten
zich te ontworstelen aan de heerschappij van den adel . Luthers leer van
de Evangelische vrijheid werd misbruikt en met een beroep op die leer
werd de Revolutie verdedigd . De boeren werden in hun verzet aangemoedigd door de Zwickauer profeten, die niet alleen de bestaande orde
in de kerk trachtten omver te werpen, maar die ook de grondslagen van
het sociale leven ,,trachtten te ondermijnen door aan te sporen tot
verzet. Aan het hoofd der revolutionairen stond T h o m a s M u n z e r
(1490-1547) die in Midden- en Zuid-Duitschland door zijne opruiende
prediking de gemoederen in vlam zette . De toestand der boeren was
niet benijdenswaardig. Er bestonden vele misstanden . Gematigden onder
hen stelden de 12 artikelen ~a 11 e r B a u e r s c h aft" op, waarin o . a .
gevraagd werd om vrije keuze van predikanten . Omdat deze artikelen
door den Schwabischen vorstenbond niet werden aanvaard, kregen de
revolutionairen de overhand en ontstond de ,,B o e r e n k r ij g" (1524-1525) .
De beweging verbreidde zich uit Zuid-Duitschland naar het Oosten
(Oostenrijk) naar het Westen (Elzas) en naar het Noorden (Thi ringen) .
Luther gevoelde medelijden met de onderdrukte boeren . Hij schreef in
1525 zijne vermaning tot den vrede op grond der 12 artikelen van de
„Bauerschaft" in Schwaben, in welk geschrift hij den onderdrukkers

32
zoowel als den onderdrukten hun plaats aanwees . Toen de boerenopstand
ook in Thi ringen losbrak, trad Luther zelfs met levensgevaar onder de
opgewonden menigte, doch tevergeefs . Op de tijding, dat in Weinsberg
een vreeselijk bloedbad aangericht was, liet hij zijne stem hoorera, om
te waarschuwen tegen de moordende en roovende scharen van boeren
en hij vermaande de overheid zelfs, om het van God geschonken zwaard
tegen hen op te heffen . Eene schare van boeren, ruim 8000 in getal
onder aanvoering van Thomas Munzer werd bij Frankenhausen op 15
Mei 1525 verslagen . Munzer werd gevangen genomen . Met zijn wapenbroeder Pfeiffer werd hij onthoofd .
Zoo had Luther de Reformatie gezuiverd van de Revolutie, maar
daardoor verloor Luther veel van zijn invloed op de onderste lagen des
volks . De katholieken juichten en wezen op den boerenkrijg als het
gevolg der Reformatie en beschimpten Luther, die juist omstreeks dezen
tijd zich in het huwelijk begaf met C a t h a r i n a v a n B o r a.

§ 10 . Inwendige toestanden bij de Hervormden .
De Hervorming breidde zich snel uit . Uit alle oorden

Uitbreiding der
van Duitschland lieten zich stemmen voor Luthers geloof
Hervorming.

hoorera . Allereerst onder de theologen (J o h . L a n g in
Erfurt, C . G u t t e 1 in Eisleben, W . L i n c k te Altenburg, M . S t i e fel
in Esselingen, J . P r o b s t en H . v. Z u t p h e n in Nederland) . Deze behoorden allen tot Luthers orde. Ook onder de Franciscanen vond hij
veel bijval . (B r i s m a n n in Cotbus, M y c o n i u s in Gotha) . Van de
Dominicanen kwamen er ook aan zijn zijde te staan . (B u c e r in Straatsburg, B 1 a r e r in Constant, 0 e c o 1 a m p a d i u s in Bazel) . Naast de
theologen stonden de leeken (S p r e n g 1 e r en H a n s S a c k s in Neurenberg e . a .) .
Vlugschriften verschenen er bij menigte . Reizende predikers verkondigden overal de nieuwe leer. Deze predikers werden dikwerf op den
voet gevolgd door reizende handwerkslieden, die, deels door ijver voor
de goede zaak, deels door minder oorbare motieven gedrongen, tegen
de kerk optraden .
Voornamelijk in de rijkssteden werden centra van de Reformatie gevormd .
Zoo o.a . te Straatsburg (Matthias Zeil) Ulm (Eberlin e.a .)
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Augsburg (Rhegius) Neurenberg (Osiander) Halle (Brenz),
Maagdenburg, Frankfurt a/M ., Constant e .a .
AANMERKING . Ook buiten Duitschiand werd de invloed der Reformatie
gevoeld. Op 1 Juli 1523 werden te Brussel de eerste ketters H &n d r i k
Voes en Johan Esch verbrand.In1524 Hendrik van Zutphen teHeide
(in Holstein). In hetzelfde jaar C a s p a r T a u b e r in Erdberg (Oostenrijk) .
De nieuwe leer", door Luther gepredikt, werd het eerst
in stelselmatiger vorm gebracht door Melanchton, die in
Hervormden.
1521 uitgaf zijne
Jne ,,,,L
L o c i c o m m u n e s " , de eerste protestantsche geloofsleer. In dit boek werd de leer der Hervormden met
talent en met overtuiging voorgedragen . Het was niet zoozeer een
wetenschappelijk als wel een populair boek . Er werd in gehandeld over
den vrijen wil, de zonde, de wet, het Evangelie, de rechtvaardigmaking door het geloof, de hoop en de liefde . Het
was geschreven in echt paulinischen geest . De tegenstanders verklaarden,
dat dit boek gevaarlijker was dan Luthers geschriften (Cochieus), omdat
het in schoonera stijl en met talent geschreven was . In de jaren 1534
en 1545 gaf Melanchton eene omwerking der Loci, waarin de stof zeer
werd uitgebreid, maar waarin ook een zekere afwijking openbaar werd
van het eerst-ingenomen standpunt .
De leer der

De kerkinrichting bij de Hervormden was in den beginne

t . kerkinrich~
zeer primitief . Geheele kerken maakten zich los van de
íing der Her •
bisschoppelijke jurisdictie en kozen de zijde van Luther,
vormden
. maar de inwendige aangelegenheden waren daardoor dikwerf
zeer slecht geregeld . Roomsch-Katholieke priesters begonnen zonder
eenige voorbereiding, dikwerf door minder goede bedoelingen gedreven,
de nieuwe leer te verkondigen . Wel gaf Luther?in 1523 reeds een geschrift
uit over de Orde van den godsdienst in de gemeente",
waarin enkele hoofdlijnen getrokken werden voor de prediking, en werd
door zijn tweede geschrift » 0 v e r d e m i s e n h e t a v o n d m a al" die
orde nader bepaald, maar ondanks deze pogingen bleef er veel bestaan,
dat noodzakelijk verbetering vereischte . In sommige steden, zooals Straatsburg en Neurenberg bediende men in 1524 het avondmaal reeds onder
twee gedaanten en trachtte men den geheelen dienst in het Duitsch te
houden . Luther zelf was bevreesd voor overijling, maar enkele radicale
Handti. Kerkgesch . lil
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elementen stoorden zich aan Luthers raad niet, verwierpen de altaren en
braken met vele gebruiken, uit de Roomsch-Katholieke kerk overgenomen .
Wat hadden de Christenen met de papisten ook gemeen (quid enim
commune Christianes cum papistis)?
Reeds Frederik de Wijze gevoelde de noodzakelijkheid
om eene visitatie in te stellen bij de kerken . In 1527
stelde Melanchton op raad van den keurvorst J o h a n d e n Beste nd i g e enkele v i s i t a t i e-a r t i k e 1 e n op, die in 1528 gedrukt werden
met eene voorrede van Luthers hand . De visitatie vond plaats in
1528--1529 . De onwetendheid, zoowel bij de leeraars als bij het volk,
bleek onrustbarend groot . Het gevolg van deze visitatie was, dat Luther
besloot aan de leeraars een handleiding te verschaffen voor hun prediking . Deze handleiding ging over de 10 geboden, de geloofsbelijdenis en
het Onze-vader. Het was de z .g.n . ,,g r o o t e c a t e c h i s m u s" . Voor
huiselijk gebruik stelde Luther ook een ,,k l e i n e n c a t e c h i s m u s" op .
Werd voor de leer gezorgd, ook voor de k e r k i n r i c h t i n g werd
zorg gedragen. Voor de rechte institueering der gemeente werd een
kerkenordening opgesteld » de Saksische", die tot een voorbeeld moest dienen voor de organisatie in andere landen .
Om toezicht te houden over kerken en scholen werd een nieuw ambt,
dat van » s u p e r i n t e n d e n t", in het leven geroepen . Later ontstonden
de ,,c o n s i s t o r i ë n" . Dat waren vergaderingen van geestelijke en
wereldlijke personen, die de kerkelijke zaken moesten regelen . Aan het
hoofd van die consistorieën stond de » l a n d v o r s t" (s u m m u s e p is copus) . Dit was het zoogenaamde consistoriaal-systeem . (Zie
§ 43) . In de vrije steden berustte de leiding der kerkelijke zaken meestal
bij den raad, die onder zich een superintendent aanstelde .
Visitatie.

§ 11 .

Uitwendige aangelegenheden .

De besluiten van den rijksdag te Worms beloofden weinig goeds voor
de Reformatie. Het bleek echter onmogelijk die besluiten aanstonds
uit te voeren . De houding van den keizer tegenover de Reformatie was
steeds afhankelijk van de politieke verhoudingen, waaronder hij leefde .
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Rï ksdag te
Neurenberg
(1524) .

Op den rijksdag te Worms had Karel V erin moeten
bewilligen, dat eene rijkscommissie benoemd werd, aan

welke gedurende de afwezigheid des keizers het bestuur
des lands was opgedragen . F e r d i n a n d, de broeder
des keizers, was voorzitter van deze commissie . Deze was een felle
tegenstander van de Reformatie . In 1524 werd de r ij k s d a g t e N e ur e n b e r g gehouden . De meerderheid op dezen rijksdag was de Reformatie gunstig gezind en de pauselijke legaat C a m p e g i wist slechts
zooveel te verkrijgen, dat de rijksstenden beloofden het edict van
Worms ,,z o o v e e 1 m o g e 1 ij k" na te zullen komen . Verder kon men
het niet brengen .
De behandeling der zaak werd verschoven tot op een algemeen concilie, maar tegelijk werd het uitzicht geopend op een Duitsch concilie
i n S p i e r s, dat intusschen de zaken zou regelen .
De streng-katholieken waren over het verloop van
den rijksdag te Neurenberg zeer ontevreden . Door CamRegensburg
pegi daartoe aangespoord, hield Ferdinand van Oostenrijk
en het Torgau •
met de hertogen van Beieren een c o n v e n t t e R esche verbond, g
e n s b u r g (1524), waarop besloten werd, het edict
Convent te

van Worms streng te handhaven . Paus en keizer verheugden zich over
dit convent, maar zij bedachten niet, dat daardoor d e nationale
eenheid verbroken was .
In Zuid-Duitschland trad men, gehoorzaam aan de besluiten van het
Regensburger convent, zeer streng op tegen de Lutherschen . Inzonderheid de predikanten moesten het ontgelden . Het oproer onder de boeren
werd als een welkome aanleiding beschouwd, om de vervolging te rechtvaardigen .
In Noord-Duitschland maakte men zich ook gereed, om handelend op
te treden . Hertog G e o r g e noodigde enkele vorsten uit (A 1 b r e c h t
en Joachim von Brandenburg, Erich en Heinrich von
B r a u n s c h w e i g) om te spreken over de handhaving van het edict van
Worms . Op 19 Juli 1525 besloot men te D e s s a u de Luthersche secte
uit te roeien .
Tot deze samenkomst waren ook de keurvorsten J o h a n n en
P h i 1 i p p v o n H e s s e n genoodigd, omdat men hoopte, dat deze,
hoewel Evangelisch-gezind, door den boerenkrijg van hun sympathie
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bekeerd zouden zijn . Deze vooronderstelling bleek echter onjuist. Beide
vorsten weigerden te Dessau te komen en d a a r d o o r r e d d e n zij
Noord-Duitschland voor een katholieke reactie.
Toen nu de vijandschap tegen de Reformatie steeds duidelijker bleek,
gevoelden de Evangelische vorsten behoefte, om zich ook nauwer
aaneen te sluiten . Op 21 Febr . 1526 sloten H e s s e n en S a k sen
in Gotha een verbond (het z .g .n ; T o r g a u s c h e v e r b o n d) en tot
dit verbond traden op 12 Juni nog andere Evangelisch-gezinden
toe (Braunschweig-Liineburg, Braunschweig-Grubenhagen .
Mecklenburg, Anhalt, de stad Maagdenburg en Albrecht
vodn Preusen) .
De rijksdag t e S p i e r s werd op 25 Juni 1526 ge Rijksdag te
~ogend . De katholieke stenden hadden wel de meerderheid,
Spiers (1526) .
maar zij durfden toch niet doortasten . De staatkundige
verwikkelingen, waarin de keizer zich bevond, waren van zulk een aard,
dat men bescheiden moest zijn in zijn eischep en, toen nu enkele steden
(Neurenberg, Straatsburg, Ulm) openlijk verklaarden, dat het onmogelijk
was, het edict van Worms te handhaven, begon men een weg te
zoeken uit de verlegenheid te geraken . Men nam nu het besluit,
dat de rijksstenden tot op een algemeen (Duitsch) concilie zich tegenover de Hervormden zouden gedragen, z o o a 1 s m e n h e t v o o r G o d
en den keizer zou kunnen verantwoorden . Door dit besluit
van den rijksdag werd het mogelijk gemaakt, dat de vorsten in hun gebied onafhankelijke landskerken stichtten.
AANMERKING . De oorspronkelijke tekst, waarin God en de keizer niet
nevens elkander geplaatst werden, maar aan God de eerste plaats werd gegeven, werd veranderd .

B.

De Duitsch-Zwitsersche reformatie .

§ 12 . Zwingli tot zijn optreden als reformator .
Toen de Hervorming in Duitschland reeds in vele plaatsen de harten
had gewonnen, ontstond in Zwitserland een beweging op kerkelijk gebied, welke met de Duitsche Reformatie veel punten van overeenkomst
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vertoonde . De oorsprong dezer beweging ging zelfs aan die der Duitsche
Reformatie vooraf. Ze droeg een eigenaardig karakter . Niet alleen op
sommige punten van de leer, voornamelijk over het avondmaal, maar
ook in hare beschouwing over de verhouding van kerk en staat verschilde de Duitsch-Zwitsersche van de Duitsche Reformatie .
Ulrich (Huldreich) Zwingli werd op 1 Jan .
1484 te Wildhans geboren . Evenals Luther was hij afopvoeding,
hij
komstig uit den boerenstand, maar
groeide op onder
minder kommervolle levensomstandigheden . Zijne schooljaren bracht hij
in Bazel en Bern door, zijne studentenjaren in Weenen en Bazel, in welke
laatste stad T h o m a s W y t t e n b a c h zijn leermeester was . Zwingli
was opgevoed in humanistischer geest . Hij gevoelde veel voor de oude
klassieke wereld . Onderzocht Luther de klassieken om de practische
levenswijsheid, welke uit hun boeken sprak, Zwingli bestudeerde ze
meer om het aesthetisch genot . Zijn leermeester Wyttenbach had hem
echter ook op de H. Schrift en op de kerkvaders gewezen, en door
studie kwam hij tot de overtuiging, dat de scholastiek het Evangelie
vervalscht had . In 1506 werd hij ,,magister artium" .
.

Zwingli s

In hetzelfde jaar werd hij pastoor te
a r u s, nadat
01
hij te Constant de kerkelijke wijding ontvangen had . Tien
jaar bracht hij in deze landelijke gemeente door . Door
ijverige studie kwam hij steeds nader tot de H . Schrift, maar Zwingli
doorleefde niet eens zielsgeschiedenis gelijk Luther . Bij Zwingli stond
altoos het i n t e 11 e c t meer op den voorgrond, bij Luther het door Gods
genade aangegrepen g e m o e d. Zwingli is altoos nuchter, Luther is warm .
In Glarus begeleidde hij tot tweemaal toe troepen uit zijn vaderland, die
in dienst van den paus in Lombardijs tegen de Franschen streden . Hij
werd als ijverig patriot bij die gelegenheden gewaar, hoe ontzettend
schadelijk voor godsdienst en zeden het z .g .n ,,R e i s 1 a u f e n", d .i . ,,h e t
o m g e 1 d d i e n e n" in vreemde legers was .
In 1516 ging Zwingli naar E i n s i e d 1 e n . Daar bevond zich een klooster,
boven welks poort de woorden geschreven waren : hier vindt men volkomen vergeving van zonden, beide van schuld en straf," en het wonderdoende Mariabeeld in die plaats trok jaarlijks scharen van bedevaartgangers. Zwingli zag die misbruiken wel, hij keurde ze ook wel af in
Zwingli als
pasoor .
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beschermen. Nu schreef Zwingli (22 April 1522) een boekje getiteld
~Von erkiesen und frijheit der spijsen" . In dit geschrift verdedigde hij het gevoelen, dat vasten slechts een inzetting van menschen
was . De bisschoppen van Constant en Lausanne deden aanstonds moeite,
om Zwingli tot zwijgen te brengen, maar deze pogingen waren tevergeefs .
Tegenover de aanklacht der bisschoppen bood Zwingli
aan zijn gevoelen in een openlijk dispuut te verdedigen
D e raad van Zi rich besloot, na lang over de moeilijke
~
zaak zich beraden te hebben, een openbaar dispuut voor te bereiden .
Op 28 J a n . 1523 zou het plaats hebben . Zwingli stelde met het oog op
het dispuut 67 stellingen op, die zeer belangrijk waren voor de Reformatie .
Het eerste
dispuut.

Enkele dezer stellingen luidden als volgt
1 . De hoofdsom des Evangelies is, dat onze Heere Jezus Christus, de
waarachtige Zoon van God, ons den wil zijns hemelschee Vader bekend
gemaakt en ons door Zijne onschuld van den dood verlost en met God
verzoend heeft .
3. Christus is alzoo de eenige weg tot zaligheid van allen, die er geweest
zijn, nog zijn, of komen zullen .
15. In het geloof ligt ons heil, in het ongeloof onze veroordeeling .
17. Christus is de eenige, eeuwig blijvende Opperpriester, waaruit volgt,
dat diegenen, welke zich voor opperpriesters hebben uitgegeven, Zijne eer en
macht weerstreven, ja, verschoppen.
18. De mis is niet eene offerande, maar de herinnering van het door
Christus gebrachte offer en een onderpand der verlossing, welke Christus
ons heeft bewezen.
29. Allen, die men geestelijk noemt, doen zonde wanneer zij, tot de innige
bewustheid gekomen zijnde, dat hun de gave der onthouding niet door God
geschonken is, zich niet in het huwelijk begeven.
50. God vergeeft de zonden alleen door Jezus Christus, Zijnen Zoon, onzen
eenigen Heere.
51 . Wie zulks aan het schepsel toekent, neemt God zijne eere af .
56. De ware Heilige Schrift weet van geen vagevuur.
58. Het oordeel der gestorvenen is Gode alleen bekend .
AANMERKING .

De tot het dispuut genoodigden verschenen voor het grootste deel niet .
Slechts enkele vrienden van Zwingli waren tegenwoordig (V a d i a n uit
St. Gallen en S e b . M ey e r uit Bern o.a .). De bisschop van Constant
zond een deputatie, welker woordvoerder J o h. F a b e r was . Deze deed
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moeite, om aan het dispuut te ontkomen, maar het baatte hem niet . Voor
ongeveer 600 personen verdedigde Zwingli zijn stellingen tegenover Faber,
die zich met de autoriteit der kerk en der kerkvaders trachtte te dekken .
De raad was diep ervan overtuigd, dat Zwingli overwonnen had en aanstonds liet hij bekend maken, » dat Zwingli" en de andere predikers voort
moesten gaan met het Evangelie te prediken, totdat ze door iemand zouden
overtuigd worden van dwaling ." D o o r d i t b e s 1 u i t w a s d e R e f o rmatie in Zurich een voldongen feit .
Evenals in Wittenberg geschied was, geschiedde het ook
in Zurich . Onverstandige ijveraars, radicale naturen, gingen
dispuat,
aanstonds over tot daden van geweld . Opgehitst door een
geschrift van den heethoofdigen L u d w . H a t z e r begon men met de
bestorming der beelden, altaren en crucifixen, en men verstoorde de mis .
Zwingli keurde deze handelwijze af . De raad hield het voor noodzakelijk
een t w e e d e d i s p u u t te doen houden, dat nu hoofdzakelijk over de
mis en de beelden zou gaan . Dit dispuut had plaats 26-28 0 c t. 11523.
Een tegenstander trad niet in het krijt . Zwingli en Leo Judae waren fel
gekant tegen de beelden . Ook kwamen enkele radicalen aan het woord,
die meenden, dat de Reformatie te langzaam vorderde . De stellingen van
Zwingli en Leo Judae, dat God de beelden verboden had en dat de mis
geen offer was, werden aangenomen . Vandaar dat na dit tweede dispuut
door den raad de beelden en reliquiëen werden afgeschaft
en in 1525 de mis werd verboden .
De openbare godsdienst werd nu nader geregeld (1525-1526) . De
kloosters werden opgeheven, de feestdagen werden verminderd, de
armenverzorging werd geregeld, een theologisch seminarie werd uit
kerkelijk goed opgericht, de mis werd veranderd in een eenvoudige
avondmaalsviering, het altaar werd vervangen door een eenvoudige
houten avondmaalstafel met borden en bekers voor brood en wijn . De
geheele Roomsch-Katholieke kerkinrichting werd vernietigd, toen de raad
het kerkelijk regiment op zich nam als Christelijke Overheid .
Zwingli was in 1524 reeds in het huwelijk getreden met de weduwe
A n n a M a y e r (geb . Reinhard) .
Het tweede
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tegen en was de bergbevolking tezeer gehecht aan hare bedevaarten om
met de Reformatie mede te gaan . De kantons S c h w y z, U r i, U n terwalden, Luzern, Wallis en Freiburg bleven tegen de Reformatie .
Luzern en Freiburg waren de bolwerken van het pausdom .
De anti-hervormingsgezinden drongen aan op een nieuw
bispaat te
dispuut . In Mei 1526 werd het gehouden te B a d e n in
Baden (1526).
Aargau .
Men had doorgedreven, dat het dispuut op Roomsch-Katholieken bodem
zou gehouden worden. F a b e r stond aan het hoofd der papisten, maar,
door ervaring geleerd, liet hij het disputeeren over aan dr . E c k uit
Ingolstad, die zichzelven voor dit werk aangeboden had . Van de hervormingsgezinden waren opgekomen B e r c h t h o 1 d H a 11 e r en D e c o1 a m p a d i u s . Zwingli had van den raad te Zurich geen verlof kunnen
krijgen . De Hervormden werden met smaad overladen . Het dispuut duurde
acht dagen . De stellingen van Eck over de transsubstantiatie, de mis,
het vagevuur, den beelden- en heiligendienst werden door Oecolampadius
en de zijnen bestreden . Zij wilden dan ook die stellingen niet onderteekenen . De Roomsch-Katholieken schreven zichzelven de overwinning
toe, hoewel Oecolampadius zijn meerderheid in het debat telkens had
laten gevoelen .
Bern en Bazel waren verontwaardigd over de manier,
Dis paut te waarop hun
afgevaardigden te Baden behandeld waren . In
Bern (1528} ~
Bern verlangde
p'
men naar een laatst en beslissend dispuut,
dat gehouden werd van 7-27 J a n . 1528. De Katholieken, wiep het aan
bekwame voormannen ontbrak, leden hief een geweldige nederlaag en nu
werd de Reformatie met kracht doorgezet .
Het is opmerkelijk, dat de paus zich tegenover Zwingli zoo gansch
anders gedroeg dan tegenover Luther . Redenen van politieker aard drongen
hem daartoe . Hij moest, indien maar eenigszins mogelijk, Zwingli tot
vriend houden . Zelfs in 1523, toen de Reformatie al een voldongen feit
was, ontving Zwingli nog een vriendelijk schrijven uit Rome. Het doel
van den paus was, het machtige Zurich af te houden van een verbond
met Frankrijk en te houden aan de zijde van den paus .
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§ 15 . De Avondmaalsstrijd .
» Zwingli bezat niet de diep-gemoedelijke natuur van Luther en evenmin
de geesteskracht van Calvijn" . Hij was niet, wat men noemt, een eminent
man . Dit komt allerwege uit . Hij was theoloog en humanist, evangeliedienaar en strijdbaar burger . Het is geen wonder, dat zijn theologische
beschouwingen doorgaans noch door diepte van gevoel, noch door
scherpte van belijning uitmuntten . Er moest tusschen hem en Luther wel
verschil openbaar worden en dit verschil openbaarde zich voornamelijk
op het gebied van het a v o n d m a al .
In het begin van zijn optreden had Luther geleerd, dat

Luthers
de genadewerking van het sacrament gebonden was aan
beschouwing .

het geloof van den ontvanger . Tot deze stelling was hij
gekomen, door positie te kiezen tegenover de valsche en verderfelijke
leer der Roomsche kerk, dat de sacramenten werken r ex opere operato",
d, w. z . uit zich zelve, alleen door het gebruik . Later, vooral door het
optreden van Karlstadt, die het objectieve uit de genademiddelen geheel
en al wegnam, werd Luther genoopt, om zijne eerste zienswijze wat te
wijzigen . Hij bleef zich verzetten tegen de transsubstantiatieleer van
Rome, maar hij wilde toch het objectieve karakter van het avondmaal
redden . Daar moest toch iets van dat teeken en zegel uitgaan tot den
mensch . De woorden e dit is mijn lichaam" vond Luther zóó overweldigend, dat hij ten slotte kwam tot de leer, dat brood en wijn wel niet
veranderen bij het avondmaal, maar dat Jezus Christus naar zijn menschelijke natuur, die alomtegenwoordig is, i n, m e t en o n d e r brood en
wijn aanwezig is - en dat dus de avondmaalgangers w e l d e g e l ij k
met den mond Christus' vleesch en bloed eten en drinken .
De Nederlandsche advocaat C o r n e 1 i s H e n d r i k s z .
H o e n uit den Haag had omstreeks 1522 een brief aan
beschouwing .
Luther geschreven, waarin hij erop wees, dat het woordeken
e is" in de H. Schrift dikwerf gebezigd wordt in den zin van „beteekent" .
Luther kon zich met den inhoud van den brief niet vereenigen . De
overbrenger van den brief H i n n e R o d e, rector van het fraterhuis in
Utrecht, reisde nu naar Zwitserland en ontmoette eerst Oecolampadius
Zw lngli's
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in Bazel . Deze durfde zich over Hoens gevoelen niet aanstonds uitlaten .
Op Zwingli heeft echter de brief wel indruk gemaakt .
De meering van Karlstadt, die de instellingswoorden aldus uitlegde
e dit hier is mijn lichaam, dat ik voor u in den dood geven zal . Geniet
tot aandenken daarvan brood en wijn", werd door Zwingli niet aannemelijk geacht, maar het gevoelen van Hoen scheen hem wel aannemelijk .
In zijn hoofdwerk ~commentarius de vers et falsa religione"
zette hij zijn avondmaalsleer uiteen . Hij beschouwde het avondmaal als
een gedachtenismaaltijd, maar tegelijk als een zichtbaar Evangelie, omdat
God door de teekenen van brood en wijn tot de geloovigen spreekt
van verzoening .
Luthers opvatting van het avondmaal ging ongetwijfeld dieper dan
die van Zwingli, maar Luther behield het lichamelijk eten (manducatio
oralis) d . w, z . hij leerde, dat het lichaam van Jezus inderdaad met den
lichamelijker mond gegeten en zijn bloed gedronken werd . Hij kon zich
niet geheel aan Rome's leer ontworstelen . Dat was weggelegd voor den
diepzinnigen Calvijn .
Naar aanleiding van deze verschillende beschouwing

Twist over het
ontstond een heftige twist. Philipp von Hessen trachtte den
avondmaal.

strijd te beslechten . Hij gaf den stoot tot een samensprekin g
te M a r b u r g . Politieke doeleinden (zie § 17) dreven hem daartoe . De
Lutherschen en de Zwinglianen disputeerden van 1 tot 4 October 1529
met elkander. Luther bleef onverzettelijk en beriep zich op de woorden
der instelling : » dit is mijn lichaam", welke woorden hij met krijt voor
zich op de tafel geschreven had . Zwingli barstte in tranen los, en zeide
daar zijn geen lieden op aarde, met wie ik het liever eens wilde zijn,
dan met de Wittenbergers" ; maar Luther eindigde met de woorden
,,gij zift van een anderen geest dan wij" .
Philipp maakte, dat er nog enkele artikelen werden opgesteld
~M a r b u r g s c h e a r t i k e l e n", waarin de disputeerende partijen eenheid
beleden in de hoofdzaken der leer en ook in enkele stukken over het
avondmaal, maar in geschil bleef, of het ware lichaam en
bloed van Christus in het brood en den wijn was .
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§ 16 . De religiestrijd.
De gespannen verhouding, waarin de Roomsche kan-

Aanleiding tot
.
tons stonden tegenover de Hervormden, moest wel aanden strijd .

leiding geven tot eene botsing .
In de vijf kantons Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug en Luzern hadden
de Katholieken verreweg de meerderheid . In 1529 sloten deze kantons
te lnsbruck een verbond met Oostenrijk, den erfvijand der Zwitsers,
waarbij vastgesteld werd, dat men elkander hulp zou bieden in de zaken
des geloofs . Door dit verbond overmoedig geworden, begonnen de
Katholieken de Hervormden te vervolgen en doodden zelfs een priester
uit Zurich Jac. Keijzer . Nu meenden de Zi richers niet langer zwijgend te
mogen toezien .
Ongetwijfeld zouden de Hervormden door hun overwicht de vijf kantons ten onder hebben kunnen brengen, en dan zou geheel Zwitserland
voor de Reformatie opengestaan hebben . Zwingli raadde dan ook in
dien geest, maar er ontstond naijver tusschen Bern en Zi rich . Het eerstgenoemde kanton vreesde de steeds aangroeiende macht van Zurich .
Daardoor werd de strijd niet voortgezet, maar kwam het tot den eersten
vrede t e Kappel (1529) . De Roomsch-Katholieke
Eerste vrede
kantons moesten het verbond met Ferdinand van OostenKappel
rijk verbreken, allerwege vrijheid van prediking toestaan
van 1529
en de oorlogskosten moesten door hen betaald worden .
( ),
Daardoor was wel veel bereikt, maar niet zooveel als Zwingli gewild
had . Thurgau, Baden, Schaffhausen, Solothurn enz . schaften nu de mis
af en verwijderden de beelden .
De vijf genoemde kantons bleven na den gesloten

Hernieuwing
vrede even hardnekkig in het vervolgen van de Hervan den strijd.

vormden en knoopten zelfs weder onderhandelingen aan
met Oostenrijk . Zi rich wilde aanstonds tot een nieuwen aanval overgaan, maar Bern zette het plan door, om de vijf kantons door het afsnijden van den toevoer van levensmiddelen te straffen . Deze maatregel
werkte het tegendeel uit, van wat ervan verwacht werd . De vijf kantons werden verbitterd en besloten zich met alle kracht te stellen tegen
hun onderdrukkers . In Sept. 1531 besloten zij te Luzern, om niet van
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C.

Bestrijding en uitbreiding van de Duitsche Reformatie .
§ 17 .

De Rijksdag te Spiers .

Voor de Duitsche Reformatie begon nu een tijd aan te
. breken van strijd
s trijd .. i n 1529 werd op keizerlijk bevel een
rijksdag uitgeschreven te S p i e r s met het tweeledig doel, om maatregelen
te nemen tegen de Turken en om over de godsdienstige aangelegenheden
te handelen. De zaken stonden echter in 1529 anders dan in 1526. De
keizer was niet door zooveel moeilijkheden gebonden en de katholieke
vorsten waren door de historie van 0 t t o v o n P a c k, en wat daarvan
het gevolg geweest was, zeer verbitterd . De wankelenden waren uit
vreeze den keizer gezind en de paus zocht door een menigte prelaten
de zaak der Reformatie tegen te werken .
Voorbereiding

AANMERKING . Otto von Pack, een hooge ambtenaar van hertog George,
had in 1527 aan den landgraaf Philipp medegedeeld, dat er een geheim verbond gesloten was te Breslau door de katholieke vorsten tegen de Protestanten .
De landgraaf beloofde von Pack 10000 gulden, wanneer hij de oorkonde van
dezen bond aan hem kon leveren . De ambtenaar kon slechts een afschrift
bemachtigen voorzien van het hertogelijke zegel . Volgens dit afschrift waren
de katholieke vorsten overeengekomen, om met vereende krachten Keur-Saksen,
Hessen en Maagdenburg aan te vallen, de Reformatie uit te roeien en de
veroverde landen onder elkander te verdeeles. De landgraaf was vuur en
vlam . Luther en Melanchton, van de echtheid van het afschrift overtuigd,
maanden nochtans tot voorzichtigheid . In elk geval moest men zich wachten
voor een aanval . Verdedigen alleen was geoorloofd . (In dezen tijd schijnt
Luther zijn lied » eis fester Burcht ist unser Gott" gedicht te hebben) . De
landgraaf was intusschen reeds binnen het gebied van zijn buren gevallen,
toen de heele zaak één groot bedrog bleek. De bond was nooit gesloten
door de Katholieken . Door deze historie werd de zaak der Evangelischen niet
weinig geschaad . De tegenpartij, ziende waartoe men in staat zou zijn, zon
nu ook op middelen van aanval .

Rijksdag te
Spierss

Onder deze omstandigheden werd de rijksdag te
S p i e r s geopend. De katholieke stenden waren door de

historie von Pack opgeschrikt en onder invloed van Ferdinand vaster aaneengesloten dan ooit te voren . Reeds dadelijk begon
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men met de besluiten van 15 2 6 op te heffen . Vervolgens bepaalde men,
dat het edict van Worms in de katholieke landen uitgevoerd zou worden ;
dat in de Evangelische landen niet verder met de Reformatie zou gegaan
worden, totdat een algemeen concilie gehouden zou zijn ; dat alle secten,
die de leer des avondmaats vijandig waren (de Zwinglianen) uitgeroeid
zouden worden ; en dat aan de geestelijke standen de heerschappij, de goederen en de kerkelijke belastingen weer teruggegeven zouden worden . Dat
was in één woord de wederoprichting van de bisschoppelijke
jurisdictie en het doodvonnis voor de Reformatie.
Alle besprekingen met Ferdinand stuitten af op diens hardnekkigheid
en daarom waren de Evangelischen wel genoodzaakt tot tegenweer, tot
een daad, die voor de toekomst van de verste strekking zou blijken .
De Evangelischen dienden een p r o t e s t in (19 April 1529) . Daarin
verklaarden zij, dat een ieder in de zaken, die de eere Gods
en de zaligheid der ziel raakten, vrij moest blijven om
te handelen, gelijk hij voor God en zijn geweten vera n t w o o r d e n k o n . Dit protest ging dus terug tot het besluit van
1526 . Het werd onderteekend door den keurvorst van Saksen, den landgraaf van Hessen, den markgraaf van Brandenburg, de hertogen van
Luneburg en den vorst van Anhalt benevens door 14 bovenlandsche
steden, waaronder ook Straatsburg . Gevolg van dit optreden was, dat
op 22 April reeds een v e r b o n d tot stand kwam tusschen K e u r-S a ksen, Hessen en de steden Straatsburg en Ulm .
De theologen waren tegen dit verbond, omdat StraatsColloquium te burg
landgraaf meende,
Zwin gliaansch was . De
dat zoo
NIarburg.
'
ooit, dan nu alle verschillen moesten uit den weg geruimd worden en hij noodigde de voornaamste mannen van beide zijden
(van Luthersche zijde : Luther, Melanchton, Jonas, Brenz, Osiander en
van Zwingliaansche zijde : Zwingli, Oecolampadius, Bucer en Hedio) op
zijn slot te M a r b u r g 4 Oct . 1529 . Het verloop van het colloquium
(Zwingli disputeerde met Melanchton, Oecolampadius met Luther) werd
reeds vroeger medegedeeld (zie § 14) . Dat men, ondanks groot verschil
wat de leer des avondmaats aangaat, toch de ,,M a r b u r g s c h e artikelen"
opstelde, vond zijn oorzaak daarin, dat de landgraaf het colloquium niet
geheel zonder vrucht voor een politieke samenwerking wilde doen eindigen .
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Op 15 Juni hield Karel zijn intrede in Augsburg . Reeds
De rijksdag
was voor zijn komst een verbod tot de Evangelische predikers
van Augsburg.

gekomen, waardoor hun belet werd in Augsburg op te
treden . Hoewel niet zonder tegenspreken legden zij zich daarbij neder.
Op 20 Juni werd de rijksdag geopend . Het voornemen was, om eerst de
zaak der Turken te bespreken en dan de zaak der Reformatie . De Evangelischen drongen er echter op aan, dat eerst de zaken des geloofs zouden
afgehandeld worden . Op 24 Juni werd de belijdenis der Evangelischen
voorgelezen, wat eerst door den keizer geweigerd was . Er was een
exemplaar in het Latijn en een in het Duitsch gesteld . De keizer verlangde voorlezing in het Latijn, maar de keurvorst wist door te zetten,
dat de belijdenis in het Duitsch gelezen werd . De voorlezing geschiedde
door Dr. Baier, en maakte op velen een zeer gunstiger indruk .
AANMERKING . Het Latijnsche exemplaar kwam in het keizerlijk archief te
B r u s s ei, vanwaar Filips II het in 1569 naar Spanje deed komen, opdat
» zulk een vervloekt werk vernietigd zou worden" . Het Duitsche exemplaar is
in het archief te M a i n z gekomen, vandaar in 1546 medegenomen naar het
concilie van Trente en sinds dien tijd verdwenen.
De belijdenis, welke door de Evangelischen ingediend

Augsburgscbe
was, draagt den naam van A u g s b u r g s c h e c o n f e s s i e .
confessie .

Ze was op de volgende wijze ontstaan . De keurvorst had
aan Jonas, Bugenhagen en Melanchton opgedragen, om, voordat de
rijksdag begon, de meering der Evangelischen kort saam te vatten met
heerwijzing naar de H . Schrift . Dit geschiedde te T o r g a u en zoo ontstonden de T o r g a u s c h e artikelen . Frederik ging daarop met Luther,
Melanchton en Jonas op reis naar Augsburg. Luther, die in den ban was
gedaan, ging niet verder mede dan tot Koburg. Daar de aankomst des keizers
in Augsburg vertraagd werd, maakte Melanchton van deze gelegenheid
gebruik om op grond van de Schwabachsche en Torgausche
artikelen de Augsburgsche confessie op te stellen . De theologen, die bij Melanchton waren, werden door hem geraadpleegd . Ook
Luther, met het nieuwe geschrift bekend geworden, hechtte er zijne goedkeuring aan . Het was zoo uiterst voorzichtig gesteld, dat Luther zei : ik
ben niet in staat, om »so sanft und so leise zu treten ." De Augsburgsche
confessie hield in 21 artikelen over de leer en 7 artikelen over misbruiken,
die veranderd zijn .
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De
Hij keizer wilde niet, dat er veel geredeneerd zou worden.
droeg daarom aanstonds aan de Roomsch-Katholieke
~
theologen Faber, Eck, Cochleus en Wlmpina op de
confessie der Evangelischen te wederlegger . Terwijl deze theologen aan
den arbeid waren, onderhandelde Melanchton met den pauselijken legaat
C a m p e g i u s . Verlangende naar den vrede, bevreesd voor een verbond
met de Zwinglianen, ging Melanchton zelfs zoover, om aan Campegius
te schrijven „dogma nulluur habemus diversum ab ecclesia Romans" d .i .
wij hebben niet één dogma, dat verschilt van de Roomsche kerk, Hij
bracht zijn eischep terug op de kelk aan de leeken, en het huwelijk der
priesters . Melanchtons vrienden bemerkten het gevaar en zij waarschuwden
Luther, die niet naliet Melanchton te schrijven . Intusschen waren de
Roomsche theologen gereed met hun C o n f u t a t i e- g e s c h r i f t, dat op
3 Aug . in het Duitsch werd voorgelezen . De keizer betuigde, dat het
voorgelezene zijn meering inhield . De Protestanten waren naar des keizers
inzicht wederlegd . Ze moesten tot de kerk terugkeeren, anders zou hij
optreden als beschermheer van de kerk . De Protestanten vroegen nog
een afschrift, maar dit werd hun geweigerd . De landgraaf verliet den
lijf
rijksdag op 6 Aug, nadat hij verklaard had liever
en leven te laten
dan van de belijdenis af te wijken ." Evenzoo stond keurvorst Johann er
bij, die zeide, dat men n God of de wereld verloochenen moest ." Tegenover het manmoedig karakter der vorsten komt het gedrag van Melanchton,
die nu nog weder ging onderhandelen met den pauselijken legaat, in
minder gunstig licht . Toch werkte Melanchtons houding dit uit, dat de keizer
nog onderhandelingen aanknoopte . Een commissie, waarin van beide zijden
7 leden zitting namen, behandelde de geloofszaken . Tijdens de onderhandelingen, waarbij men meer toegaf dan raadzaam was, vroeg men Luthers
oordeel, die zich nog altoos te Koburg bevond en diens antwoorden gaven
den doorslag . FEr kwam van de onderhandelingen niets .
Confatatiegeschrift,

De vier steden Straatsburg, Memmingen, ConCanfessio
s t a n z en L i n d a u reikten aan den rijksdag een confessie
Tetrapolitana
. over, die het midden hield tusschen Luther en Zwingli .
Deze was opgesteld door Bucer en Capito en droeg den naam van
» C o n f e s s i o t e t r a p o l i t a n a ." Tegenover deze confessie werd ook
een scherp confutatie-geschrift in het Duitsch in den rijksdag voorgelezen .
Bucer antwoordde nog in een Apologie .
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De keizer durfde om het Turkengevaar en het gebrek
dooraan de noodige
voorbereiding voor den oorlog niet
.,
tasten . Hik verklaarde, dat de Protestanten nog tot 15 April
van het komende jaar tijd zouden hebben, om zich te beraden . Gedurende
dien tijd zou hij zich ook bedenken, wat hem doen stond . Alle kerkelijke
veranderingen waren zoolang streng verboden en de Protestanten moesten
zich verbinden, om met den keizer en de katholieke stenden tegen de
Wederdoopers één lijn te trekken, alsmede tegen allen, a die het heilig
avondmaal niet houden" . Het Kamergericht moest de ongehoorzamen
straffen . De Evangelische stenden antwoordden hierop, dat zij hun confessie
niet weerlegd achtten . Melanchton had tegen het confutatie-geschrift der
Katholieken, waarvan hij onder het voorlezen enkele notitiën gemaakt
had, eene A p o 1 o g i e opgesteld . Ze verzochten, dat de keizer van deze
Apologie kennis zou nemen, maar de keizer weigerde . De keurvorst Johann
verliet nu ook den rijksdag .
Ondanks de vriendschap van paus en keizer en in weerwil van de
weifelende houding van Melanchton, was de rijksdag toch een succes
voor de Evangelischen . De dag der bloedige beslissing was
uitgesteld .
Apologie van
Melanchton .

§ 19. Het Schmalkaldisch verbond en zijn gevolgen
(1530-1536) .

Het besluit van den rijksdag noopte tot voorzichtigheid

Schmalkal•
lag in
bepaling omtrent.
Het gevaarlijkste van het besluit g de
distb verbond.

het Kamergericht . Op het convent te Schmalkalden (Dec.
1530) besloot men tot aaneensluiting . Het recht van verweer, dat vroeger
meer dan eens bestreden was, werd nu erkend . Men zou, indien de nood
het vorderde, zelfs tegen den keizer optreden . I n F e b r, 1531 werd
de Schmalkaldische bond formeel gesloten voor zes jaren .
De verbondenen waren Keur-Saksen, Hessen, Li neburg Anhalt,
M a n s f e 1 d t, en 11 s t e d e n, waaronder ook de bovenlandsche . De hoop
des keizers, dat de Lutheranen en Zwinglianen het niet met elkander
zouden kunnen vinden, was den bodem ingeslagen . H e t p r o t e sta ntisme, zoowel van Noord- als van Zuid-Duitschland, was
nu geworden een politieke partij in het rijk .
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AANMERKING . Zwingli was het met de houding der bovenlandsche steden
niet eens . Hij wilde dan ook van geen verbond weten .
Het energieke optreden van de Protestanten maakte indruk .
Godsdlens t •
De keizer zag zich ernstig bedreigd door de Turken . Sultan
vrede van
..
Sollman maakte zich gereed tot een heftigen strijd . Ferdinands
Neurenberg . politiek bestond hierin, dat hij met de Protestanten wilde
onderhandelen, maar het droevig einde van Zwingli gaf hem moed, om in
te grijpen . Toen echter de Turken niet geneigd waren tot vredesonderhandelingen, moest hij wel toegeven aan de Protestanten . Op 23 Juli 1532 werd
de godsdienst-vrede van Neurenberg gesloten, Beide partijen
zouden zich tot op een algemeens concilie Christelijk gedragen .
Llitbre.g gder Nu de zaak der Reformatie door den Schmalkaldischen
bond en den godsdienstvrede van Neurenberg vaster
Reformatie . kwam te staan, bemerkte men een groote uitbreiding
binnen de grenzen van het Duitsche rijk . Wurtemberg trad tot de
Reformatie toe onder hertog U 1 r i c h, en in dat land werd de beroemde universiteit van Tubingen gesticht . In A n h a l t en P o mm e r e n zegevierde ook de Reformatie, hoewel in het laatstgenoemde
land de adel en de clerus trachtten het Lutheranisme met geweld te
keeren . Bugenhagen had in het reformatorische werk de leiding . Ook
w e s t f a 1 e n volgde en zeker zou daar de Reformatie geheel en al zijn
doorgedrongen, indien het fanatieke optreden van de Wederdoopers
(zie § 25) den verleren voortgang niet had gestuit .
De politieke moeilijkheden, waarin de keizer gewikkeld
Verlenging was, werden bij den dag grooter, omdat in 1536 een
van den
Schmalkaldi- oorlog uitbrak met Frankrijk (Frans I), dat een verbond
. Nu kwam het zoover, dat
had met zelfs
den sultan
schen bond, gesloten
koning Ferdinand
de vriendschap der Protestanten
zocht, omdat hij bevreesd was, dat Frankrijk gemeens zaak met hen
zou maken . In Nov . 1535 ontving Ferdinand den keurvorst te Weerren
en verzekerde hem, dat de vrede van Neurenberg bestendigd zou worden .
Daarvan maakte de keurvorst gebruik, om op eerre nieuwe samenkomst te
Schmalkalden het verbond met tien jaren te verlengen . Verschillende nieuwe
landen, die voor de Reformatie gewonnen waren, (Wurtemberg, Pommeren
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enz .) traden nu tevens toe . Als conditie werd gesteld onderteekening van de Augsburgsche confessie.
B u c e r was door bestudeering van Luthers geschrift
Wittenbergsche
hoe langer zoo meer genaderd tot diens avondmaalsconcordia .

beschouwing. Hij had reeds in de confessie tetrapolitana
daarvan bewijs geleverd, maar hij ging verder . Namens zijne collega's
erkende hij, dat het lichaam en bloed des Heeren in het
avondmaal genoten werd, en dat ook de onwaardigen, (niet
de o n g e 1 o o v i g e n) het lichaam van Christus genoten . De bovenlandsche steden gingen met die beschouwing mede . Zelfs 0 e c o 1 a mp a d i u s had geen bezwaar . Alleen B u 11 i n g e r te Zurich verwierp
haar . Op 25 Mei 1536 werd nu een door Melanchton opgestelde
~W i t t e n b e r g e r concordia" door allen onderteekend n .m . door de
Luthersche en de bovenlandsche godgeleerden (Bucer, Capito e .a.) .

§ 20. De toestand van 1537 1547.
Voorbereiding van den Schmalkaldischen oorlog.
Door den keizer gedrongen verklaarde paus C l e m e n s
V I I in 1533, dat hij binnen den tijd van een jaar een
concilie bijeen zou roepen, maar hij eischte van tevoren
van de Protestanten onvoorwaardelijke onderwerping aan de te nemen
besluiten . Op zulk een voorwaarde konden deze niet ingaan, maar zij
beloofden te zullen komen, ten einde zich te verantwoorden . De volgende paus Paulus III (1534--1549) riep nu een concilie bijeen te
M a n t u a tegen het jaar 1537 . Op last van den keurvorst J o h a n n, den
grootmoedige (1532-1554) stelde Luther de Schmalkaldische
a r t i k e l e n op, een belijdenisgeschrift uitsluitend tegen Rome gericht .
De Protestanten namen gemeenschappelijk het besluit, om niet naar het
concilie te gaan . Op een Italiaansch concilie wilden zij niet verschijnen .
Daarom kwam van het concilie niets.
Toe eze d
g, ,g
concilie,

In het j a a r 15 3 8 sloten nu ook de katholieke vorsten :een verbond te N e u r e n b e r g, hetwelk bekend
staat onder den naam van h e i 1 i g e 1 i g u e . Het doel van het verbond
Heilige ligue .
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gras het Protestantisme te onderdrukken . Van de zijde der Katholieken
was er voor dit verbond wel grond, want het Schmalkaldisch verbond
was in zijn bloeitijd en de Reformatie drong steeds verder door . In 1539
stierf George van Saksen . Zijn broeder Hendrik volgde hem op en onder
dezen werd ook de langgewenschte hervorming in Saksen ingevoerd,
Bijna gelijktijdig ging ook Brandenburg over tot de Reformatie onder
keurvorst Joachim II . De keizer had nog altoos de handen niet vrij, zoodat de macht der Protestanten bij den dag wies .
De Katholieken waren onder den indruk van den vooruitgang
der Protestanten . Zij zochten
daarom naar toegesprekken.
,.
nadering en, om deze te verkrijgen, werden nieuwe
onderhandelingen aangeknoopt . In 15 40 had een R e 1 i g i e gesprek
plaats t e W o r m s . Het was Ferdinand inderdaad om toenadering te
doen. Dat toonde hij in de keuze der theologen, die hij naar Worms
zond. Van de Protestanten verschenen M e 1 a n c h t o n, B u c e r, C a p i t o
en ook C a 1 v ij n, die destijds te Straatsburg was . De pauselijke nuntius M o r r o n e verijdelde door zijn onhandig optreden de samenspreking. Dat Morrone te Worms kwam, was de wil van den keizer .
In 15 41 zou er weder een religiegesprek plaats hebben, maar nu
te R e g e n s b u r g . De keizer wachtte zich ervoor, om weder een heethoofd als Morrone te benoemen . De meest verzoeningsgezinde mannen
van beide partijen werden tot elkander gebracht . Zelfs de pauselijke
nuntius C o n t a r i n i was ditmaal een zeer toegefelijk man, die verschillende zaken aan de Protestanten wilde toestaan (de kelk aan de
leeken, het huwelijk aan de priesters) . Aanvankelijk scheen alles wel te
zullen gelukken . In het leerstuk der rechtvaardigmaking ontmoette men
elkander, maar de leer der transsubstantiatie was de klip, waarop het
schip strandde. De keizer verplichtte de Protestanten zich te houden
aan wat geen oorzaak van verdeeldheid gegeven had (de aangenomen
artikelen), maar de Katholieken werden daartoe niet verplicht .
. .

ehgie•

Nog steeds bleef de Reformatie zich uitbreiden .
B r u n s w ij k werd de Reformatie toegedaan en zelfs de
aanwinsten .
aartsbisschop van Keulen, Hermann von Wied
begon op Reformatie te zinnen . Hij liet door Melanchton en Bucer een
plan ontwerpen tot hervorming zijner landen . De landsstenden waren
Nieuwe
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eenstemmig met den aartsbisschop, maar de universiteit en het domkapittel verzetten zich heftig . De aartsbisschop bezweek voor den
pauselijken ban ; maar het was een vaag teeken voor de Katholieken,
dat een hunner hechtste bolwerken door de Reformatie aangetast was .
De toestand werd gaandeweg hachelijker. Er moest krachtig worden ingegrepen, anders ging Duitschland voor het Roomsch-Katholieke geloof
verloren .
De keizer zag de gevaren, die dreigden .

Door den

Concilie van
vrede van Crespy (1544) had hij zijne handen vrij geTrente en

kregen„
. Hik meende nu niet langer te moeten wachten .

Colloquium te
Anders ging de geschikte tijd voorbil . Hik dwong paus
Regensburg,

Paulus III, een concilie bijeen te roepen, wat dan ook
geschiedde in 1545 . Het concilie werd gehouden in een Duitsche
stad T r e n te, aan de Etsch in Tyrol gelegen . Het doel des keizers
was den paus te dwingen tot eene katholieke kerkverbetering, eene
restauratie, die wel noodig was en tegelijk wilde hij dan de Protestanten
dwingen, zich aan de bepalingen van het concilie te onderwerpen, De
Protestanten werden opgeroepen, om op dit concilie te verschijnen. Om
het mogelijk te maken, dat zij op het concilie kwamen, liet de keizer
nog een samenspreking ~ Colloquium" te R e g e n s b u r g houden
(1546). De Katholieken waren niet te bewegen, om iets toe te geven en
zoo droeg dit colloquium niet de minste vrucht .
De keizer rustte zich ook uit tot den strijd . Het Pro-

De Schmalkalr
testantisme moest onderdrukt worden . Het Schmalkaldische; oorlog.

dische verbond moest vernietigd worden . Hij deed den
keurvorst en den landgraaf als meineedige vazallen in den rijksban . Uit
onderschepte brieven bleek, dat keizer en paus besloten hadden tot
uitroeiing der Protestanten . Binnen korten tijd was er een leger van
Protestanten op de been, dat sterker was dan het leger des keizers .
De Protestanten wilden echter de aanvallende partij niet zijn en door
hun besluiteloosheid, oneenigheid en lang dralen gaven zij de overwinning uit hun handen .
Hertog M a u r i t s v a n S a k s e n, die zelf de Evangelische belijdenis
was toegedaan, maar die om staatkundige redenen de zijde des keizers
gekozen had, bezette Keur-Saksen . De keurvorst drong hem wel terug,
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maar, toen de keizer te hulp snelde, werd J o h a n n F r e d e r i k bit
Mi hlberg (1547) totaal verslagen . De keurvorst werd gevangen genomen . Het doodvonnis was hem al voorgelezen, maar men schonk
hem het leven . De landgraaf zag zich nu alleen niet opgewassen tegen
de macht des keizers . Hij gaf zich door bemiddeling van zijn schoonzoon Maurits aan den keizer over en smeekte om vergiffenis . Desalniettemin werd hij in hechtenis genomen .
Kort voordat de oorlog uitgebroken was, was Luther in den ouderdom van 63 jaren te Eisleben gestorven (18 Febr . 1546) . Hij was daarheen gereisd, om een twist tusschen de graven van Mansfeld te beslechten . Bij zijn sterfbed stond zijn vriend, professor Justus Jonas, die
hem nog fluisterend vroeg : eerwaarde vader, wilt gij aan Christus en
de leer, welke gij gepredikt hebt, vasthouden ?" Deze vraag werd door
den stervenden hervormer met » ja" beantwoord.

§ 21 . De toestand van 1547 1555 .
Interim en Godsdienstvrede .
Toen de keizer in Noord-Duitschland zoo spoedig
de overwinning behaald had, werd de paus bevreesd
voor diens macht en invloed . Hij verlegde daarom het concilie van
Trente naar B o 1 o g n a, eene Italiaansche stad, waar hij den keizer,
die ernstig op veranderingen in de kerk aanhield, niet zoo behoefde te
vreezen . De keizer besloot nu de kerkelijke zaken in Duitschland zelf te
regelen . Voorloopig moest hij eene kerkelijke eenheid in het leven roepen, dan kon later een concilie daaraan zijn sanctie geven .
Op den rijksdag van Augsburg 1548 liet hij met medewerking van
den Brandenburgschen hofprediker Johann A g r i c o l a het Aug sb u r g s c h e Interim opstellen, dat tot op een te houden concilie, dus
in den tusschentijd (interim) als richtsnoer voor de kerkelijke zaken zou
gelden . In de leer werd een beslist katholiek standpunt ingenomen . Alleen
werden enkele beloften gedaan omtrent den beker bij het avondmaal en
het huwelijk van de priesters .
Dit interim werd overal met dwang ingevoerd . Maurits van Saksen
durfde het echter in zijn gebied niet in te voeren . Hij liet het daarom
door Melanchton omwerken tot het L e i p z i g e r I n t e r i m, dat veel.
n
nterim
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gematigder was . Katholieken noch Protestanten waren met den toestand
tevreden . Overal stuitte men op tegenstand . Vooral in Maagdenburg was
de tegenstand heftig.
Een nieuwe paus Julius III (1550 1555) riep op ver langen des keizers tegen 1 Mei 1551 het concilie van
Trente weder bijeen . Nu eischte de keizer van de protestantsche vorsten, dat de Protestanten daar verschijnen zouden . De
overwonnen partij moest wel toegeven . Maurits van Saksen vroeg
stemrecht voor de Protestanten en onderwerping van den paus aan de
uitspraken van het concilie . Melanchton bewerkte als grondslag voor de
bespreking de „C o n f e s s i o s a x o n i c a" . Er bestond niet veel hoop,
dat de reeds overwonnen Protestanten iets goeds zouden kunnen uitwerken voor het Evangelisch geloof . Reeds waren enkele protestantsche
afgevaardigden te Trente aangekomen, maar hunne eischep waren afgewezen . Melanchton was op reis naar Trente . T o e n t r a d p 1 o t s e 1 i n g
als redder van het Protestantisme de vroegere verrader
Maurits van Saksen op.
Hij had een groot leger verzameld en van den keizer had hij in last,
om Maagdenburg, het bolwerk der Protestanten » u n s e r s H e r r g o t t s
K a n z 1 e i" te tuchtigen . Hij veroverde die stad, maar keerde toen eensklaps zijn zwaard tegen den keizer, dien hij beschuldigde van twee
zaken. Ten eerste, dat hij zijn woord niet gehouden had tegenover den
gevangen landgraaf van Hessen en ten tweede, dat de keizer de geloofsvrijheid aan banden wilde leggen. Karel was geheel onvoorbereid
voor den krijg . Bij Innsbruck werd hij door Maurits overvallen, en krank
moest hij in den nacht over de bergen naar Salzburg vluchten . Door
deze nederlaag werd het onmogelijk het gehate interim verder met geweld in te voeren .
De broeder des keizers, Ferdinand, sloot nu met Maurits in 1552 het
v e r d r a g v a n P a s s a u . De landgraaf werd losgelaten en het interim
werd opgeheven .
In 1555 werd als gevolg van al deze gebeurtenissen op den rijksdag te
Augsburg de Augsburgsche godsdienstvrede geteekend .
Aan Katholieken en Protestanten werden gelijke rechten toegekend in
zake den godsdienst. De handhaving van den vrede was aan de
katholieke en protestantsche stenden opgedragen . De keizer, die zijn
Godsdienstvrede 1555.
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levensideaal den bodem zag ingeslagen, had aan de beraadslagingen
geen deelgenomen . Zijn broeder Ferdinand had alles geleid .
De bepalingen van den rijksdag golden allen, die
reeds de Augsburgsche confessie hadden aangenomen,
maar Ferdinand zette door, dat men ook bepalingen zou
maken voor hen, die na 1555 tot de Reformatie zouden toetreden . Een
besluit werd genomen, dat genoemd wordt het g e e s t e l ij k v o o r behoud (reservatum ecclesiasticum) . Het hield het volgende in :
wanneer een geestelijke tot de Reformatie zou overgaan, dan zou hij niet
alleen zijne waardigheid, maar ook de bezittingen, aan die waardigheid
verbonden, verliezen .
Van den godsdienstvrede waren uitgesloten de G e r e f o r m e e r den
(onder deze voornamelijk de Anabaptisten) en a n d e r s d e n k e n d e
onderdanen, aan wie echter het recht van vrijen aftocht werd toegezegd
en het recht om eerst hunne goederen te verkoopes .
Geesteik
voorbehoud,

§ 22. Uitbreiding der Duitsche Reformatie in
de Noordelijke landen .
De Duitsche Reformatie had niet alleen in een groot deel van Duitschland gezegepraald, maar zij deed haar gezegenden invloed ook buiten
dit land gevoelen . Voornamelijk in het S c a n d i n a v i s c h e Noorden
vond Luthers Reformatie ingang. Hiervoor zijn ongetwijfeld redenen op
te geven . Allereerst de geografische ligging dezer landen, in de tweede
plaats hun taal, zoo na verwant aan de Duitsche ; maar bij deze uitwendige oorzaken kwam nog het nationale karakter dezer volken . De
conservatief-getinte Reformatie van Luther trok hen aan .
De Duitsche Reformatie liet het eerst haar invloed gevoelen in Denemarken . Reeds Christiaan II begunstigde de Hervorming . Hij werd afgezet en opgevolgd door F r e d e r i k I
(1523-1533) . Deze ondervond wel sterken tegenstand van de zijde der
bisschoppen, maar onder het volk had de Reformatie zooveel bijval gevonden, dat de beweging niet meer te stuiten was . Als reformator trad
hier vooral op H a n s T a u s e n, een leerling van Luther, wel eens e de
Denemarken,
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Deensche Luther" genoemd . Hij was een boerenzoon, oorspronkelijk
Johannietermonnik . Te Wittenberg zat hij in 1525 aan de voeten der
reformatoren, en in 1526 legde hij het kleed zijner orde af . Toen nam
de koning hem tot zijn kapelaan .
Op den rijksdag te Odensee (1527) werd een besluit genomen, om de
prediking van de nieuwe leer evengoed toe te laten als die van de oude .
Op den rijksdag te K o p e n h a g e n (1530) eischte de koning zoowel van
de Lutherschen als van de Katholieken eene belijdenis . Tausen en zijne
aanhangers dienden de ,,C o n f e s s i o H a f n i c a" in, bestaande uit 45
artikelen, de bisschoppen dienden een geschrift met aanklachten in, vervaardigd door H e 1 i a e . De Lutherschen kregen wederom vrijheid om
hun leer te prediken . Frederiks opvolger Christiaan I I I nam in 1537
alle Deensche bisschoppen, die de Reformatie tegenwerkten gevangen .
Hunne goederen werden aan de kroon toegewezen . Een derde deel van
de tienden, die geheven werden, was voor de beoefening der wetenschap
bestemd . B u g e n h a g e n, die in 1537 naar Kopenhagen geroepen werd,
kroonde den koning, wijdde zeven superintendenten, die den titel van
bisschop bleven dragen, en voerde een uiterst conservatieve kerkenorde in .
De invloed van Christiaan III werd ook in
Noorwegen gevoeld. Het Zuidelijk deel van dat land erkende
Christiaan als koning, maar het Noordelijk deel trachtte wederstand te
bieden onder aanvoering van den aartsbisschop 01 a u s (01 u f) E n g e 1b r e c h t s o n . Toen Christiaan tegen hem optrok, vluchtte hij met de
schatten der kerk naar Nederland . Noorwegen ging nu ook tot de Reformatie over en de kerk werd ingericht naar Deensch model . IJ s 1 a n d
bood lang tegenstand aan Christiaan . Wel werd in 1539 de Reformatie
ingevoerd, maar in 1548 volgde een heftige anti-reformatie, een katholieke
reactie . Eerst in 1554 was alle tegenstand verbroken .
Noorwegen .

In Zweden waren de beginselen der Duitsche Reformatie
a us
spoedig bekend . 01
Petri (Peterson), die in
Wittenberg gestudeerd had, begon na zijne terugkomst in zijn vaderland
in vereeniging met L a u r e n s A n d r e a (A n d e rs o n) het zuivere Evangelie te prediken . Later sloot zich bij deze aan L a u r e n s P e t r i
(P e t e r s o n) . De apostelen der Wederdoopers, (zie § 23) Melchior
Hoffmann en Bernard Knipperdolling, beproefden eene revolutie op kerkeZweden,
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lijk gebied teweeg te brengen . Gelukkig werd dit kwaad gekeerd, omdat
deze radikale elementen werden verbannen . De koning G u s t a a f Was a
bevorderde de Reformatie, maar het volk was zeer aan den katholieken
godsdienst gehecht en de bisschoppen trachtten met al hun macht den
ondergang der katholieke kerk te keeren . Het baatte alles niets .
De koning wist op den rijksdag te W e s t e r á s (1527) aan de Reformatie de overwinning te bezorgen, de bisschoppelijke macht werd verbroken en de prediking van het zuivere Evangelie werd toegestaan . Een
aantal nieuwe bisschoppen werd door den koning gekozen ; deze nieuwe
bisschoppen werden op 's konings aanwijzen gewijd . Toen liet de koning
zelf [zich kronen, door deze nieuwe bisschoppen omgeven . Olaus Petri
sprak de predicatie uit.
In de Oostzee-provinciën drong ook de Reformatie door .
(J oh . B r i e s zm a n), In 1523 had de Reformatie er al vasten voet gekregen . In 1538 trad Riga tot het Schmalkaldische verbond toe . Toen in
1539 de Evangelisch-gezinde W i l h e l m v o n Brandenburg aartsbisschop werd, traden ook L ij f 1 a n d en E s t l a n d toe en namen de
Augsburgsche confessie aan .
Oost-zee-proIn Riga arbeidde een leerling van Luther
vincién,

D.

Het Anabaptisme.

§ 23 . Karakter en oorsprong .
Gelijktijdig met de Reformatie openbaarde zich eene richting, welke in
de historie den naam draagt van A n a b a p t i s m e. In vele landen van
Europa had het zijne propagandisten, niet het minst onder de eenvoudige
rondtrekkende handwerkslieden . Op meer dan eene plaats was zijn invloed
sterker dan die der Reformatie. Zijn aanhangers werden ,,W e d e r d o o p e r s"
genoemd, hoewel zij zelve dien naam weigerden te aanvaarden . In korten
tijd stond deze richting vijandig tegenover de beginselen der Reformatie .
Het eigenlijk karakter van het Anabaptisme lag in eene
gansch verkeerde, onschriftuurlijke beschouwing van het
verband tusschen n a t u u r e n g e n a d e . De genade h e r s c h e p t het
Karakter .
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natuurlijke leven en wijdt het tot den dienst van God ; maar de Anabaptisten leerden, dat de genade i e t s g a n s c h n i e u w s schiep . Daarom kwam de genade n a a s t de natuur te staan, het geestelijke leven
n a a s t het natuurlijke leven . De kerk moest niet h e r v o r m d worden,
een g a n s c h n i e u w e g e m e e n t e van louter heiligen moest gesticht
worden, die moest wachten op het duizendjarig rijk, het rijk der heerlijkheid . Met den staat wilden deze heiligen niets meer te maken hebben .
De staat was alleen goed om de misdadigers in den toom te houden .
Tot den dienst van den staat wilden zij zich dan ook niet schikken .
Overheidsambten mochten zij niet bekleeden .
Hun leer kwam in het kort hierop neer . Bron van de kennis der waarheid was de H . Schrift, het u i t w e n d i g e Woord, maar evenzeer het
i n w e n d i g e Woord, dat gevonden werd in de door den H . Geest verlichte conscientie . Hunne gemeenten mochten alleen bestaan uit wedergeborenen, die zich verre van de wereld moesten houden . Met de onbekeerden mochten zij niet omgaan . Onderling moesten zij broederlijke
liefde betonnen, en, zoo mogelijk, gemeenschap van goederen hebben .
Alleen, wie toonde geloof te bezitten en waarachtig bekeerd te zijn,
werd tot hun gemeenschap toegelaten . Een zoodanige werd gedoopt . De
kinderdoop werd verworpen . De inrichting hunner gemeenten was eenigszins als die der apostolische kerk . Zij hadden maar twee sacramenten,
doop en avondmaal. In de avondmaalsleer sloten zij zich het nauwst aan
bij Zwingli's opvatting . De leer van de rechtvaardigmaking door het
geloof alleen, zonder de werken der wet, werd door hen niet aanvaard .
Hun leer van de rechtvaardigmaking sloot zich meer aan bij de katholieke
beschouwing . Dit zijn in hoofdzaak hun leerstellingen, hoewel onder hen
soms groot verschil heerschee .
De leer, dat Jezus zijn menschelijke natuur niet uit Maria heeft
aangenomen, maar uit den hemel heeft medegebracht, stond in
onlosmakelijk verband met hun beschouwing over natuur en genade .
Christus mocht niets uit Maria ontvangen . De menschelijke natuur
mocht door Hem niet geheiligd worden . Die natuur moest een
nieuwe schepping zijn, gelijk het Anabaptisme zelf zich beschouwt
als een nieuwe schepping temidden van de oude wereld . Geen
herschepping, maar nieuwe schepping dat was het par o o l . En de consequentie van dit stelsel werd een n i e u w e
staat temidden van de wereld . Munster met Jan van Lei-
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den is de

uiterste gevolgtrekking van het Anabaptisme .

Over den oorsprong van het Anabaptisme loopen de gevoelens uiteen . Sommigen meenep dat zi'> zonen van de
Reformatie zijn geweest, maar dat de Reformatie hun niet radikaal genoeg
werd doorgezet. Waarschijnlijker komt ons de meeping voor, dat ze wel
door de groote beweging der Reformatie meer tot openbaring gekomen
zijn, maar dat hun origine ligt in de religieuze beschouwingen van de
middeleeuwen, zonder dat wij bepaald in hen een voortzetting van deze
of gene secte zien . Verschillende openbaringen van het godsdienstige
leven uit de 15e eeuw vindt men onder hen terug . Het m y s t i e k e t
ascetische, apocalyptische en anti-hiërarchische element
in hun beschouwingen maakt dit duidelijk . Vandaar dat hun richting
niet een plaatselijk verschijnsel was, maar in een groot deel van Europa
inheemsch is geweest. Ze stonden zoowel tegenover de katholieke kerk
als tegenover de kerk der Reformatie . Door beide zijn zij dan ook fel
bestreden . De Reformatie is dus niet de oorzaak van dit
verschijnsel, maar wel werd door den invloed van de
Reformatie het streven van het Anabaptisme meer
openbaar .
Oorsprong.

AANMERKING. In de Anabaptisten een voortzetting te zien van de Waldenzen met hun voorloopers de Petro-Brusianen, Arnoldisten, enz . en met
hun navolgers de Begharden, Lollarden, Godsvrienden enz . (L . Keller) is o.i .
te gewaagd. Evenmin lijkt het ons historisch te bewijzen, dat zij voortgekomen zijn uit de Tertiaris (II, 33, 2) (A . Ritschl) . Z o o b e p a alt m e n t e
eenzijdig hun genealogie .

§ 24. De verbreiding van het Anabaptisme .
In Zwitserland hebben de Anabaptisten zich het eerst
doen gelden . Zij traden daar op als de ultra's, die, hoewel
de Duitsch-Zwitsersche Reformatie veel verder ging dan de Duitsche,
toch onbevredigd waren over den langzamen gang der zaken. Dat de
kinderdoop in zwang bleef, hinderde hen in het bijzonder. De voornaamste Zwitsersche Anabaptisten waren C o e n r a a d G r e b e l, door
Zwingli de ,,coryphee der Dooperschen" genoemd, F e l i x M a n z,,
Zwitserland,
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Honderden rondzwervende Wederdoopers vonden daar een veilig toevluchtsoord. Toch bleef ook daar de vervolging niet uit. Van 1536-1554
stonden zij aan bloedige onderdrukking bloot . Daarop volgde een bloeitijd van 1554-1566 én na dezen bloeitijd brak de gouden tijd" aan
1566-1592 . Toen telde de gemeente ongeveer 15000 broeders .
Hubmaier stierf in 1527 reeds den marteldood . Sinds 1541 stond J a c.
H u t e r aan het hoofd der Moravische Wederdoopers . Hij wist de vele
oneenigheden, die in den boezem der broeders heerschten, weg te nemen .
Groot was zijn invloed . Weldra bloeide het leven onder de broeders
hoog op . Hun godsdienst was uiterst eenvoudig . Hun leer was gelijk
aan de reeds door ons genoemde, slechts met dit verschil, dat ze het
huwelijk een sacrament noemden . Hun kerkinrichting was als volgt
aan het hoofd der gemeenten stond de bisschop . Nevens hem stonden
de dienaren des Woords, onderscheiden in Apostelen, predikers en
helpers. Daarenboven hadden zij ouderlingen en diakenen . Er bestond
onderling verband en er werden zelfs algemeens synoden gehouden .
Het Anabaptisme drong ook in Italië door . De ijverigste
voorstander was T i z i a n o, maar vooral moet genoemd
worden P i e t r o M a n e l f i . Deze was eerst priester, keerde zich echter
van de Roomsche kerk af, werd daarna Luthersch predikant te Padua
en maakte in Florence kennis met Tiziano . Hij liet zich door dezen
doopen . Nu werd hij een vurig aanhanger der Anabaptisten . In de leer
weken de Italiaansche Wederdoopers van de anderen af . In 1550 werd
te Venetië een Anabaptistisch concilie gehouden, waar hun leer werd
vastgesteld . O .a . werd daar uitgesproken, dat Christus geen God, maar
alleen mensch was ; dat er geen engelen of duivelen waren ; dat er geen
hel was, maar alleen een graf ; dat de uitverkorenen wel door Gods
barmhartigheid, maar niet door Christus' verdiensten behouden werden,
enz . Manelfi, tot bisschop gekozen, keerde terug naar de Roomsche
kerk en verried zijne broeders, die nu meedoogenloos werden vervolgd .
Zij kwamen in verbinding met de Moravische Anabaptisten en door
den omgang met deze » stille broeders" lieten ze vele van hun dwalingen
varen.

Veneti•
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§ 25 .

De eindcatastrophe in Noord-Duitschland .

M e 1 c h i o r H o f f m a n n, een bontwerker uit Schwaben, begon in 1523 met groote geestdrift in Lijfland de
leer van Luther te verkondigen . Hij vernielde beelden en
kloosters, maar om zijn revolutionair optreden moest hij Lijfland verlaten . Hij toefde nu korten tijd in Zweden, ging daarna naar Wittenberg, waar Luther hem vermaande tot zijn beroep weder te keeren .
Hoffmann verliet Wittenberg, predikte in Holstein, maar werd ook vandaar om zijn radikale denkbeelden verdreven . Nu vluchtte hij naar
Straatsburg, waar hij onder de hoede kwam van de Zwitsersche Anabaptisten . Met geestdrift schaarde hij zich onder hen . Hij keerde nu naar
Noord-Duitschland terug en werd een ijverig Apostel der Wederdoopers
in Embden en Oost-Friesland. In hooge mate trad bij hem de apocalyptiek op den voorgrond . Binnen zeven jaar zou Christus wederkomen en hij
was de Elia, die voor Christus heenging . Zijne volgelingen noemden zich
McIchiorieten .
Melchior
Hoi maan,

De gemeenschap der Melchiorieten
zich
verbreidde zich
ook in Nederland en nam daar een eigenaardigen vorm
aan. Het Anabaptisme ontaardde daar in een r e v o 1 u t i o n a i r f a nat i s m e op sociaal terrein . In 1533 begon J a n M a t t h y s z ., bakker te
Haarlem, zich den tweeden getuige te noemen, den profeet Henoch . In
korten tijd werd hij de leider der beweging in Holland . Twee aan twee
zond hij zijne apostelen uit en in weinig tijds was Nederland overtrokken met een net van Anabaptistische gemeenten . Nevens J a n M a t t h y s z .
arbeidde J a n B e u k e l s z ., kleermaker ie Leiden . Ze strekten hun arbeid
zelfs uit tot over de grenzen, want in 1534 kwamen zij te Munster, de
groote bisschopsstad, waar de eind-catastrophe van het Anabaptisme zou
plaats hebben.
Nederland.

Sinds 1529 had R o t h m a n n in Munster de reformatorische leer gepredikt in Zwingliaanschen geest . Deze
prediking maakte veel opgang onder het volk . Op Kerstmis van het
jaar 1532 overrompelde de schare het domkapittel en dwong den bisschop verschillende kerken aan de Evangelischen af te staan . In deze
HIunster,
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bisschopsstad kwamen ook de Nederlandsche Wederdoopers . Ze vonden
spoedig voor hun gevoelens sympathie . Rothmann werd door hen gewonnen voor hun leer en nu begon de arbeid tot verwezenlijking van
bet Anabaptistische ideaal . Hoffmann, die geen fanaticus was, had
altoos gepredikt dat men lijdzaam moest zijn in de verdrukking en in
geen geval naar het zwaard moest grijpen . Nu werden de zaken anders .
Het parool werd :gordt het zwaard aan uwe zijde, en strijdt voor de
oprichting van het nieuwe Jeruzalem ." Rothmann begon in geschriften propaganda te maken voor het Anabaptisme . Hij verdedigde
in zijn boek » Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre" de
polygamie .
Intusschen werd de toestand in Munster dag aan dag ernstiger. De
kleermaker K n i p p e r d o 11 i n g sloot zich bij de profeten aan . Hij werd
tot burgemeester gekozen, nadat de regeering der stad verdreven was .
Gemeenschap van goederen werd ingevoerd . De bisschop belegerde nu
de stad . Jan Matthysz . sneuvelde bij een uitval en J a n v a n L e i den
liet zich tot koning uitroepen over de gansche aarde . Twaalf oudsten
stonden hem ter zijde en Knipperdolling werd stadhouder en tevens
scherprechter van dezen theocratischer despoot. Acht en twintig
apostelen werden uitgezonden naar alle landen, om onderwerping te
gebieden aan den koning van Zion . In Munster vond onder het schrikbewind van den despoot een reeks van gruwelen plaats . Door verraad
kwam de stad in handen van den vijand (24 Juni 1535) . Rothmann viel
in den strijd . Jan van Leiden werd met zijn kanselier en zijn scherprechter gevangen genomen, gemarteld en gedood . Ze werden in ijzeren
kooien aan den toren opgehangen .
Het Anabaptisme ontving den doodsteek en daarmee was ook de
zaak der Reformatie voor Munster verloren, want de katholieke godsdienst werd geheel in eere hersteld . Was dit voor de Reformatie plaatselijk een verlies, de onderdrukking van het Anabaptisme was voor de
Reformatie in Noord-Duitschland een winst .
De eindcatastrophe van het dweepzieke Anabaptisme was gekomen .
De nieuwe schepping temidden van de oude wereld was
een fiasco geworden .
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E.

De Fransch-Zwitsersche Reformatie .

§ 26 . Calvijn tot zijn eerste optreden .
Een weinig later dan in Duitsch-Zwitserland begon de Reformatie ook
in Fransch-Zwitserland . Wij zien daar eerst eerbiedwaardige mannen
arbeiden, die echter in de schaduw gesteld werden door de reuzenfiguur van Calvijn, den man, die de Reformatie heeft doen doorwerken
op ieder terrein des levens, die niet alleen in de kerk, maar ook in de
school ; niet alleen in de maatschappij, maar ook in den staat ; niet
alleen in de wetenschap, maar ook in de kunst vroeg naar de eere
Gods. Hij heeft den stroom der Reformatie voor verzanding bewaard en
haar leven wijd en breed doen uitvloeien in de geschiedenis der menschheid van den nieuweren tijd ." (Bavinck) .
,

(Cauvin) werd op den 10eR Juli 1509 te

. . ns 'jeugd
Johan Calvijn
Calvijns
Noyon in Picardie geboren . Hij was niet als Luther en
en opvoeding.

Zwingli een boerenzoon . Calvijn was krachtens geboorte
een aristocraat . Zijn vader was griffier en zaakwaarnemer van het bisschoppelijk kapittel . Door zijn huwelijk met Jeanne Lefranc, die uit een
aanzienlijke familie stamde, was Calvijns vader in staat om aan zijn
kinderen een goede opvoeding te laten geven .
Door de goede verhouding, waarin hij tot den adel in de omgeving
van Noyon stond, was Calvijns vader in de gelegenheid, om zijn zoon
Johannes deel te laten nemen aan het onderwijs, dat de zonen van de
adellijke familie Montmor ontvingen . Door den omgang met die familie
heeft de jonge Calvijn zich die vormen weten eigen te maken, die
steeds op zijn geheele verschijning een aristocratisch?stempel drukten . Toen
Calvijn 12 jaren oud was, kwam hij reeds in het bezit van een kerkelijke
prebende . Zijne ouders hadden hem bestemd voor de studie der theologie .
Op 14-jarigen leeftijd werd hij naar Parijs gezonden om het college de la
Marche te bezoeken. Daar genoot hij het voorrecht, om den humanist
M a t h u r i n C o r d i e r als leermeester te hebben . Aan dezen leermeester
dankt Calvijn zijn uitnemende kennis zoowel van de Latijnsche als Fransche
taal . Daarna bezocht hij het college Moutgigue, waar de woordvoerder der
Sorbonne N a tal i s B e d a onderwijs gaf in de filosofie der scholastiek .
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Toen hij achttien jaar geworden was,

wilde hij met de
studie der theologie aan de Sorbonne een aanvang maken .
verdere opHij had de tonsuur reeds ontvangen, toen zijn vader, die
leiding .
~
.,
~
'
begeerde, dat zijn veelbelovende zoon een hooge plaats
in het staatsleven bekleeden zou, dezen het verlangen te kennen gaf,
dat hij de studie der rechtswetenschap zou kiezen . Op deze begeerte
zijns vaders had ongetwijfeld invloed uitgeoefend, dat deze met de
geestelijkheid van Noyon in een ernstigen strijd gewikkeld was, zoo
zelfs, dat hij geëxcommuniceerd werd . Aan den wil zijns vaders getrouw ging Calvijn naar Orleans, waar hij het onderwijs volgde van den
beroemden jurist P e t r u s S t e 11 a. Hij bleef daar van 1528--1529.
Toen vertrok hij naar Bourges, waar A n d r e a s A 1 c e a t i in de rechten onderwees . Daar maakte Calvijn kennis met den Duitschen humanist
en hoogleeraar in de Grieksche taal M e 1 c h i o r W o 1 m a r, die hem
in het Grieksch onderwees, wat Calvijn in staat stelde, om zelfstandig
het Nieuwe Testament te bestudeeren . Calvijn heeft in Bourges hard gestudeerd en hij stond daar van wege zijn kennis zoo hoog aangeschreven,
dat hij dikwerf meer leeraar dan leerling was .
Na den dood zijns vaders 26 Mei 1531 begaf Calvijn zich opnieuw
naar Parijs, om de theologie te gaan bestudeeren . Hij wijdde zich aan
het Collége de France voornamelijk aan humanistische studiën en hij
gaf daar een commentaar uit op twee boeken van Seneca over de zachtmoedigheid 4 Mei 1532 . De reformator was toen nog niet in Calvijn
ontwaakt . Hij stond nog geheel op humanistisch standpunt .
Ca1v • ns

In het jaar 1533 is Calvijn tot bekeering gekomen Wanneer de beslissende ure
heeft, is niet met volbckeering .
geslagen..
komen zekerheid te zeggen . Calvijn liet zich zelden over
zijn eigen zieleleven uit, omdat hij ongaarne de aandacht op zich wilde
vestigen . Volgens Beza zou Calvijn voor het eerst zijn kennis van de
reformatorische beginselen ontvangen hebben van zijn neef Olevitanus .
Volgens dezen zou Calvijn met grooten tegenzin de studie in de rechten
begonnen zijn en zou hij in Orleans reeds eene gereformeerde gemeente
rondom zich verzameld hebben . Anderen zijn van oordeel, dat er onder
den invloed van Melchior Wolmar eene omkeering in zijn leven plaats
gevonden heeft . Wij doen het veiligst met ons te houden aan Calvijns
eigen mededeelingen . Hij gewaagt slechts eenmaal in zijn geschriften van
Calvijns
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zijn bekeering n .m . in de voorrede van zijn Commentaar op de Psalmen .
Daar zegt hij : God heeft door den verborgen teugel Zijner voorzienigheid
mijn loop eerre andere richting gegeven . En wel heeft Hij ten eerste, wijl
ik het bijgeloof van het pausdom al te hardnekkig toegedaan was, dan
dat het gemakkelijk zou geweest zijn mij uit zoo diepen afgrond uit te
trekken mijne ziel, welke zich voor haar leeftijd al te zeer verhard had,
door eerre plotselinge bekeering tot leerzaamheid onderw o r p e n . Nadat ik zoo een zekeren smaak der ware vroomheid had
ontvangen, ontbrandde ik met zoo grooten ijver om voort te schrijden,
dat ik de overige studiën wel niet geheel opgaf, maar wat meer kort
voortzette. En nog was het jaar niet voorbij, toen allen, die naar de
zuivere leer verlangden tot mij den nieuweling en beginner kwamen, om
van mij te leeren ." Deze bekeering schijnt plaats gehad te hebben in 1533 .
Na zijne bekeering bleef Calvijn niet lang meer te Parijs . Op 1 Nov. 1533
hield N i c o 1 a a s C o p bij het overnemen van het rectoraat aan de
universiteit een rede over ,,D e C h r i s t e 1 ij k e f i 1 o s o f i e", waarin gewezen werd op noodzakelijke hervormingen . Deze rede vormde als het
ware een pendant van de 95 stellingen van Luther . Velen zeiden, dat Calvijn
deze rede voor zijn vriend had vervaardigd . De Sorbonne klaagde den
rector aan en deze moest vluchten . Ook Calvijn ontkwam ter nauwernood aan de vervolging . Toen begon een tijd van zwerven. In 1534 legde
hij te Noyon zijn beroeping neer en hij vertoefde ;nu in Orleans, te
Nerac aan het hof van koningin Margaretha en elders . Geruimen tijd
woonde hij te Angoulême bij zijn vriend d u T i 11 e t .
In 1535 brak, juist toen Calvijn weder in Parijs was,
een hevige vervolging uit Calvijn vluchtte nu weder, niet
Frankrijk .
zonder gevaren, met zijn vriend du Tillet in Febr . over
Straatsburg naar Bazel . Daar werkte hij met grooten ijver aan zijn beroemd werk de Institutie „Institutie religionis christianae" .
Frans I zette zijn meedoogenlooze vervolging voort en, toen die vervolging in Duitschland verbittering wekte en de koning zich in 1535
verdedigde met het voorwendsel, dat hij geen aanhangers der
Reformatie, maar alleen Anabaptisten en oproermakers wilde straffen,
kon Calvijn niet langer zwijgen . In grooten haast voltooide hij
zijne Institutie, om zijne vervolgde broeders te verdedigen . Met eerre
voorrede aan den koning liet hij dit wereldberoemde boek, een
Calvijn buiten
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schitterende verdediging van het ware Christelijke geloof, het licht zien .
Toen het boek in 1536 (de voorrede is gedateerd op 23 Aug . 1535)
het licht zag, was Calvijn niet meer in Bazel . Hij had die stad verlaten,
om eenigen tijd te vertoeven aan het hof van de hervormingsgezinde
hertogin R e n a t a v a n F e r r a r a . Na enkele weken daar vertoefd te
hebben, verliet hij den bodem, die gevaarlijk bleek . Hij keerde terug naar
Noyon, om enkele familiezaken te regelen, won een paar familieleden
voor zijne veranderde overtuiging en verliet toen voor altoos zijn vaderland .
Hij nam zijn weg over Genève naar Bazel, maar bij zijn doortocht door
eerstgenoemde stad noopte Farel hem daar te blijven .

§ 27 . Calvijn in Genève .
Toen Calvijn in Genève kwam, hadden daar reeds ge-

Calvijnsvoorarbeid Willem Farel en Petrus Viret .
gangers .

Toen de Sorbonne Luthers leer veroordeeld had, moest
Farel, die een aanhanger was van de Reformatie, Parijs verlaten . In
Neufchatel begon hij daarop zijn reformatorischen arbeid . Hij verliet die
plaats in 1532 en kwam in Genève, maar de overheid kon hem niet
tegen de overmacht van den bisschop en de geestelijkheid beschermen .
Hij verliet daarom Genève, waar ondertusschen enkele vrienden, onder
wie F r o m e n t en O 1 e v i t a n u s genoemd moeten worden, in zijn geest
arbeidden . In 1535 keerde hij in Genève terug en met hem kwam P e t rus
V i r e t, de latere Reformator van Lausanne . Ook deze had in Parijs
gestudeerd en had zich daar bij de Reformatie aangesloten . Beide mannen, gloeiend van ijver voor de zaak der Hervorming, begonnen nu in
Genève een strijd op leven en dood . Zij behaalden de overhand en na
een openlijk dispuut in 1535 verklaarde de raad zich voor hen . Farel
stelde daarop een geloofsbelijdenis op . Maar, al was de Reformatie
officieel ingevoerd, daarmede was de stad nog niet gereformeerd. Vele
Roomschee waren om politieke redenen meegegaan . Deze bleven in het
geheim de mis vieren . De hoofden der reformatorisch gezinden waren
meerendeels lieden, die door geen waarachtig levensbeginsel geleid
werden, en de groote menigte had vrijheid van het pausdom begeerd,
maar om vrijheid tot zedeloosheid te bekomen . Fare! zegt : zij haatten
de priesters en aten op vastendagen vleesch .
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In 1536 reisde Calvijn door Genève (zie § 26) . Toevallig vernam Farel,
dat Calvijn in de stad was . Aanstonds ging hij tot hem en verzocht hem
te Genève te blijven, om daar het werk der Reformatie voort te zetten .
Calvijn sloeg het verzoek af . Hij verontschuldigde zich met zijne jeugd,
zijne weinige ervaring, en de noodzakelijkheid om zijne studie voort te
zetten, doch Farel bezwoer hem met de woorden : gij wendt uwe
studiën voor, maar in den naam van den almachtigen God verkondig
ik u : Gods vloek zal u treffen, als gij in het werk des Heeren ons uwe
hulp ontzegt en uzelven meer zoekt dan Christus."
Het was Calvijn, alsof hij de stemroe Gods hoorde. Hij bleef . C a 1 v ij n
en Genève waren van nu aan elkander verbonden .
Spoedig werd de invloed van Calvijn in Genève merkbaar. Hij begon zijn arbeid als hoogleeraar en in 1537
verblijf
werd hij eerst predikant. In 1536 werd een door Calvijn
(1536-1538) .
opgestelde catechismus voor Genève als geloofsbelijdenis
aanvaard . Zij was in het Fransch gesteld . Heel de burgerij moest die
geloofsbelijdenis bezweren . De raad gaf het voorbeeld en daarna volgden
Caly .ns eerste

de burgers tien bij tien .

In Genève kwam eerst naast, maar weldra tegenover de Reformatie
een Antinomistisch-Libertinistische richting te staan, vooral onder de
aristocratische jeugd . Calvijn zocht die voor de zeden gevaarlijke richting
te keeren, want hij was de man, die streng en onbuigzaam was, als het
op het leven aankwam . Mannen, zuiver in belijdenis en wandel moesten
benoemd worden, om met de predikanten voor de orde en de tucht te
waken. Spoedig kwam er reactie tegen de strenge uitvoering der wetten
en de oppositie kreeg de overhand . Velen wilden van Calvijns bestuur
bevrijd worden . Een welkome gelegenheid daartoe vond men in de
uitspraken van de synode te Lausanne, waar, onder aandrang van Bern,
afgekeurd werd, dat te Genève de feestdagen, uitgenomen de Zondag,
afgeschaft waren, en dat men gezuurd brood bij het avondmaal gebruikte .
De magistraat eischte nu onderwerping aan die besluiten en, toen Calvijn
en Farel weigerden, werden zij door den raad afgezet . Binnen 24 uren
moesten zij Genève verlaten . Farel ging naar Neufchatel, waar hij tot
zijn dood (1564) bleef . Calvijn ging naar Straatsburg, waar hij Bucer,
Capito en Hedio vond . Door bemiddeling dezer vrienden werd hij daar
hoogleeraar . Drie jaar bleef Calvijn daar . Gedurende dien tijd maakte hij
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kennis met de Duitsche hervormers. Melanchton leerde hij persoonlijk
kennen . (Worms en Regensburg) . Voor Luther had hij groote achting.
Nadat Calvijn Genève verlaten had, riep de kardinaal
van Lyon de stad tot terugkeer in den schoot der Roomsche kerk .
Calvijn deed een strijdschrift het licht zien, waarin hij den kardinaal heftig
aanviel. (Responsie ad Sadoletum) .
AANMERKING.

Sadoletus

De verwarring was in Genève, sinds Calvijn de stad

Calvi'nstweede
verlaten had, op onrustbarende wijze toegenomen . Op
verblUf
1564 20
roepen .
Oct . 1540 besloot de raad Calvijn terug te
Na lang beraad gaf deze in Sept. 1541 eerst gehoor aan
het gedane verzoek . Met blijdschap werd hij ingehaald en een goed
inkomen werd hem verzekerd. Terstond na zijn terugkeer begon Calvijn
met groeten ijver het kerkelijke leven te organiseeren . De L i t u r g i e
werd geregeld, zeeais die in Straatsburg geregeld was. Voor de onderwijzing der jeugd werd een c a t e c h i s m u s opgesteld, maar Calvijn
begeerde vooral een nieuwe kerkorde . Deze kwam er dan ook . Op 20
Nov . 1541 werden de Ordonnances ecclésiastiques (Kerkorde)
vastgesteld . Er werd een c o n s i s t o r i e ingesteld, bestaande uit de
predikanten der stad en twaalf oudsten die door den Raad der stad
gekozen werden . Dit consistorie vergaderde wekelijks . Het moest waken
over de orde en de tucht in de gemeente . De tucht tot en met de
excommunicatie moest naar Calvijns wensch blijven bij het consistorie
en geenszins bij den raad der stad . Niet alleen het kerkelijk, maar ook
het huiselijk en sociaal leven werd geregeld . Met bewonderenswaardiger
moed en taaie wilskracht zette Calvijn zijn godsdienstige en zedelijke
hervorming van kerk en staat door . Hij had echter weder met veel
tegenstand te kampen .
AANMERKING . Seb. Castellio, rector van de school te Genève, die de
strenge zedencensuur bestreed en ook enkele leerstellingen bekampte, werd
afgezet . De geneesheer Bolsec, die later tot de katholieke kerk terugkeerde,
bestreed de praedestinatieleer . Hij werd verbannen en wreekte zich door een
smaadschrift tegen Calvijn, vol van lasterlijke aantijgingen .
(-).

Negen jaren duurde de strijd tegen Calvijn, welke soms zoo hoog liep,
dat het volk hem in de Rhóne wilde werpen, maar Calvijn hield moedig
stand en zijn partij verkreeg, voornamelijk door den toevloed van vluchtelingen uit Frankrijk, Engeland en Schotland, de overhand en behield
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dien tot aan zijn dood . Genève werd langzamerhand geheel en al in
zijn geest geleid .
Calvijn heeft in Genève een bewonderenswaardige arbeids-

Calvijns werk
geopenbaard .
gestel,
kracht
Hi'
maar ondanks
zaamheid.
., ~ was zwak van

zijn zwakte werkte hij schier onafgebroken . Hij woekerde
met zijn tijd . Nachtrust gunde hij zich weinig . Ziel en lichaam bracht
hij tot volkomen dienstbaarheid . Hij bediende zijn ambt met ijver ondanks
tal van tegenspoeden, smartelijke beproevingen en veelvuldige lasteringen .
Hij gaf onderricht aan de studenten. Hij schreef brieven naar vrienden
in onderscheiden landen, die hem over gewichtige aangelegenheden
raadpleegden . Daarenboven verklaarde hij de gansche H . Schrift, uitgezonderd de Openbaring van Johannes . Rusteloos bestreed hij de RoomschKatholieke kerk ; met bittere ironie stelde hij hare dwalingen in het licht .
Hij streed tegen de wederdoopers en de Libertijnen . Hij onderhandelde
met vorsten en vorstinnen, en in het groote werk der Reformatie had hij
meer dan eens een beslissende stem . Niet ten onrechte is hij ,,d e
redder van het Protestantisme" genoemd .
Zijn prikkelbare en heftige natuur heeft hem dikwerf verleid tot woorden en daden, die den toets der Christelijke liefde niet konden doorstaan .
Door zijn soms onnoodige heftigheid heeft hij velen van zich vervreemd,
die hij met zachtheid waarschijnlijk had kunnen winnen . De zucht, om
heel het leven door wetten te beheerschen, heeft hem al te weinig
ruimte doen laten aan de vrijheid der conscientie, maar ondanks deze
gebreken is Calvijn de man geweest, die gloeiende van ijver voor Gods
huis niet in naam, maar in waarheid de eere Gods gezocht heeft op elk
terrein van het leven .

§ 28.

Calvijns leer en invloed .

Calvijns leer is hoofdzakelijk beschreven in zijn reeds
Christegenoemd werk ,,Institutie of onderwijzing in den
lijken godsdienst ." Calvijn sloot zich nauw aan bij Augustinus . Hij ging
uit van de souvereiniteit Gods en ontwikkelde daaruit zijn geloofsleer .
» Daar is een almachtige en vrijmachtige wil, die voorrrechten onthoudt,
die zegeningen intrekt, die rampen en onheilen beschikt, die zelfs door
Calvijns leer,
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zonden en ongerechtigheid ten verderve voert" (Bavinck) . Maar deze
souvereine wil is niet onredelijk. Het is een wijze wil . Deze praedestinatie-leer was voor Calvijn niet een afgetrokken begrip, een ijzeren
consequentie van zijn denken, zij was integendeel de innige overtuiging
zijner ziel . De verkiezing bood hem onmisbaren troost voor de verzekering des heils, waarnaar zijn hart dorstte, en zij was hem tegelijk
een drijfkracht, om alle gaven en talenten, het geheele leven Gode te
wijden. Het geloof aan de verkiezing maakte hem niet werkeloos, maar
ontwikkelde in hem de hoogste werkzaamheid, omdat hij zich altoos wist
in eene roeping, welke God voor hem met eeuwige wijsheid bepaald had .
In de meeste geloofsstukken stemde hij met de andere hervormers
overeen, maar hij heeft ze meer belijnd voorgesteld . De ideeën der
Reformatie zijn door hem afgerond . Met zekerheid des geloofs heeft hij
de genade Gods in Christus ontvouwd niet als een wijsgeerig stelsel, maar
als een onwrikbare overtuiging zijner ziel, steunende op de openbaring Gods .
In de leer van het avondmaal nam Calvijn een geheel afzonderlijk
standpunt in . Hij gevoelde meer voor Luthers opvatting dan voor die
van Zwingli, maar toch verschilde hij van beiden . Calvijn verwierp het
1 i c h a m e 1 ij k g e n i e t e n (manducatio oralis) . Hij leerde, dat het
lichaam en bloed van Christus wel degelijk gegeten en gedronken
wordt, n .m . met den mond des geloofs . Dat geestelijk gen i e t e n kon hij niet verklaren, maar hij hield op grond der Schrift vast,
dat er zulk een genieten van Christus' lichaam en bloed was, waardoor
wij vleesch van Zijn vleesch en been van Zijne beenen worden .
AANMERKING . De eerste uitgave van de Institutie omvatte slechts zes
hoofdstukken t . W . de wet, het geloof, het gebed, de sacramenten, de R.K .
sacramenten en de Christelijke vrijheid . De volgende uitgaven werden doorgaans vermeerderd. In 1559 verscheen de Institutie in den vorm, dien zij nu
nog heeft. Deze uitgaaf bevat 4 deelen . 1 . v a n d e k e n n i s v a n G o d,
den Schepper ; 2, van de kennis van God, den Verlosser ;
3. hoe de genade van Christus ontvangen wordt ; 4 . over
de uitwendige middelen der genade .

De invloed van Calvijn reikte veel verder dan Genève .

Calvijn en de
Allereerst had hij veel invloed in Zwitserland . Zwingli's
Zwinglianen .

opvolger was H e i n r i c h B u 11 i n g e r (j- 1575) . Met
dezen knoopte Calvijn dogmatische onderhandelingen aan . Over de
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avondmaalsleer werden beiden het tamelijk wel eens . In de door Calvijn
ontworpen C o n s e n s u s T i g u r i n u s (1549) werden de beginselen,
waarop de eenheid tusschen Genève en Zi rich steunde, uiteengezet .
Bern weigerde echter te onderteekenen . Toen Calvijn naar aanleiding van
zijn strijd met Bolsec over de verkiezing den C o n s e n s u s p a s t o r u m
G e n e v e n s u m (1552) schreef, waarin de praedestinatieleer ontwikkeld
werd, wilde ook Zi rich geen instemming betuigen . Toch kwam Bullinger, mede onder den invloed van zijn ambtgenoot Petrus M a r t y r,
meer en meer tot de overtuiging, dat de leer der praedestinatie schriftuurlijk was . Op verzoek van Frederik III van den Pfalz stelde Bullinger
een geloofsbelijdenis op, waarin al de grondbeginselen van Calvijn belichaamd waren . Het was de „Confessie Helvetica posterior"
(1566) een van de voornaamste belijdenisgeschriften der gereformeerde
kerken. Het Calvinisme had over het Zwinglianisme gezegevierd .
In 1564 stierf Calvijn en zijn opvolger werd T h e o d o r u s B e z a
(de Bèze), die al sinds 1559 zijn medearbeider geweest was . Hij werd
de erfgenaam van het aanzien, dat Calvijn in het binnenland en buitenland genoot . Hoewel geen origineels geest, geen genie, heeft hij toch
voor de zaak der Reformatie veel gearbeid . Veertig jaren heeft hij na
Calvijns dood de leiding der zaken te Genève in handen gehad .

§ 29. De Fransch-Zwitsersche Reformatie in andere
landen .
Frankrijk en Nederland .
De Reformatie in Frankrijk stond eerst in verband met
Wittenberg, maar later werd ze geheel en al geleid in
Fransch-Zwitserschen geest . Reeds in 1521 werden de geschriften van
Luther door de Sorbonne als kettersch veroordeeld . Met ongewone
heftigheid kwam Melanchton daartegen op in zijne n Apologia" . Veel
hing er voor de Reformatie van af, hoe de jonge koning Frans I (1515
1547) tegenover haar zou gaan staan . Men was niet geheel en al zonder hope, want Frans was een voorstander der humanistische studiën
en als zoodanig geen bewonderaar van de scholastieke theologie der
Frankrijk.
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Sorbonne. Al spoedig bleek, dat men niets goeds van den koning te
wachten had . Zijn politiek bracht mede, om de Reformatie in zijn eigen
land te onderdrukken en in Duitschland aan te moedigen . Reeds in
1535 werd een inquisitie-rechtbank opgericht, welker leden de paus benoemde. Deze rechtbank leidde het proces en het parlement te Parijs,
de zoogenaamde ,,C h a m b r e ardente" moest het vonnis uitspreken en
voltrekken . Onder de gezworen vijanden der Reformatie stonden de hertogen
der Guisen vooraan . Ze waren zes in getal, maar de twee oudste, Karel,
aartsbisschop van Rheims en F r a n s waren de meest bekende .
Ondanks den fellen tegenstand nam de reformatorische beweging telkens
grootex afmetingen aan . De aanhangers werden met den schimpnaam
hugenoten" gedoopt .
AANMERKING. De oorsprong van dezen naam en de beteekenis liggen in
het duister . Sommige leiden hem af van ,,E i d g e n o s s e n." Eignots was in
1518 reeds de naam eenex partij in Genève . Anderen leiden hem af van
H u g o C a p e t, naar wiep in Tours een man genoemd werd ,,r o i H u g u o n" .
Een derde afleiding is van den naam „d u g a n a u" wat in langue d'oc beteekent een uilenaard.

Vooral in het Zuiden des lands namen de hugenoten in aantal zeer
toe . De jeugdige gemeenten ontvingen raad en bestuur uit Genève van
Calvijn en Beza . Zelfs ontvingen zij steun van politieke zijde. Een tak
van de koninklijke familie, de B o u r b o n s van Navarre, sloot zich bij
de Reformatie aan ; de edele admiraal Caspar de Coligny en vele leden
van het parlement waren de Reformatie met hart en ziel toegedaan . In
Parijs werd de eerste gemeente geconstitueerd in 1555 . Hier vond ook
van 25-28 Mei 1559 de eerste generale synode plaats, waar
de Gallische confessie (confessie gallicana) werd aangenomen . Dit belijdenisgeschrift, geheel in den geest van Calvijn opgesteld,
bestond uit 40 artikelen .
In Nederland drong ook het licht der Duitsche Refororatie door . De bodem was er vatbaar voor het zaad,
door de Hervormers gestrooid . De broeders des gemeenera levens hadden zeewel op de volwassenen als op de jeugd ingewerkt. Het lezen
van de H . Schrift was zeer toegenomen . Vandaar dat de reformatorische
gedachten van Luther in Nederland spoedig ingang vonden . De voorstelling, alsof in ons land de Reformatie daarna gestaan heeft onder
Nederf d.
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Zwingliaanschen invloed en alsof veel later door predikers uit ZuidelijkFrankrijk de Calvinistische denkbeelden zijn ingedragen, is onjuist .
Calvijn heeft na zijn optreden in Genève al heel spoedig rechtstreeks
invloed uitgeoefend op den gang der Reformatie in ons land . Hij deed
dit deels door bijzondere personen, die in Genève geweest waren en
deels door briefwisseling. Vandaar dat de Fransch-Zwitsersche Reformatie hier de overhand kreeg. Wel hadden de Hervormden een zwaren
strijd te voeren tegen de machtige richting van het Anabaptisme, maar
de Hervorming in Nederland heeft een beslist Calvinistisch type verkregen . :(Rutgers).)
De geschiedenis der Reformatie is hier echter een andere geweest dan
die in Duitschland, hoewel over beide landen Karel V regeerend vorst
was. In Duitschland werd de keizer door allerlei politieke omstandigheden gebonden gehouden, maar in de Nederlanden had hij de handen
vrij . Daarom liet hij hier het edict van Worms met gestrengheid uitvoeren. Eerst werden in de Zuidelijke Nederlanden de kettersche boeken
verbrand en in 1522 volgde een plakkaat voor Holland en Zeeland .
Aleander was uit Worms naar Antwerpen gekomen, om de campagne
tegen Luthers aanhangers te leiden . In 1523 vielen de eerste slachtoffers der vervolging. Hendrik V o e s en Johannes E s c h . De
paus stelde in 1524 een inquisitieraad in, maar ondanks de vervolging
nam het aantal Hervormden steeds toe . In 1523 was Luthers Nieuwe
Testament al in het Nederlandsch overgezet . In 1525 verscheen de
gansche H. Schrift in het Nederlandsch . Engelsche vluchtelingen versterkten het Hervormde element . In 1559 ontwierp de Waalsche predikant G u i d o d e B r è s een belijdenis in de Fransche taal . Hij zond
die naar enkele theologen, opdat die hun oordeel zouden uitspreken . In
1562 werd zij aan koning Filips II gezonden, opdat deze zou weten,
wat de leer der Hervormden was . In de voorrede wordt het getal geloofsgenooten op 100 .000 gesteld . Deze geloofsbelijdenis was geheel en
al gesteld in den geest van Calvijn . In 1563 werden door P e t rus
D a t h e e n de psalmen berijmd . Deze ijverige prediker vertaalde ook
den Heidelbergschen catechismus in het Nederlandsch . Daardoor werd
de Reformatie zeer bevorderd .
In de Zuidelijke Nederlanden werden reeds vroeg vergaderingen gehouden, waar men bepalingen maakte omtrent de kerkelijke orde, welke
doorgaans ontleend waren aan de kerkenorde van Parijs door de synode
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der Fransche kerken aangenomen (1559) . Deze bepalingen droegen echter
veelal een plaatselijk karakter . Op de synode van Antwerpen (1566) nam
men de belijdenis van Guido de Brës als N e d e r I a n d s c h e g e 1 o o f sbelijdenis (confessie belgica) met blijdschap aan .
In 1559 had de koning de Nederlanden verlaten, en hij is er nooit
weergekeerd . Nu zou de strijd beginnen, die gevoerd is op leven en dood .

§ 30 . Vervolg .
Engeland en Schotland .
De gevoelens van Wiclif waren tot den tijd der Reforgeland matte voort blikven leven in de conventikelen der Lollarden .
.
In deze kringen werd ook de H . Schrift gelezen, maar deze eenvoudige
lieden werden hevig vervolgd . De Reformatie vond onder hen dadelijk ingang.
Koning H e n d r i k V I I I (1509-1547), een humanistisch gevormd man,
vereerder van Erasmus, had den strijd met Luther gewaagd . (§ 9). De
paus had hem daarvoor beloond met den eeretitel ,,d e f e n s o r f i d e i",
d.i . verdediger des geloofs . Enkele jaren later kreeg Hendrik echter twist
met den paus . De koning, die gehuwd was met Catharina van Arragon,
wilde van deze scheiden, om in het huwelijk te treden met Anna Boleyn,
een hofdame van zijne vrouw . Paus Clemens VII, eerst niet ongeneigd,
om aan het verlangen van den koning gehoor te geven, weigerde later
onder aandrang van Keizer Karel V, die een neef van Catharina was .
Daardoor in de hoogste mate geprikkeld, scheurde Hendrik de Engelsche
kerk los van den paus . In 1531 gebood hij allen Engelschen geestelijken,
dat ze hem als hoofd der Engelsche kerk zouden erkennen . In 1532 verbood
het parlement geld aan den paus te zenden . In 1533 huwde Hendrik met
Anna Boleyn . Nu volgde de pauselijke ban . De koning wilde na zijn
gewichtigen stap toch goed-katholiek blijven in de leer . In 1539 liet hij
de zoogenaamde zes artikelen van de ,,b 1 o o d y a c t" door het parlement
opstellen. Deze artikelen hielden in, dat allen, die tegen de transsubstantiatie, de onthouding van de kelk, het coelibaat, de mis en de oorbiecht
waren met den dood gestraft zouden worden . Katholieken en Lutherschen
werden nu beiden vervolgd, naargelang de koning door zijne gemalinnen
meer naar de eene of naar de andere zijde overgehaald werd . In 1533
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werd J o h n F r y t h in Londen verbrand . Hij had samen met W i 11 i a m
T i n d a 1 de H . Schrift vertaald in het Engelsch . Tindal werd in 1535 in
Nederland onthoofd . Maar ook aan de katholieke zijde vielen er slachtoffers . T h o m a s M o r u s, een man met een edel karakter, die weigerde
Hendrik als het hoofd der Engelsche kerk te erkennen, werd onthoofd .
Insgelijks werd bisschop F i s h e r van Rochester gedood .
Het gevolg van Hendriks optreden was, dat hij sommigen, die met den
kerkelijken toestand niet voldaan waren (Cranmer, Cromwell, Latimer e .a.)
naar het Protestantisme drong en anderen (Gardiner en Bonner) deed
verlangen naar den vroegaren toestand .
De koning bleef tot aan zijn dood deze gedragslijn volgen, dat hij
eederzijds de Hervormden fel bestreed en anderzijds de Katholieken, die
zich tegen hem stelden, tuchtigde .
Intusschen was T h o m a s C r a n m e r aartsbisschop van Canterbury
geworden . Deze was heimelijk de beginselen der Zwitsersche Hervorming toegedaan . Zooveel het mogelijk was, bevorderde hij de Reformatie,
o.a . door de bijbeluitgave van 1539 . Hij werd in zijn pogingen ondersteund door Anna Boleyn .
Na Hendriks dood moest E d u a r d VI hem opvolgen (1547-1554) .
Wegens diens onmondigheid regeerde tijdelijk de hertog v a n S o mm e r s e t . Cranmer had nu de handen vrij . De mis en de beeldendienst
werden verboden, het avondmaal werd onder twee gedaanten bediend,
het priesterhuwelijk toegestaan . Gardiner en Bonner, die zich verzetten,
werden gevangen genomen . Nu begon men te correspondeeren met Calvijn .
Vele buitenlandscha theologen werden naar Engeland geroepen (o .a . M .
B u c e r naar Cambridge en P. M. V e r m i 1 i u s naar Oxford) om onderwijs in de nieuwe leer te geven . Een commissie onder praesidium van
Cranmer stelde een verzameling van predicaties saam, die in de kerk
voorgelezen moesten worden . Voor de jeugd werd een catechismus opgesteld en voor de liturgie werd vervaardigd het ,,B o o k o f c o m m o n
p r a y e r" 1548 . In de tweede editie kwamen het vormsel, de oorbiecht,
het laatste oliesel en het gebed voor de dooden niet meer voor .
Toen volgde in 1553 een geloofsbelijdenis bestaande uit 42 artikelen,
en saamgesteld door C r a n m e r en R i d 1 e y. Eduard stierf en werd niet
opgevolgd, gelijk hij begeerd had, door J a n e G r e y, maar door M a r i a
(1553-1558), de dochter van Catharina van Arragon, onder wie de
Contra-Reformatie begon .
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Ook in Schotland vond de Reformatie een vruchtbaren
bodem . Reeds in 1525 werd op strenge straf verboden de
geschriften van Luther te lezen . P a t r i c k H a m i l t o n had eerst te
Parijs en te Leuven, maar daarna te Wittenberg en Marburg gestudeerd .
Oorspronkelijk een vereerder van Erasmus, werd hij later gewonnen
voor de Evangelische leer, welke hij bij zijn terugkomst in zijn vaderland
openlijk verkondigde. In 1528 stierf hij op den brandstapel . Bij het volk
vonden de reformatorische denkbeelden grooten ingang . Ook onder den
adel deed de Reformatie haar invloed gelden ondanks den heftigen
tegenstand der Stuarts .
De eigenlijke reformator van Schotland is J o h n K n o x . Eerst had de
Duitsche Reformatie in Schotland invloed geoefend, maar sinds 1543
kreeg de Fransch-Zwitsersche Reformatie de overhand. J o h n K n o x
was een vurig prediker, een man met een onverzettelijker wil . Hij begon
te getuigen tegen het anti-christelijke pausdom en tegen de afgoderij
van den Roomschee godsdienst . Deze predicaties hield hij op het slot
St. Andrews, waarheen de adel hem geroepen had . Knox was gevormd
door het lezen van de H. Schrift en de werken van Augustinus . Het
slot werd door de vijanden genomen en Knox werd gevangen genomen
en naar de galeien verbannen . In 1551, door vrijspraak bevrijd, werd hij
kapelaan bij Eduard VI, maar hij ergerde zich aan den Roomschee
zuurdeesem, die nog in de Engelsche kerk overgebleven was . Hij weigerde
een hem aangeboden bisdom te aanvaarden . Bij de troonsbeklimming
van Maria verliet hij Engeland en vluchtte naar Genève .
Schotland.

§ 31 . Vervolg .
Polen, Hongarije, Bohemen, Moravië, Spanje en Italië .
1
In P o l e n vonden de reformatorische beginselen ingang
P0 en'
onder de regeermg van S i g i s m u n d I (1506-1548), maar
de koning was anti-reformatorisch gezind en hij onderdrukte dan ook
de Reformatie . De reformatorische beweging werd hem echter te sterk .
Langs drieërlei weg kwamen de nieuwe ideeën Polen binnen . A 11 ere e r s t door de Duitsche bevolking en de aan de Duitsche universiteiten
studeerende adellijke jongelingschap . Deze stonden onder Lutherschen
Handti. Kerkgesch.
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invloed . In d e t w e e d e p 1 a a t s kwamen vele vluchtelingen uit Italie
naar Polen. Deze stonden onder invloed van de Zwitsersche Reformatie .
En in de d e r d e p 1 a a t s kwamen sinds 1548 vele Boheemsche en
Moravische broeders naar Polen. In Groot-Polen en Litauen had de
Duitsche Reformatie den boventoon, in Klein-Polen de Calvinistische,
maar er ontbrak een leider aan de Calvinisten .
S i g i s m u n d I I A u g u s t (1548-1572) was reformatorisch gezind.
Hij bestudeerde de geschriften van Calvijn en hield briefwisseling met
dezen en met Melanchton . Hij stelde vele hervormingen voor (priesterhuwelijk, avondmaal sub utraque enz .) Ondanks den tegenstand der
Katholieken werd op de rijksdagen van 1555 en 1556 de prediking des
Evangelies vrijgelaten .
In H o n g a r ij e was de Reformatie bekend geworden
door kooplieden, die Leipzig bezochten en vandaar Luthers
Zevenbergen
koning Lodewijk
geschriften medebrachten . De zwakke
II
g
en Kram .
~
trachtte de beweging te onderdrukken, maar zonder vrucht .
In 1524 predikte in Hongarije M a r t i n C y r i a c i, een leerling van
Luther . Later trad M a t t h i as B i r o D e v a y als reformator op . Deze
was leerling van Luther, maar werd later de Zwitsersche hervorming
toegedaan . De Duitsche Hongaren bleven bij de Luthersche Reformatie, de Magyaren sloten zich bij de Zwitsersche aan . In 1557
werd op een concilie een geloofsbelijdenis opgesteld te C z e n g e r
(confessio c z e n g e r i n a ). Deze was in Calvinistischer geest gesteld . De Lutherschen stelden daarop in 1558 hunne ,,c o n f e s s j o
montana" op.
In Z e v e n b e r g e n was ook door kooplieden de leer van Luther
bekend geworden . In Kronstadt arbeidde J o h a n n H o n t e r, die in Bazel
gestudeerd had . Het geheele land nam weldra de Evangelische belijdenis aan en de bisschop werd in 1556 uit het land verbannen . In 1557
werd op een landdag te Klausenburg godsdienstvrijheid geproclameerd .
Ook hier was de Duitsche bevolking Luthersch en de Magyaarsche
Calvinistisch .
Ook in K r a i n drong de Reformatie door. De eerste sporen vinden
wij in 1530 . Later predikten in dit land onder de Zuid-Slavische volken
P r i m u s T r u b e r en P a u 1 W i e n e r, beiden in Lutherschen geest .
Hongarije,
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De talrijke Boheemsche en Moravische broeders begroetten Luthers optreden eerst met blijdschap . Aan het
Moravie.
hoofd der broederschap stond L u k a s v a n P r a a g . De
broeders konden zich echter niet vereenigen met Luthers avondmaalsleer
en met diens beschouwing van de rechtvaardigmaking door het geloof
alleen . De leer van de Christelijke vrijheid leek hun te weinig ernstig .
Na den dood van Luther won de Reformatie er meer veld . Later begon
de Calvinistische Reformatie zich ook een weg te banen, zoodat er
verdeeldheid onder de broeders ontstond . In 1575 trachtte men door de
~c o n f e s s i o b o h e m i c a" allen te bevredigen .
BohemenNen

Ook in S p a n j e drongen de reformatorische denkbeelden
door, maar de inquisitie deed er velen om des geloofs
wille vallen . Toch ontstonden er enkele Evangelische gemeenten, zooals te
Sevilla en Valladolid . Omstreeks 1550 scheen het zelfs, alsof de Reformatie
vaster voet zou krijgen, maar Filips II onderdrukte haar met alle macht .
In I t a 1 i ë stonden de Humanisten onverschillig tegenover de Reformatie .
Enkelen hunner wilden nog wel eerre hervorming, maar dan in den
geest van Erasmus . Er waren echter ook geleerde mannen, die zich met
hart en ziel, hetzij bij de Duitsche of bij de Fransch-Zwitsersche Reformatie
aansloten o . a . Bernard Ochino, Petrus Martyr Vermilius,
Petrus Paulus Vergerius, Cblius Secundus Curio,Galeazzo
Spanje enItalië .

C a r r a c c i o 1 i, e . a . Deze moesten allen uit hun vaderland vluchten .
Ochino en Vermilius hebben in Engeland gearbeid onder Cranmer (§ 30) .
Vergerius arbeidde in Tubingen, Curio in Bazel, Carraccioli in Genève .
In 1542 werd ook in Italië een afzonderlijke inquisitie ingesteld . Door
de onderdrukking der vijanden werd in Spanje en Italië de Romaansche
bevolking verstoken van het licht des Evangelies en bleef zij zich buigen
onder de pauselijke hierarchie .

F.

De Restauratie der Roomsch-Katholieke kerk .

§ 32 .

De Jezuïeten.

De machtige beweging, door de Reformatie gewekt, had de Roomsche
kerk . eerst als verlamd . De schuld daarvan lag grootendeels bij de
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pausen, die, schoon het Katholicisme van alle zijden aangevallen werd,
meer aandacht wijdden aan hun eigen positie in Italië, dan aan het
gevaar, dat de kerk overal bedreigde . Nadat de Reformatie echter zich
uitbreidde, begon men te zien, dat er verandering moest komen . Terecht
hadden de reformatoren op Rome's gebreken gewezen . Er moest een
r e s t a u r a t i e komen . Was de Reformaiie niet ongedaan te maken, zij
kon althans tot stilstand worden gebracht . En daartoe moesten alle
krachten ingespannen worden . Een eerste poging tot restauratie, en het
was een grootscha poging, was de o p r i c h t i n g v a n d e o r d e der
Jezuïeten .
De stichter van de orde was I g n a t i u s d e L o y o 1 a,

De stichter gesproten
uit een oud S paansch riddergeslacht . Door het
van de orde,
.
.,

lezen van helligenlegenden tijdens een krankheid ontwaakte
in hem een onuitblusschelijke begeerte, om die heilige mannen in zelfverloochening en overwinning van de wereld na te volgen . Geestelijke
verrukkingen en verschijningen van de koningin des hemels gaven aan
de nieuwe richting in zijn leven een bovenaardsche wijding . ~Na zijne
genezing schonk hij al zijne goederen aan de armen en oefende hij zich,
in het gewaad van een bedelaar, in de strengste ascese . Tot ontwikkeling
van zijn innerlijk leven hield hij dagelijks g e e s t e 1 ij k e o e f e n i n gen
(excercitia s p i r i t u a l i a), waardoor hij de volkomen heerschappij
over zijn wil trachtte te verkrijgen . In 1523 trok hij als pelgrim naar
het heilige land, maar hij vond daar niet, wat hij zocht, n .1 . een
I e v e n s a r b e i d . Toen besloot hij in 1524 nog te gaan studeeren, hoewel
hij 33 jaar oud was . Met ijzeren wilskracht ging hij in Barcelona op de
schoolbanken zitten . Hij bleef daar 2 jaar en ging toen naar Alcala . Te
Salamanca bestudeerde hij filosofie en te Parijs theologie . Daar trof hij
zes mannen aan van gelijke gezindheid, als hij zelf had . Onder deze
waren F r a n s X a v i e r en J a c o b L a i n e z . Deze vatten het plan op,
om een nieuwe orde te stichten . Onder de strengste ascese voleindigden
zij hun studie . Daarna werden zij tot priester gewijd en reisden naar
Rome, om van den paus goedkeuring te ontvangen tot het stichten van
eerre nieuwe orde. Na eenig aarzelen stemde paus Paulus III eindelijk
toe en eerre nieuwe orde ontstond de 0 r d e v a n h e t g e n o o t s c hap
van Jezus (ordo societat is J esu) 1540 . Ignatius werd de eerste
generaal (p r a e p o s i t u s g e n e r a 1 i s) . De orde zou weldra een strijdbare
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armee voor het pausdom te zijn . Zij was dan ook alleen aan den paus
rekenschap verschuldigd van haar arbeid . Van elk ander kerkelijk opzicht
was zij vrijgesteld . De arbeid had betrekking op den b i e c h t s t o ei,
h e t o n d e r w ijs en d e z e n d i n g . De Jezuïeten traden voornamelijk
als biechtvaders op onder de hoogere standen en aan de hoven Daardoor
beheerschten zij menigmaal het politieke leven . Er werd door hen ook
bijzondere zorg besteed aan het onderwijs der jeugd . De jeugd, die de
toekomst is der kerk, moest onder hun adem verkeeren . En er bleek
tegelijk een begeerte, om de heidenen door de missie te brengen onder
den Roomschee stoel .
De inrichting van de orde was geheel en al op m ili-

Inrichting van
t a i r e leest geschoeid . Alleen lichamelijk gezonde en
de orde .

geestelijk begaafde jonge mannen werden tot de orde
toegelaten . Eerst had men een proeftijd van 2 jaren . Wanneer men die
met goed gevolg doorgekomen was, legde men de drie monnikengeloften af (gehoorzaamheid, armoe, kuischheid) . Nu kon men dadelijk
w e r e 1 d 1 ij k c o a d j u t o r worden voor oeconomische aangelegenheden
in de orde, of men kon verder gaan, om voor geestelijken arbeid zich
te bekwamen . Dan werd men eerst scholasticus a p p r o b a t u s en
na volbrachte studie en doorgemaakte oefening werd men s c h o 1 a s t icus formatus . Daarna werd men als geestelijk coadjutor bestemd voor studie en zielezorg . De knapsten van deze scholastici
formati noemt men p r o f e s s i . Men onderscheidt echter tusschen professie van d r i e en van v i e r geloften . De laatsten hebben behalve
de drie geloften ook de gelofte afgelegd van ,,v o 1 k o m e n o n d e rw e r p i n g a a n d e n p a u s," wat deze ook hun op zou mogen dragen
in het werk der zending onder de heidenen en de ketters . D e z e z ij n
de uitverkorenen van de orde en vormen haar kern .
Aan het hoofd van de orde staat de g e n e r a a 1, die als een monarch
regeert. Hij heeft a s s i s t e n t e n, die ervoor moet waken, dat de
generaal zich niets aanmatigt in strijd met de beginselen der orde .
Daarenboven heeft de generaal een a d m o n i t o r, d, i, een biechtvader,
die op hem moet toezien .
De hoofdeisch in de orde is blinde gehoorzaamheid . De
Jezuïet moet zoo volkomen willens onderworpen zijn aan zijne meerderen,
alsof hij een lijk ware (ac si cadaver esset). Deze cadavergehoorzaam-
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held wordt eerst na lange oefening verkregen . Men kan zich nauwelijks
een voorstelling vormen van de g e e s t e l ij k e d r e s s u u r, welke in
die orde bestaat .
Al hare leden verbinden zich, om zich geheel en al los te maken van
de wereld . Voor den Jezuïet bestaan geen banden des bloeds en geen
banden der vriendschap meer. Bij hem is geen liefde meer voor zijn
vaderland . Hij heeft zelfs geen eigen oordeel meer. Alle neigingen worden door ontelbare oefeningen gedood . D e J e z u ï e t i s e e n w i 1loos werktuig van den paus .
De moraal van de orde, zooals die langzamerhand
zich ontwikkeld heeft, is z e d e n b e d e r v e n d . Drie
grondslagen van die moraal stellen wij hier met nadruk
op den voorgrond .
10. het p r o b a b i 1 i s m e. Hieronder wordt verstaan, dat elke handeling van den mensch goed is, wanneer hij maar een waarschijnlijkheidsgrond ervoor kan aanvoeren, of wanneer een aanzienlijk kerkleeraar de
handeling met zijn woord dekt, afgedacht of de conscientie van den
handetenden persoon er ook tegen getuigt. Door dit probabilisme wordt
de zenuw van de ware zedelijkheid doorgesneden, want, al wat niet
uit het geloof is, is zonde . Wie tegen zijn conscientie handelt, maakt
zich schuldig jegens God .
2° . het geestelijk voorbehoud (mentalis reservatio) .
Hieronder verstaat men, dat iemand aan zijne woorden een beteekenis
mag geven, welke ze, redelijkerwijze geoordeeld, niet hebben kunnen
en die de spreker voor zichzelven houdt (voorbehoud, reservatio) . Bijv .
wanneer iemand vraagt, naar wat gij niet zeggen moogt, dan is het
volgens de Jezuïeten geoorloofd te zeggen : ik weet het niet en er bij te
denken (dat is dan het voorbehoud), om het u mede te deelen .
3° . het i n t e n t i o n a 1 i s m e . Men heeft dikwerf beweerd, dat de
Jezuïeten leeren : het doel heiligt de middelen", maar deze uitspraak
zal men tevergeefs in hun werken zoeken . De zaak wordt echter wel
degelijk door hen geleerd, want zij zeggen, dat men een kleinere
zonde mag doen, om een grootere, te voorkomen (methodus dirigendi
ïntentionis) .
De moraal
van de orde .
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§ 33.

Het Concilie van Trente .

Tot de restauratie van de Roomsch-Katholieke kerk heeft ook niet
weinig medegewerkt het beroemde c o n c i 1 i e v a n T r e n t e . D i t
concilie heeft het scholastieke Katholicisme voor alle
volgende eeuwen vastgelegd en als met een ijzeren
muur van bepalingen omringd . Tevens heeft het eenige misbruiken afgeschaft .
Het concilie van Trente heeft d r i e p e r i o d e n gehad .
E e r s t e p e r i o d e . Paus Paulus III had eindelijk op
aandringen van den keizer een concilie bijeengeroepen te Trente, een
Italiaansche stad, maar aan de Duitsche grenzen liggende en tot het
Duitsche rijk behoorende . Drie zaken stonden op het program, beslechting van de godsdienstige twisten, hervorming van
kerkelijke misstanden en een kruistocht tegen de ong e 1 o o v i g e n . In Dec . 1545 werd het concilie geopend en op 11 Maart
1547 werd het door den paus verlegd naar Bologna . Een deel der bisschoppen bleef te Trente en de keizer eischte terugkeer van de vertrokkenen . Dit baatte niet. Er ontstond verwarring en, toen de paus
stierf, was de eerste periode geëindigd .
T w e e d e p e r i o d e . Paus Julius III riep weder het concilie bijeen te
Trente, waar het in Mei 1551 geopend werd . De samenstelling was geheel anders dan den eersten keer . Kardinaal Crescentio was voorzitter .
De keizer wilde, dat de Protestanten zouden gehoord worden, maar
deze konden de reeds genomen besluiten niet wettigen en konden daarom slechts protesteeren . In 1552 werd het concilie, toen men hoorde
van Maurits' omkeer, voor 2 jaar verdaagd .
D e r d e p e r i o d e . In Jan . 1562 werd het concilie voor de derde
maal geopend . 270 bisschoppen, meest Italiaansche, waren tegenwoordig. Men behandelde eerst de vraag, of het een nieuw concilie was,
dan wel de voortzetting van de beide voorgaande . In laatstgenoemden
zin werd besloten en alle reeds genomen besluiten werden daardoor
gesanctioneerd. De vraag, of men concessies zou doen (kelk voor de
leeken en priesterhuwelijk) werd ontkennend beantwoord . Ferdinand
was ervoor, om in Duitschland nog een deel Protestanten te winnen,
Verloop.
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maar Filips H, (en Rome stond aan zijne zijde), wilde van geen concessies weten . Ketters moesten uitgeroeid worden.
De besluiten, die het concilie nam in zake de leer,
dragen het stempel van den tijd, waarin ze genomen
werden . De invloed der Reformatie is hier en daar duidelijk merkbaar,
hoewel in het wezen der zaak het concilie niet afweek van het Middeleeuwsch-scholastieke Katholicisme .
De H . Schrift werd wel hooggeschat (onder invloed der Reformatie),
maar aan de a p o k r i e f e boeken werd gelijke autoriteit toegekend als
aan de kanonieke . Naast de H . Schrift werd de t r a d i t i e als bron
voor de bijzondere openbaring genoemd en de V u 1 g a t a werd voor de
alleen geldende vertaling aangenomen .
De e r f z o n d e werd beschouwd als geheel weggenomen door den
doop, de overblijvende begeerlijkheid is geen zonde . Na den doop zijn
er alleen dadelijke zonden .
De r e c h t v a a r d i g m a k i n g is de verandering van den zondaar in
een rechtvaardige. Zij is maar niet zondenvergeving, maar inwendige
vernieuwing van den mensch . Zij geschiedt niet in eens, maar duurt
voort tot den dood . Over de m i s liet men zich in voorzichtige termen
uit, maar men behield de oude leer . Evenzoo handelde men met het
vagevuur, de aanroeping der heiligen en de reliquieën .
Over de meeste protestantsche leerstellingen sprak het concilie de banvloek uit (anathema sit) . In dit lot deelde ook het priesterhuwelijk .
Verder nam het concilie besluiten, die leiden moesten tot verbetering
in eigen boezem . Een reeks van misbruiken werd afgeschaft, de verkoop van aflaten verboden, alhoewel de aflaat zelf verdedigd werd, en
de geestelijken werden verplicht tot een g e t r o u w v e r v u 11 e n van
hun ambt en het leiden van een eerzaam leven .
Besluiten,

De gevolgen van de besluiten van het concilie waren
duidelijk merkbaar
. De pausen die na het concilie op
den stoel van Petrus zaten, hadden den profanen zin van de renaissance niet meer, maar arbeidden, zij het in verschillende mate, aan den
bloei der katholieke kerk . De zeden werden in Rome merkbaar beter,
en van Rome uit ging de zucht tot restauratie door alle landen . De
Reformatie had voor de Roomsche kerk dit gevolg gehad, dat zij b eGevolgen.
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dacht werd op zelfbehoud en alle middelen aangreep,
om het overgelaten terrein te behouden en, zoo mogelijk, het verlorene te herwinnen .

§ 34 . De overige middelen tot Restauratie .
De zucht tot restauratie vertoonde zich op m e n i g e r l e i
g e b i e d. De godgeleerde wetenschap had in den eersten
tijd der Reformatie bijna geen beoefenaren gevonden . De zegevierende
toon der reformatoren en het opkomen van telkens nieuwe vragen hadden
een tijd lang de Roomsche theologen verschrikt. Men deed wel vlugschriften het licht zien, maar degelijker arbeid leverde men niet . Een
boek als van Jos . Eck „Enchiridon locorum communium"
maakte tegenover de frissche ,,L o c i c o m m u n e s" van Melanchton een
poveren indruk.
Toen echter het Katholicisme zijn krachten weder begon te verzamelen,
toen men van den eersten schrik bekomen was, werd dit anders .
M e 1 c h i o r C a n o (j 1560), een Spaansche Dominikaner schreef ,,d e
1 o c i s t h e o 1 o g i c i s 1 i b r i XII", en poogde in dit boek de katholieke
leer door een beroep op de bronnen weder in eere te herstellen tegenover
de leer der Hervormers. Wat Cano begonnen was, dat zette de Jezuïet
Rob . B e 11 a r m i n u s (1542-1621) voort in zijne scherpzinnige disputaties e de controversies christianae fidei adversus huius
t e m p o r i s h a e r e t i c o s," die aanleiding waren, dat de Luthersche zoowel als de Gereformeerde theologen apologetisch moesten optreden tegen
den vinnigen aanval van dezen geleerde . Op het gebied van de kerkhistorie blonk Caesar Baronius uit, die » annales ecclesiastics"
schreef. Op het terrein van de exegese muntte de Jezuïet M a 1 d o n a t u s
uit, die verschillende commentaren schreef, voornamelijk over de Evangeliën, en nevens hem de Jezuïet W . E s t i u s, die de brieven verklaarde .
Ook bewoog zich op dit terrein de Jezuïet C o r n e 1 i s a L a p i d e
(t 1637) .
Uit al dezen arbeid bleek, dat de Jezuïeten de keurbende
vormden op wetenschappelijk terrein, om de wacht te
betrekken bij de katholieke leer .
Wetenschap .
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De restauratie liet zich ook gelden in de g e e s t e l ij k e
o rd e n . Had de Reformatie getoond, dat er kracht van
haar uitging en hadden duizenden met hun leven bewezen, dat de leer
van de rechtvaardigmaking door het geloof alleen (sols fide) geen goddeloze en zorgelooze menschen maakte, ook de katholieke kerk wilde
tonnen, dat háar geloof tot deugd leidde.
Reeds voordat de orde der Jezuïeten gesticht was, ontstonden drie
nieuwe orden, die hoofdzakelijk op het terrein der barmhartigheid zich
bewogen .
10. de T h e a t i n e n (1524), voornamelijk opgericht voor lichamelijke
en geestelijke ziekenverpleging .
2°, de C a p u c ij n e n (1528), zoo genoemd naar hun hoofddeksel
(capuze) . Deze orde was een tak van de strengere partij onder de
Franciscanen . Ze werd gesticht door M a t t e s d e B a s s i en beoogde ook
den arbeid der barmhartigheid .
3°. de U r s e 1 i n e n (1537), gesticht door Angela Merici . Deze orde
had tot doel hulpbetoon aan noodlijdenden en opvoeding van jonge
meisjes.
Nadat de begeerte tot restauratie levendiger geworden was, ontstonden
nog twee orden
1°. De orde v a n d e H. D r i e ë e n h e i d (1548), of ook wel genoemd
de orde van de priesters van het Oratorium, gesticht door
p h l i p p u s N e r i . Deze paarde aan den arbeid op het terrein der barmhartigheid bijbelstudie.
2°, de orde der barmhartige broeders (1540) . Naast de beoefening der barmhartigheid stond ook in deze orde de studie . Zij beoefende echter meer de medicijnen dan de theologie .
Orden.

Een zeer krachtig middel tot restauratie had de katholieke kerk in de i n q u i s i t i e, reeds gedurende de Mi dd eleeuwen bekend . Door die inquisitie trachtte zij de Reformatie te smoren .
In Italië gelukte die poging. De meeste Hervormden moesten uit dat
land vluchten, anderen herriepen hun gevoelens, weder anderen werden
gedood. Vooral de Waldenzen in Calabrië werden als schapen naar de
slachtbank gevoerd . In de Nederlanden vielen ook honderden als slachtoffers van de inquisitie.
In 1543 begon men censuur uit te oefenen op alle boeken, die het licht
Ingaisitie,
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zagen . Zonder verlof van de inquisitie kon geen boek verkocht worden .
Paus Paulus IV maakte in 1559 een lijst openbaar van
verboden boeken (index librorum prohibitorum) .
iasie,

Voornamelijk bleek de begeerte naar restauratie in de
m i s s i e,

het werk der zending. Het scheen, alsof de

Katholieken voor het onder de Protestanten verloren terrein vergoeding
zochten onder de heidenen . Met groote overgegevenheid werkten vooral
de Jezuïeten in de missie. In Oost-Indië en daarna in Japan arbeidde
F r a n s X a v i e r. In 1505 telde men in Oost-Indië reeds 300 .000 Christenen, maar deze zending heeft door haar oppervlakkigheid het NaamChristendom in de hand gewerkt. Het was den Jezuïeten meer om succes
dan om waarachtige bekeering te doen. De lijfspreuk van Xavier was
,,amplius, amplius", d .i . meer, meer, en deze spreuk karakteriseert zijn werk .
Ook in Japan arbeidde hij met degenen, die na hem kwamen, met
succes . In 1581 vond men daar reeds 200 kerken en 150 .000 Christenen,
onder wie zelfs enkele keizerlijke prinsen . Dit succes was eederzijds te
danken aan de gunst van den toenmaligen militairen heerschei Robunaga,
die het Christendom als een welkom middel beschouwde tot onderdrukking van het invloedrijk Budhisme, maar anderzijds lag dit succes
in de prachtvolte wijze, waarop het Katholicisme zich in Japan openbaarde,
waardoor het in uitwendige heerlijkheid het Budhisme overtrof .
In China arbeidde de Jezuïet M a t t h e u s R i c c i, die, om aan het
Christendom ingang te verschaffen, predikte, dat het eigenlijk een vernieuwing van Confucius' leer was. De belijdenis voor het ontvangen van
den doop bestond alleen in de belijdenis van één God en de verplichting
om de tien geboden te onderhouden . Toen hij in 1610 stierf, waren er in
China al honderden kerken .
Ook in Noord-Amerika werd gearbeid door B a r t h o 1 o m e u s d e 1 a s
C a r a s, evenzoo in Zuid-Amerika (Brazilië en Paraguay) . In laatstgenoemd land werd door de Jezuïeten zelfs een aparte staat gevormd .
De geheele arbeid der zending werd later door paus Gregorius XV geregeld . Deze stichtte eene congregatie de propaganda fide, een
soort seminarie om zendelingen te kweeken (1622) .
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0. Inwendige toestand in de Luthersche kerk .
§ 35. Godgeleerde twisten.
Reeds gedurende het leven van Luther, maar vooral na
diens dood, werd 'al spoedig tweeerlei richting onderMede
Lutherschen openbaar . Aan de eene zijde stond
1 a n c h t o n met de zijnen, de P h i 1 i p p i s t e n genoemd, en aan de
andere zijde stonden de strenge Lutheranen met hunne vertegenwoordigers
A m s d o r f, F 1 a c i u s en W i g a n d . Het bolwerk van de Philippisten
vond men aan de universiteiten te W i t t e n b e r g en te L e i p z i g, dat
der strenge Lutheranen te W e i m a r en te j e n a . Het verschil tusschen
beide richtingen liep voornamelijk over de verhouding eenerzijds tot de
Roomsch-Katholieken en anderzijds tot de Calvinisten . Melanchton en
de zijnen zochten n .m, naar beide zijden toenadering, maar de strenge

Tweeërlei
richtmg .

Lutheranen wilden daar niets van weten . Waren de laatstgenoemden
dikwerf onverzoenlijk, stijfhoofdig, smalend, de eersten brachten door al
te groote toegefelijkheid en valsche vredelievendheid de Luthersche belijdenis in gevaar . Melanchton was zelfs zoover gegaan, de Augsburgsche
confessie van 1530 en 1540 naar eigen inzicht op sommige punten te
wijzigen, naar de zijde van het Katholicisme in betrekking tot het geloof
en de werken en naar de zijde van het Calvinisme in betrekking tot de
leer des avondsmaals . Deze willekeurige en hups inziens ongeoorloofde
wijzigingen in een belijdenisgeschrift, dat toch geen particulier bezit is,
verbitterde de strenge Lutheranen . In het tijdperk van 1540-1580 zien
we verschillende twisten ontstaan, waarvan wij de voornaamste hier
noemen .
De Osiandrische strijd duurde van 1549 1567 en

Osiandrische
liep over de rechtvaardi
makin
g
g des zondaars
strijd (1549 - 6~

v o o r G o d . Luther had geleerd, dat de rechtvaardigmaking geschiedt b u i t e n den mensch (juridische daad) en dat de
heiligmaking geschiedt i n den mensch (ethische daad) . 0 s i a n der,
hoogleeraar te Ki nigsbergen, leerde iets geheel anders . Hij beschouwde
de rechtvaardigmaking als eene daad i n den mensch, niet rechterlijk
maar ethisch, een instorten van de gerechtigheid van Christus . Hierdoor
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ontstond een strijd, die van de universiteit doordrong onder de pretli .
kanten en de burgerij . Velen gevoelden aanstonds, dat door deze leer
het » sols fide" werd verloochend en dat men teruggevoerd werd naar
de leer van Rome . Chemnitz, de beroemde theoloog en anderen traden
tegen Osiander op . Ook Calvijn deed het in zijne Institutie . Na Osianders
dood werd de strijd voortgezet. Aan het hoofd van de partij stelde zich
nu de hofprediker J oh . F u n k. Deze mengde zich in politieke bewegingen
en werd wegens hoogverraad in 1566 onthoofd . De volgelingen werden
verjaagd .
De Adiaphoristische strijd liep over het al of
niet toelaten in den eeredienst van vormen die aan Rome
ontleend waren . Deze strijd ontbrandde na het Leizier
p g
(1548x55).
~
interim (§ 21) . De Philippisten n .m . verklaarden vele gebruiken in den katholieken eeredienst voor a d i a p h o r a, d .w .z . o n ver5 c h i 11 i g e z a k e n, die in zichzelve noch goed noch kwaad mochten
worden genoemd . Deze gebruiken mocht men dan ook wel overnemen .
De Lutheranen verklaarden daarentegen, dat onverschillige zaken onder
bijzondere omstandigheden ophielden onverschillig te zijn . Van Maagdenburg uit, het bolwerk der Lutheranen, werd die strijd met bijzondere
heftigheid gevoerd . Het regende spot- en smaadschriften tegen de
Wittenberger renegaten .
Adiaphoristi•
sche strijd .

De strenge Lutheranen
beschouwden sinds het Leipziger
. .
de Philippisten met steeds grootex wantrouwen .
Toen 0 e o r g Major, superintendent te Eisleben, in 1555
verkondigde, dat de goede werken noodzakelijk waren tot zaligheid en
weigerde deze stelling terug te nemen, daar hij ze noodzakelijk achtte,
niet om de verdienste, maar om het verband met het geloof, begon de
strijd . A m s d o r f stelde in de hitte van den strijd tegenover Major de
aanstootverwekkende stelling, dat de goede werken voor de zaligheid
s c h a d e l ij k w a r e n . Amsdorfs vrienden zagen spoedig in, dat er
misverstand was bij beide partijen en spraken daarom uit, dat niet de
goede werken, maar het geloof alleen noodig is tot zaligheid, maar dat
de goede werken een noodzakelijke vrucht van het geloof zijn . De goede
werken, op zich zelve genomen, zijn niet schadelijk, maar het vertrouwen
op de goede werken in plaats van op de verdiensten van Christus is
Majoristische .
interim
Strijd (1551 .62)
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schadelijk . In 1562 nam Major ter wille van den vrede zijn uitdrukking
terug .
Luther had zeer duidelijk in zijn strijd met Melanchton

Synergistische
strijd (1555geleerd, dat de genade Gods a 11 e e n werkt en dat de
'6 ,

mensch dus tot zijn zaligheid n i e t k a n m e d e werken .
Hetzelfde had ook Melanchton geleerd in zijne loci communes (le uitgave
1521). In de latere uitgave van de loci (1535) en in de Augsburgsche
confessie had Melanchton een zekere m e d e w e r k i n g van den mensch
met de goddelijke genade geleerd (s y n e r g i s m e), en in de uitgave van
1540 had hij die medewerking omschreven als een vermogen, om zich
de genade toe te eigenen." Luther was verdraagzaam, maar keurde het
af, dat deze zienswijze van Melanchton in de confessie was opgenomen .
De strenge Lutheranen meenden niet langer te mogen zwijgen . A m s d o r f
in Eisenach, F 1 a c i u s in Jena en M u s e u s in Weimar spraken openlijk
uit, dat de natuurlijke mensch niet medewerkt met de goddelijke genade,
maar die integendeel afwijst . Op last van den hertog Joh . Frederik
stelden nu deze godgeleerden een c o n f u t a t i e- g e s c h r i f t op . De
hertog werd echter weder gunstiger gestemd jegens de synergisten, maar
deze verandering was slechts van korten duur . De strenge Lutheranen
behielden ten laatste de overhand.
Uit de tot nu toe genoemde twisten blijkt, hoe men de grenzen jegens
het katholieke geloof niet zuiver hield . Velen wenschten eene toenadering,
wëlke voor het reformatisch beginsel niet anders dan schadelijk kon zijn .
Men zocht echter ook naar toenadering met de Calvinisten en daarvan
is de laatste twist, die wij behandelen zullen, een bewijs.
De strijd over het avondmaal ontbrandde toen J o ac h i m W e s tp h a l, predikant te Hamburg, Calvijns leer
nisíische smid
g'
~
over het avondmaal heftig begon te bestrijden Hij toonde
(1552-'74).
aan, dat de Calvinistische leer in het verborgene door
vele Luthersche theologen bevorderd werd . Calvijn en Bullinger antwoordden hierop . Maar nog heftiger werd de strijd, toen in Bremen de
hofprediker H a r d e n b e r g en in Heidelberg de diaken K 1 e b i t z
openlijk tegen Luthers leer optraden, om de Calvinistische beschouwing
te verdedigen (1553) . Zoowel in Bremen als Heidelberg zegevierde de
Calvinistische leer, In Wittenberg waren ook vele krypto-Cálvinisten
. ypto-Calvi-
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o. a . P e u c e r, lijfarts van den keurvorst en schoonzoon van Melanchton . Daar begon de strijd nu ook . Melanchton zelf was in 1560 ,,e rabie
theologorum" (den twist der godgeleerden) door den dood verlost . Wel
scheen het eerst, alsof de Philippisten, die de leer van Calvijn over het
avondmaal toegedaan waren, zouden zegepralen, maar de kansen keerden . De keurvorst zag het dreigend gevaar voor het Lutheranisme . Hij
liet de hoofden der beweging o, a . Peucer gevangen nemen, (deze bleef
12 jaar in hechtenis), en de Philippisten verbannen . Een dankstond in
de kerken en een gedachtenispenning verkondigden de nederlaag van
het Calvinisme .

§ 36. Het ontstaan van het Boek van eendracht
(kon kordiënbuch) .
De geleerde J a c o b A n d r e a e te Ti hingen zocht

Het forma1ier
vrede te stichten tusschen de strijdende partijen . Om zijne
waneendracht.

gemeente voor dat werk des eredes te winnen, beproefde hij in zes predicatiën haar in te lichten over den stand van den
strijd en zijn oplossing (1573) . Hij vond algemeenen bijval en bestemde
zijne predicatiën tot een grondslag voor verdere onderhandelingen .
Daar echter de beroemdste theoloog van dien tijd M a r t e n C h e mn i t z ze in den vorm, waarin zij gegoten waren, niet geschikt achtte,
werkte Andreae ze om tot de z .g.n . ,,Schwabische concordia",
maar ook zoo vond ze nog geen genade in de oogera van de theologen .
De keurvorst van Saksen riep nu een convent tezamen te T o r g a u
(1576) en daar stelden Andreae met Chemnitz en enkele andere theologen het ~T o r g a u s c h e b o e k" op . Dit boek werd nu door Andreae,
Chemnitz en nog vier andere theologen in het klooster Bergen bij
Maagdenburg nog eens omgewerkt tot het ,,B e r g s c h e b o e k of de
» formula concordiae" .
In dit boek werden alle strijdvragen, sinds 1530 ontstaan, behandeld .
De avondmaalsleer van Luther werd gehandhaafd . Ook werd daarin
besproken de leer der praedestinatie, hoewel daarover in eigenlijken zin
geen strijd geweest was . Uitgesproken werd, dat de mensch de genade
niet kan aangrijpen, maar dat hij haar wel v e r w e r p e n kan . Dienovereenkomstig werd geleerd, dat de p r a e d e s t i n a t i e alleen de
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z a l i g h e i d betrof, de v e r d o e m e n i s was slechts een voorwerp van
de praescientia (voorwetenschap) .
De formula concordiae is een hoog te schaten belijdenisgeschrift voor
de Luthersche kerken geweest . Met voorzichtigheid en duidelijkheid
werd in die dagen van groote beroering door haar de gewenschte
eenheid gezocht en verkregen . Negen duizend personen onderteekenden haar . Enkele Luthersche landen weigerden echter haar aan
te nemen, zooals Denemarken, Zweden, Pommeren, Holstein, Hessen
en Anhalt.
Keurvorst August van Saksen liet nu op het herinne-

Het boek van
ring sfeest van de Au gburgsche confessie (1580) een
eendracht,

boek van eendracht" opstellen (corpus doctrin a e) . Dit boek bevatte de belijdenisgeschriften der Luthersche kerk .
1° . de drie oecumenische geloofsbelijdenissen (Symbolurn apostolicum, Symbolum nicaeno-constantinopolitanum en Symbolum athanasium) .
2°. de eigenlijke Luthersche belijdenisgeschriften .
10 . de
onveranderde Augsburgsche confessie van het
jaar 1530 .
2°. de Apologie van 1531 :
3°. de Schmalkaldische artikelen van 1537 .
4°. de groote en kleine cathechismus van Luther van 1529 .
5°0 de Formula concordiae van 1577.
Dit boek van eendracht werd onderteekend door 51 vorsten en 35 steden .
Hierdoor was een einde gemaakt aan de veelvuldige twisten, welke
jaren lang den vrede in de Luthersche kerken verstoord hadden . Het
was nu mogelijk, om rustig voort te bouwen op den aangenomen grondslag .

§ 37. Het Calvinisme in de Luthersche landen
van Duitschland.
Hoewel de Luthersche kerk zich uitgesproken had en door het » boek
van eendracht" sterker kwam te staan dan vroeger, drong het Calvinisme
toch overal in Duitschland door . Calvijns institutie maakte op velen meer
indruk dan Melanchtons loci communes . Vele Luthersche landskerken

97
gingen tot het Calvinisme over, niet gedreven door de zucht, om van
confessie te veranderen, maar, omdat zij het Calvinisme beschouwden
als een meer consequente doorvoering van Luthers Reformatie . De beginselen van Calvijn hebben echter in deze landen nooit zoo finaal
doorgewerkt als in andere landen . Dit kwam voornamelijk uit in de
verhouding tot de overheid . De invloed van de overheid op de kerk
bleef in deze landen groot .
AANMERKING . Reeds aanstonds na Melanchtons dood begon het Calvinisme
in vele Luthersche kerken aan invloed te winnen . De universiteit te Genève
ontwikkelde groote kracht . Dat daar een strenge tucht heerschte onder de
studenten, gaf haar bij velen een niet geringe aanbeveling, want het leven
aan de Duitsche universiteiten liet veel te wenschen over. Den meesten
invloed had het Calvinisme in het Westen van Duitschland . In het Oosten
was de invloed beperkt tot enkele hoogere kringen.

F r e d e r i k III was de Calvinistische Reformatie toegedaar . Hij liet door C a s p a r 01 e v i a n u s (leerling van
Z
a c h a r i a s U r s i n u s (leerling van Melanchton), en
Calvijn) en
hoogleeraar aan de Heidelbergsche universiteit den beroemden ,,H e i d e 1b e r g s c h e n C a t e c h i s m u s" opstellen, welk leerboek door duidelijkheid
en ernst uitmunt . Het bracht eenheid van denken in de Gereformeerde
kerken en had onder deze meer invloed dan de Augsburgsche confessie
onder de Luthersche . De keurvorst voerde ook, onder invloed van zijn
theologen, de presbyteriën in, die kerkelijke tucht moesten oefenen .
Olevianus geraakte over die tucht in strijd met den Zwingliaan E r a s t u s,
die de tucht in handen van de overheid wilde leggen .
Keur •Pfaly.

De uit Wittenberg verdreven theologen W i d e bram
en P e z e 1 werden door graaf J o h a n VI, in NassauDillenburg, aangezocht, in zijn gebied de Reformatie te leiden in
Calvinistischer geest. Op de ,,D i 11 e n b u r g e r- s y n o d e" van 1578
werd een belijdenis aanvaard, die gereformeerd was . De kerkelijke tucht
werd door de presbyteriën geoefend en in 1581 werd de Heidelbergsche
Catechismus als leerboek aangenomen . De uit Heidelberg verdreven
Olevianus werd professor aan de gereformeerde universiteit te H e r b o r n
(1584) . Ook Ursinus arbeidde daar .
Nassau.

Handti. Kerkgesclz . Ill

7
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Ook in Bremen zegevierde het Calvinisme . De raad
riep in 1580 W I d e b ra m en P e z e 1 . Pezel werd predikant in Bremen . Hij stelde een ~B r e m e n s c h e n Catechismus"
op . Daarmede was de teerling geworpen . Bremen koos daarmee openlijk
voor het Calvinisme . De kerk van Bremen liet zich ook in 1618 en 1619
op de synode van Dordrecht vertegenwoordigen.
Bremen.

Onder Johan George I (1587-1603) werd ook
Antialt in Calvinistischer geest geleld, maar de vorst
stuitte op tegenstand bij de gemeente . In 1606 werd de Heidelbergsche
Catechismus ingevoerd . Op de Dordtsche synode was Antialt niet uitgenoodigd .
Antialt .

De markgraaf, E r n s t F r e d e r i k, zocht ook in zijn
land
(B a d e n-D u r 1 a c h) het Calvinisme in te voeren .
Hij gaf den predikanten een » korte en eenvoudige belijdenis, naar welke
de kerk- en schooldienaars van het markgraafschap Baden zich in de
leer te houden hebben ." Tot rechtvaardiging van zijn handelingen gaf
hij het ,,S t a f f o r t s c h e b o e k" uit. Hij ondervond veel tegenstand en
Baden.

met zijn dood (1604) was de beweging geëindigd .

Hessen,

Hessen was nooit exclusief-Luthersch geweest, maar
had altoos veel gevoeld voor de Straatsburger theologen .

Aan de universiteit te M a r b u r g doceerde A n d r e a s H y p e r i u s, die
Calvinistisch gezind was . Na den dood van Philipp bleek Neder-Hessen
meer Calvinistisch, Boven-Hessen meer Luthersch . Vooral onder landgraaf
Maurits werd het Calvinisme gepropageerd .
Ook in L i p p e werd in 1612 de Calvinistische Reformatie ingevoerd,
onder graaf S i m o n VI .

Kear•
Brandenburg .

S i g i s m u n d had aan zijn grootvader Johann
J° h .
Georg moeten beloven, dat hij bil de Luthersche kerk
zou blijven . Hij hield echter deze belofte niet . Hij stelde

een Confessie Sigismunds of Confessie Marchica op, waarin beproefd werd het universeele van de genade overeen te brengen met
het particuliere van de verkiezing . De bevolking ging met den vorst niet
mede . Deze bleef Luthersch .
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Veel duurzamer was de Calvinistische invloed in de

Steden aan den
steden aan den Neder-Rijn . Na de catastrophe met de
Ne der•R ï n.

Wederdoopers en de verongelukte Reformatie in Keulen
(§ 20), was W e z e 1 het middelpunt der reformatorische beweging geworden . Eerst was het de Luthersche Reformatie, die er ingang vond,
maar uit Nederland en Engeland kwamen honderden Gereformeerden,
die moesten vluchten, naar Wezel . Men wilde deze dwingen zich bij de
Luthersche kerk te voegen, maar, toen dit afstuitte op de welgevestigde
overtuiging der vluchtelingen, begon de Calvinistische Reformatie aan
invloed te winnen . De vluchtelingen hielden in 1568 een Nationaal
convent te Wezel .
Te E m b d e n waren ook vele vluchtelingen gekomen . Die stad werd
genoemd de » herberg van Gods verdrukte gemeente" . Daar werd in 1571
de e e r s t e s y n o d e der Gereformeerden gehouden .
Ook te E m m e r i k en K l e e f hadden de Gereformeerden grooten
invloed .
De genoemde steden sloten zich bij de Nederlandsche Gereformeerden aan, maar, toen de verdrukking in Nederland verminderde en velen
van de vluchtelingen wederkeerden, behielden de Duitschers de overhand . Op de synoden werd toen geen Hollandsch meer gesproken, maar
Duitsch . Naast de K 1 e e f s c h e kerken kwamen later de G u 1 i k s c h e
(Aken, Gulik, Duren, Keulen, Neuss) . Bij deze voegden zich de z .g .n .
B e r g s c h e gemeenten . Dat waren meestal gemeenten van broeders, die
in 't geheim de Calvinistische Reformatie waren toegedaan, maar door
aanhoudende verdrukking niet openlijk konden uitkomen voor hun geloof. Na 1610 maakten deze Kleefsch-Guliksche en Bergsche
kerken zich los van de Nederlandsche, om voortaan zelfstandig in synoden te vergaderen .

H.

De Contra-Reformatie.

§ 38. De Contra-Reformatie in Spanje en Nederland .
De Reformatie was ook in Spanje doorgedrongen
(§ 31) . Zoolang Karel V regeerde, was er nog mogelijkheid, om in het geheim bijeen te komen . Er waren dan ook kleine
Spanje.
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gemeenten te Sevilla en Valladolid (§ 31) . Deze hielden geheime conventikelen. De Reformatie oefende echter in Spanje geen invloed uit
op het volk . Het volk was en bleef de katholieke kerk getrouw en de
Protestant werd door den Spanjaard voor een nationaler vijand gehouden . Filips II (1556-1598) begon met de uitroeiing der ketters . De
maatregelen der inquisitie werden verscherpt . De paus steunde den koning
in zijn pogen . Alle ketters moesten ten doods gedoemd worden . Zelfs
zij, die hun dwaling herriepen, moesten gedood worden, wanneer men
meende, dat hun herroeping uit vrees geschied was . Alle goederen der
ketters moesten geconfisceerd worden, de aanbrenger ontving een vierde
deel van het goed . In 1559 verscheen de eerste „index librorum prohibitorum ." De a u t o d a f é's Cactus Eidei) werden volksfeesten, waarop
men de religie roemde en het patriotisme versterkte . In 1559 en 1560
was de schrikkelijke vervolging ten einde gebracht . Het Protestantisme
was vernietigd, eer het nog wortel had kunnen schieten in het volksleven, maar de bloedige overwinning, op de Reformatie behaald, was
een oorzaak van ellende voor kerk en staat .
Wat Filips in Spanje beproefd had, wilde hij ook in de
Nederlanden beproeven . In Oct . 1565 eischte hij strenge
behandeling van de ketters en getrouwe uitoefening van de inquisitie.
Nu kwamen in Nov . 1565 enkele edelen tezamen om het compromis"
op te stellen, dat ten doel had de invoering van de inquisitie te keerera .
Op 5 April 1566 vorderden de edelen van de landvoogdes, M a r g a r e t h a
van Parma, opheffing van de plakkaten tegen de ketters
en saamroeping van de algemeens Staten . De landvoogdes
beloofde matiging (moderatie), doch het prediken en het herberg verleenen aan de predikers bleef met galeistraf bedreigd . Een gezantschap
werd met de genoemde eischep tot Filips gezonden . Toen keerden vele
ballingen (o .a. Junius en Datheen) in het vaderland terug. Gelijktijdig
begon men in Antwerpen een verband te zoeken tusschen de verschillende consistoriën . D a a r m e e b e g o n d e o r g a n i s a t i e der
Gereformeerde kerken .
Nu begon ook het volk het hoofd stouter op te steken . Honderden
kwamen in Éhet open veld bijeen, om de ,,h a g e p r e e k e n" te hoorera .
De houding jegens de priesters werd steeds dreigender . Nog was de
hoop op verzoening van de zijde des konings niet uitgesloten, toen de
Nederland.
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§ 39. Frankrijk .
Onder het regentschap van C a t h a r i n a d e 'M e d i c
Is,
die optrad voor haar onmondigen zoon K a r e 1 IX (1560
1574), werd ook de Contra-Reformatie in Frankrijk onder nomen . Er brak een godsdienst-oorlog uit, die tegelijk burgeroorlog was,
omdat de Hugenoten een staatkundige partij vormden . Bij den vrede van
S t. G e r m a i n (18 Aug . 1570) hadden de koning en zijne moeder zich
genoodzaakt gezien, aan de Hugenoten volkomen vrijheid van godsdienst
te verleenen en zelfs enkele steden af te staan tot waarborg van den
gesloten vrede . Deze vormden daardoor als het ware een kleinen staat in
den grooten staat .
Nu begon men op wraak te zinnen, en, om deze te kunnen koelen,
nam men zijn toevlucht tot verraad . De zuster van Karel IX zou met
Hendrik van Navarre in het huwelijk treden . Dit huwelijk werd door de
Hugenoten beschouwd als een poging tot verzoening . ~De voornaamste
Hugenoten, onder wie ook Caspar de Coligny, kwamen naar Parijs, om
de bruiloft te vieren, welke een bloedbruiloft werd . In den beruchten
Bartolomeusnacht (23 op 24 Aug . 1572) werden te Parijs alle Hugenoten,
die men bereiken kon, op verraderlijke wijze vermoord, onder wie ook
de Coligny zich bevond . IJlboden brachten het moordbevel naar de
provinciën over en binnen enkele weken waren ongeveer 100 .000 Hugenoten (alleen in Parijs 10.000) omgebracht. Paus Gregorius XIII liet in
Rome een » Te Deum" zingen . Er werd zelfs geïllumineerd . Filips II moet
bij het hooren van dien ontzettenden moord voor het eerst in zijn leven
gelachen hebben.
De Hugenoten, hoe ook in de engte gedrongen, herstelden zich . Daar
bleven er tienmaal meer over, dan er vermoord waren . Moed en volharding
zijn ten allen tijde de kenmerken der Calvinisten geweest .
Na den Bartolomeusnacht ontstond onder de Katholieken zelve tweedracht . Hendrik III (1574-1589) volgde zijn zwager Karel op, maar hij
vond een tegenstander in Hendrik de Guise, dien hij liet ombrengen .
Door de tegenpartij in het nauw gebracht, zocht hij hulp in het leger
van de Hugenoten onder Hendrik van Navarre . De paus bedreigde den
koning met den ban . De Roomschee beschouwden hem voor een afvallige .
In 1589 werd hij door een Dominicaner monnik Jacques Clement vermoord .
De bloed •
bruiloft .
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AANMERKING. Er zijn in 't geheel acht godsdienstoorlogen geweest in
Frankrijk 1562-1563, 1567-1568, 1568 1570, 1572 1573, 1575 1575, 15761577, 1579-1580, 1587 1589.

Hendrik IV, van N a v a r r e (1589

1610) volgde hem

Edict van

op . Zoo kwam dan nu het huls der Bourbons op den
Nantes.

troon . Hendrik, die na den Bartolomeusnacht zijn Evangelisch geloof afgezworen had, doch later zich weder bij de Gereformeerden voegde, veranderde uit politieke berekening nogmaals van geloof
en werd Roomsch-Katholiek . Parijs was volgens hem wel een mis waard .
Te gelijk wilde hij zich onttrekken aan de Gereformeerde kerkelijke tucht,
want zijn leven was verre van onberispelijk . De paus, die hem eerst als
koning niet wilde erkennen, gaf in 1595 toe. Aan zijne vroegere geloofsgenooten bleef Hendrik echter denken . In 1598 kwam het E d i c t

van

Nantes tot stand .
AANMERKING. Het edict van Nantes hield het volgende in : er zou vrijheid
van geweten zijn . De Gereformeerden zouden het recht hebben hun godsdienst uit te oefenen overal, waar deze tot 1597 reeds bestond . Hiervan was
uitgesloten P a r ij s (met alle terrein, vijf mijlen in den omtrek) R h e i m s
T o u 1 o u s e, D y o n, L y o n en h e t 1 e g e r (bevelhebbers uitgezonderd) . De
Gereformeerden konden toegelaten worden tot alle staatsambten . Er zouden
ook gemengde gerechtshoven zijn . Als een pand van zekerheid zouden de
Gereformeerden nog 8 jaren hunne vestingen behouden.

Dit edict, dat in strijd was met de leer van de Roomsche kerk, welke
geen godsdienstvrijheid kan toestaan, werd uitgevaardigd ondanks den
tegenstand van het parlement, de Sorbonne en de monniken . Vooral het
bestaan van een gewapende corporatie in den staat verwekte ergernis.
Het tijdperk van 1598 tot 1629, toen het genade-edict
Genade-edict

van Nimes werd uitgevaardigd is het tijdperk van de
van Nimes,
o
p 1 i t i e k e m a c h t der Gereformeerden geweest maar
tevens het tijdperk van den bloei hunner k e r k e l ij k e o r g a n i s a t i e .
Nieuwe inrichtingen van onderwijs kwamen te Sedan, Saumur, Montpellier,
Montauban en Nimes. Hendrik IV bleef tot aan zijn dood de belangen der
Gereformeerden voorstaan . De Jezuïeten, die met grooten ijver hun bekeeringswerk in Frankrijk dreven, zijn aan den moord van Hendrik IV
door Ravaillac niet onschuldig .
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Onder Lodewijk XIII begonnen de Gereformeerden te denken aan een
Hugenoten-staat onder protectoraat van een buitenlandsch vorst, maar
van de verwezenlijking van dit ideaal kwam niets . De onderdrukking
begon op nieuw . De strijd ontbrandde . Het bolwerk der Gereformeerden,
La Rochelle, viel . Toen achtte de groote staatsman Richelieu den tijd
gekomen, om de staatkundige rechten der Gereformeerden te vernietigen .
Het genade-edict van Nimes maakte een einde aan hun
politieke organisatie, maar waarborgde hun godsdienst i g e r e c h t e n (1629) . Er kwam nu een tijd van rustige ontwikkeling .

§ 40. Engeland en Schotland .
M a r i a (1553-1558) bloody Mary" was Eduard VI
opgevolgd (§ 30). De bisschoppen Gardiner,e
en Bonnen
werden in eere hersteld en de geheele kerkelijke toestand
veranderde. De buitenlandscha godgeleerden vluchtten, en de vervolging
begon . Het werk van Cranmer werd vernietigd . De Engelsche kerk werd
weder opgenomen in den schoot der Roomscha kerk . De suprematie van
den koning werd opgeheven .
Vooral na 1555 werd de toestand voor de Hervormden allertreurigst .
De drie aanzienlijkste hoofden van de Anglikaansche geestelijkheid,
C r a n m e r, R i d 1 e y en L a t i m e r, sinds 1553 reeds gevangen, werden
gedood . Honderden anderen werden op bevel van Bonnen naar de slachtbank geleid, maar de bloedige vervolging wekte een reactie onder
het volk.
De bloedige
biaria.

Elisabeth.

In 1558 stierf Maria kinderloos . E l i s a b e t h (1558

1603)

» dochter van Anna BoleYn" volgde haar op . Ofschoon

opgevoed onder Cranmer, en reformatorisch gezind, had zij uit politieke
berekening onder de regeering van Maria zich geschikt in katholieke
vormen .
In 1559 voerde zij de liturgie van Eduard, ~the book of common prayer"
weder in (§ 30) . De suprematie van de Engelsche kroon werd hersteld .
Alle bisschoppen op een na weigerden den eed af te leggen . Nu stelde
Elisabeth M a t t h e u s P a r k e r, vroeger kapelaan van haar moeder, aan
tot aartsbisschop van Canterbury . Hij ontving de wijding van drie onder
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Maria verdreven bisschoppen, zoodat daardoor de successie gered werd .
Parker werkte de 42 artikelen van Cranmer om tot 39 a r t i k e 1 e n . Deze
artikelenvormden vantoenafde belijdenis van de Anglikaansche
staatskerk .
Elisabeth was eerst door den paus als koningin niet gelegitimeerd .
Toen zij echter de reformatorische beginselen begon te propageeren, deed
hij haar in den ban . (1570) .
AANMERKING . De 39 artikelen waren een poging, om de reformatorische
beginselen met de oud-kerkelijke traditiën te vereenigen . Zij vormden in
zekeren zin een compromis tusschen de Roomsch-Katholieke kerk en de kerk
der Reformatie .

Juist, omdat de Anglikaansche kerk een c o m p r o m i s
gezocht had, waren de beide partijen niet voldaan . De
Roomsch-Katholiekern deden al, wat in hun vermogen was, om het verloren terrein te herwinnen . Verkleede priesters trokken het land door, om
het volk te bewegen terug te keeren tot de Roomsch-Katholieke kerk .
Het leven van Elisabeth werd meer dan eens bedreigd . Hoe meer de
Roomsch-Katholieken intrigeerden, hoe scherper wetten het parlement
maakte, om het leven van de koningin te beveiligen en haar werk te
bevestigen .
Paus Gregorius XIII zond tot 1585 ongeveer 300 priesters naar Engeland,
om ,,Izebel uit den weg te ruimen" . In Rome en Rheims waren er aparte
seminarieën van Jezuïeten, die jeugdige Engelschen opleidden tot priester .
De gansche actie van de Roomsch-Katholieke kerk, welke gesteund
werd van Madrid uit, had haar hoogtepunt in het zenden van de ,,onoverwinnelijke vloot" (1588), maar met het verongelukken van die
vloot was ook het gevaar van de Contra-Reformatie afgewend .
Tegenstand,

Het door Elisabeth gemaakte compromis vond echter
nog van een andere zijde tegenstand . Tijdens Maria's
regeering waren honderden uit Engeland gevlucht en velen dezer vluchtelingen hadden, hetzij in Genève of in Nederland kennis gemaakt met
de calvinistische beginselen . Toen deze onder Elisabeth terugkeerden
konden zij zich niet vereenigen met de kerkelijke toestanden . Zij hadden
in hoofdzaak drie bezwaren tegen de Anglikaansche kerk .
Puriteinen .
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1 0 de e e r e d i e n s t was te veel in Roomschee geest gebleven (crusifixen, misgewaden, doopplechtigheden) .
2° de k e r k r e g e e r i n g was niet naar de H . Schrift . De koninklijke
suprematie was in tegenspraak met het koningschap van Christus over
zijne kerk . Daarenboven was de geheele bisschoppelijke inrichting niets
anders dan eene hiërarchie, die slechts niet tot het uiterste was doorgevoerd.
3• de d i s c i p 1 i n e, volgens de Calvinisten de ,,nervus ecclesiae"
(zenuw der kerk) werd gemist . De Zondag werd niet onderhouden en
het leven was te wereldsch .
Sinds 1564 traden deze Calvinisten meer beslist op . Zij werden
» p u r i t e i n e n" genoemd . De koningin verzette zich tegen dit Puritanisme,
maar hun streven vond gaandeweg meer bijval ook bij de geestelijken
der Anglikaansche kerk. Sinds 1567 verlieten velen de staatskerk en
vergaderden in particuliere huizen . De eerste gesepareerde gemeente
werd gesticht te Wandsworth bij Londen in 1572 . T h o m a s C a r tw r i g h t, professor in Cambridge, was een vertegenwoordiger van deze
richting.
In I e rl a n d voerde Elisabeth met geweld de Engelsche
liturgie in . De Anglikaansche kerk werd er gesticht, en
de koningin kende aan deze kerk alle kerkelijke goederen toe . Het
Iersche volk bleef echter voor het grootste gedeelte aan de RoomschKatholieke kerk getrouw . Ierland bleef voor het Anglikaansche Engeland
een doorn in het vleesch .
Ierland.

J o h n K n o x (§ 30) was tijdens de vervolging van
Maria naar Genève gevlucht . Daar had hl
i' de kracht van
het Calvinisme leeren kennen . De praedestinatieleer en de strenge zedentucht trokken hem machtig aan . In 1555 verscheen hij in Edinburg . Hij
riep alle gelijkgezinden op, om den band met het Katholicisme te verbreken en bediende het avondmaal op gereformeerde wijze . Hij werd
voor de geestelijke rechtbank geroepen, maar hij verscheen daar met
zooveel aanhangers, dat men goed vond de zaak te verdagen . In Dec .
1555 sloten een aantal protestantsche baronnen en edelen een verbond,
om den waren godsdienst te beschermen . Toen de clerus en het hof tot
nieuwe onderhandelingen besloten, brak de storm los . Knox verscheen
Schotland.
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in 1559 en predikte, zonder iemand te ontzien, tegen de mis . Kloosters
en abdijen werden verwoest. De edelen grepen naar de wapenen . De
katholieke partij moest toegeven. Het parlement schafte den katholieken
godsdienst af en de door Knox ontworpen ,,c o n f e s s i o s c o t i c a n a"
werd in 1560 aanvaard . Voor de organisatie der kerk werd het ,,b 00k
of discipline" ingevoerd.
M a r i a, de jeugdige koningin, duldde de Gereformeerden, maar ze
liet zelve in haar hofkapel de mis lezen . De lichtzinnigheid van Maria
was den Gereformeerden een doorn in het oog . Haar voornemen, om
met behulp van Spanje het Katholicisme te herstellen, leed schipbreuk .
In 1568 vluchtte zij naar Engeland . N a h a a r v 1 u c h t w e r d d e
gereformeerde kerk als de ~eenige ware kerk van Jezus
Christus" bij de wet erkend .

§ 41 . Zweden, Polen, Hongarije .

o h a n III (1568-1592) zocht een gematigd Kathocisme
in te voeren . Hij ijverde voor herstelling der
li J
kloosters, aanroeping van heiligen, gebeden voor de dooden, en wederinvoering van katholieken ritus . In 1576 verschenen onder het masker
van Luthersche theologen twee Jezuïeten in Stokholen, die daar lezingen
hielden, welke bijgewoond werden door de geestelijken . De Catechismus
van Luther werd in de scholen vervangen door dien van Canisius en de
liturgie in de kerken werd geheel Roomsch .
In 1578 werden door bemiddeling van den Jezuïet P o s s e v i n u s
pogingen aangewend, om Zweden weder te brengen onder den Roomschen stoel . De paus ging op de voorstellen des konings niet in . Toen
verflauwde diens ijver ; de Jezuïeten werden verdreven en hunne leerstoelen door Protestanten bezet . Johans opvolger S i g i s m u n d, die
tegelijk koning van Polen was, was het Katholicisme weder genegen .
De paus deed alle moeite, om Sigismund te bewegen de katholieke
kerk te herstellen, maar de Protestanten waren wakker . Zij hielden in
1593 te U p s a 1 a eene groote vergadering, waar men alle kerkelijke
gebruiken, door Johan III ingevoerd, afschafte, de confessie van Augsburg aannam en het Katholicisme verwierp . D o o r d e z e v e r gadering werd het Protestantisme in Zweden gered .
Zweden.
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AANMERKING . Van welk een groote beteekenis deze vergadering geweest
is blijkt wel uit het feit, dat de Zweedsche kerk elke eeuw feest viert ter
herinnering, aan wat te Upsala plaats vond .

De Calvinisten in Polen vonden een leider in
J oh a n n e s a L a s c o (Laskg), die om des geloofs wil uit
zijn vaderland gevlucht was . Op zijne vele reizen had hij het Calvinisme leeren kennen en waardeeren . De adel van klein-Polen riep hem
terug naar zijn vaderland, en ijverig begon hij te arbeiden aan eene
verzoening van de reformatorische partijen (Lutherschen, Gereformeerden en Boheemsche broeders) . Het gelukte op een synode te Send o m i r (1570) een confessie op te stellen, die allen bevredigde . (Consensus S e n d o m i r i e n s i s) . Ieder zou in de liturgie echter vrij blijven .
De tegenstand van de Jezuïeten bleef groot . Toch kwam het op den
rijksdag te Warschau (1573) tot een godsdienstvrede (p a x d i s s i d e nt i u m) tusschen Katholieken en Protestanten, waarbij aan de Protestanten gelijke burgerlijke rechten werden toegekend als aan de
Katholieken .
Niettegenstaande dezen vrede zetten de Katholieken hun actie voort
en werd het Protestantisme gedurig onderdrukt. Daarbij kwam, dat de
Lutherschen zich losmaakten van den consensus en daardoor de kracht
der Protestanten verzwakten .
Plen.
0

De eerste pogingen om in Hongarije de Jezuïeten binnen
te laten mislukten (1561) .
In 1586 gelukte het echter drie Jezuïeten hun arbeid in Hongarije te
beginnen . Aanvankelijk hadden zij niet veel succes ; maar langzamerhand werd hun invloed grooter . Voornamelijk toen een Calvinist
P e t e r P a z m a n y tot de partij der Jezuïeten overging, volgden velen
uit den adel zijn voorbeeld en, wanneer de groote grondbezitters
van geloof veranderden, volgden de onderdanen . Toch hielden vele
Protestanten aan hun beginsel vast . Jongelingen, die zich voorbereidden
voor het ambt van evangeliedienaar, werden eerst opgeleid in Heidelberg, maar gedurende den 30jarigen oorlog gingen ze naar Holland
(Franeker).
Hongarije.
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De Luthersche kerk.

§ 42 . Godgeleerdheid en Eeredienst.
Sinds het formulier van eendracht opgesteld was,
wijdden zich de voornaamste theologen aan de beoefening van de d o g m a t i e k . Vasthoudende aan de belijdenis, trachtte men de leer nader te ontwikkelen en systematisch te
formuleeren . Behalve aan dogmatiek deed men ook veel aan p o l e m i e k
tegenover de Katholieken en de Gereformeerden . De hoofdzetel der
Luthersche orthodoxie was de universiteit van Wittenburg .
Godgeleerdhei .

De voornaamste dogmatici waren
Marten Chemnitz (j 1586), die schreef
Examen concilii Tnidentini" .
Johann Gerhard (j- 1637), die naliet » Loci theologici", het hoofdwerk van de Luthersche orthodoxie in 9 deelen .
Leonhard Hutten (t 1616), die schreef „compendium locorum
theologicorum" .
Abraham C a l o v (f 1686), een onvermoeide polemicus .
Johann . A . Quenstedt if 1688), die naliet „Theologie didacticopolemica".
AANMERKING .

David H o l i a z (t 1713), de laatste beroemde dogmaticus, die zijn
„examen theologicum" schreef .

Aan de andere vakken zooals kerkgeschiedenis en exegese deed men
niet veel. De beoefening der kerkgeschiedenis bepaalde zich tot het putten uit de beroemde „Maagdenburger Centuriën", door Matthia s F l a c i u s opgesteld (1559-1574), 13 deelen, en de exegese werd
stiefmoederlijk bedeeld . Alleen de naam van J o h . B r e n z mag hier
met eere genoemd worden .
De polemiek werd met bijzondere voorliefde beoefend .
tusschen de Luthersche leer en de
Katholieke werd reeds door ons behandeld. Hier wenschen
wij te wijzen op het verschil met de Gereformeerden . Bijna alle verschil tusschen Lutherschen en Gereformeerden kan afgeleid worden uit
beider uitgangspunt . De Lutherschen, hoewel erkennend, dat de mensch
Godgeleerde
Het onderscheid
verschillen .
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tot eere Gods moet leven, stelden toch in hun godgeleerde beschouwing
d e z a 1 i g h e i d van den mensch voorop, terwijl de Gereformeerden in
de eerste plaats vroegen naar de eere Gods . De Lutherschen waren
soteriologisch, de Gereformeerden theologisch in hun beschouwing. Dit verschil kwam op het geheele breede terrein der godgeleerdheid uit.
Op het gebied van de t h e o l o g i e hielden de Gereformeerden vast aan
de e e u w i g e v e r k i e z i n g uit souverein welbehagen. Dat raakte de eere
Gods. Wie in dit stuk iets aan den Heere onttrok, roofde Hem zijne eere .
De Lutherschen noemden het woord praedestinatie wel, maar, tengevolge van
hun synergisme, bleef er van die praedestinatie weinig meer over dan een
bloote voorwetenschap.
Op het gebied der C h r i s t o l o g i e leerden de Lutherschen de mededeeling van de goddelijke eigenschappen aan de menschelijke natuur van
Christus (communicatie idiomatum) ; maar de Gereformeerden leerden, dat
dit met de eere Gods streed, omdat het oneindige nooit door het eindige kan
omvat worden . De eindige menschelijke natuur kan de oneindige eigenschappen niet bevatten .
Op het gebied van de S o t e r i o 1 o g i e leerden de Lutherschen, dat de
mensch tot zijne zaligheid kan medewerken (synergisme), omdat hij het vermogen bezit, om de zaligheid aan te grijpen ; de Gereformeerden achtten
dit in strijd met de eere Gods, omdat zoo de genade niet alleen en onwederstandelijk werkt en er een macht gesteld wordt nevens Gods macht, waardoor
Zijne glorie verdonkerd wordt .
Op het gebied van de 1 e e r d e r S a c r a m e n t e n leerden de Lutherschen de consubstantiatie, volgens welke Christus lichamelijk in, met en
onder het bood en den wijn tegenwoordig is, maar deze leer deed volgens
de Gereformeerden ook te kort aan de eere Gods.
De verhouding tusschen Lutherschen en Gereformeerden was soms nog
scherper dan die tusschen de Lutherschen en de Katholieken . De eersten
muntten uit door strijdlust en onverdraagzaamheid .
AANMERKING . In 1602 schreef P . Leyser een boekje getiteld : o f, hoe
en waarom men liever met de Papisten dan met de Calvinisten gemeenschap moet zoeken . Zelfs de theoloog Joh . Gerhard
schreef van de Calvinisten : non possunt aliter quam mentiri, calumniari el :
garriri, d.w.z, zij kunnen niet anders dan liegen, lasteren en
zwetsen.
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beschouwing van den Zondag, zooals die in de 17e eeuw onder de
Gereformeerden heerschte, hebben de Lutherschen nooit iets gevoeld .
Hun zeer vrije beschouwing van den Zondag heeft echter aan het Christelijk leven veel kwaad berokkend . Als f e e s t d a g e n hield men alleen,
die betrekking hadden op de groote heilsfeiten en van de h e i 1 i g e
d a g e n alleen, die op de Schrift gegrond waren (Maria Boodschap,
St . Dansfeest enz.) Het k e r k 1 i e d werd zeer in eere gehouden . Het is
in de Luthersche kerk altoos met kennelijke voorliefde behandeld .
Voorname dichters van kerkliederen waren L u t h e r, P . S p e r a t us, N.
D e c i u s, P . N i c o l a i, P. G e r h a r d t. De gemeente zong de kerkliederen
meestal zonder boeken, zonder orgelbegeleiding onder leiding
van een cantor met zijne scholieren .
AANMERKING .

Hier volgen de namen van enkele bekende Duitsche kerk-

liederen » Nun freut euch, liebe Christengmein", „Ein fester
Burg", (Luther) . ~ Es ist das Heil uns kommen her", (Speratus) .
,,Allein Gott in der Hóh sei Ehr", (Decios), Wachet auf, ruft
uns die Stimme, (Nicolai). R Ein Lámmlein gekt und tragt die
S c h u l d", (Gerhardt).

§ 42 . Kerkregeering en leven .
De reformatorische arbeid van Luther is het minst
merkbaar in de k e r k r e g e e r i n g . Principieel heeft de
Luthersche Reformatie nooit partij gekozen tegen de oude organisatie .
Niet ten onrechte is beweerd, dat, wanneer de Roomsche bisschoppen
de nieuwe leer hadden aangenomen, de geheele organisatie der katholieke
kerk had kunnen blijven .
Volgens de Lutherschen heeft Christus het gezag over zijne kerk in
handen gelegd van den vorst des lands. De kerk als kerk heeft geen eigen
gezag. De vorst des lands heeft te waken voor de twee tafelen der wet, niet
alleen voor de geboden, die de verhouding der menschen onderling regelen,
maar ook voor die de verhouding regelen van de menschen tot God . De
stelregel was : cuius regio, eins religio d, w. z, wie heer is in het land, zet
den godsdienst naar zijn hand. Ware Karel V tot de Reformatie overgegaan, dan zou men een L u t h e r s c h e rij k s k e r k gekregen hebben,
maar nu ontstonden er landskerken of territoriale kerken .
Kerkregeering .

113
Het Luthersche systeem wordt genoemd het t e r r i t o r i a a l systeem .
Dit stelsel schiep in de kerk drieërlei stand . le den r e g e e r s t a n d (de
vorst en het consistorium) 2e den l e e r s t a n d (predikanten, superintendenten en proosten), 3e den I e e k e n s t a n d (de gemeente, die
alleen te gehoorzamen had) . Dit stelsel wordt ook wel genoemd het
c o n s i s t o r i a a 1 s y s t e e m, omdat de vorst het bestuur uitoefende door
c o n s i s t o r i ë n, welke bestonden uit geestelijken en rechtsgeleerden .
Deze consistoriën waren geen kerkelijke, maar staats-rechterlijke lichamen . Boven de predikanten stonden de superintendenten .
Dit stelsel » vermengt de terreinen van kerk en staat, verkort het recht der gemeente en maakt de ontwikkeling
der ambten onmogelijk ."
Het Christelijke leven stond in de Luthersche kerk
ongetwijfeld op veel hooger peil dan in de katholieke
kerk. De beschuldiging, dat de leer van de onverdienstelijkheid der goede
werken goddeloosheid en zorgeloosheid in de hand werkt, werd door
de ervaring schitterend weersproken . Bij velen werd een blijmoedig
geloofsleven gevonden en het Luthersche huisgezin met zijn schriftonderzoek en zijn verheffend lied openbaarde de kracht des geloofs .
Toch is het opmerkelijk, dat het leven bij de Lutherschen niet zoo
onder de tucht van Gods Woord gekomen is als bij de Gereformeerden .
Het op den voorgrond stellen van de prediking en de eenzijdige beschouwing van de verlossing des zondaars veroorzaakte, dat de Reformatie
zich bepaalde tot huisgezin -en kerk, maar het breede terrein des levens,
het terrein van maatschappij en staat, van kennis en kunst kwam niet
onder den adem des Woords . De Luthersche Reformatie heeft nooit de
eere Gods gezocht op i e d e r levensgebied, en daarom is ze niet van
zoo ingrijpende beteekenis geweest als de Calvinistische .
Leven .

J.

§ 44 .

De Gereformeerde kerken.

Godgeleerdheid en Eeredienst .

De beoefening van de theologie nam in de Gereformeerde
kerken hooger vlucht dan in de Luthersche . Bijna op
elk terrein van de theologie vond men onder de Gereformeerden bekwame

Godgeleerdheid .

Handt . Kerkgesch,111
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beoefenaars . Voorop stond de dogmatiek. Calvijn had door zijn meesterwerk e de Institutie" den stoot gegeven en tal van kundige theologen,
vooral in Nederland, werkten voort op het eenmaal gelegde fondament .
Een breede rij van mannen, zoowel uit den eersten tijd der calvinistische
Reformatie als uit Tateren tijd, levert ons bewijs van de liefde tot de
beoefening der godgeleerdheid . Wij noemen hier : C a 1 v ijn, T h . B e z a,
H . Bullinger, P . M . Vermilius, M . Virellius, L . Danaeus,
W. Musculus Dusanus, F. Junius, B . Aretius, W. Bucanus,
A . Polanus, J . Wollebius, G . A . Hyperins, C. Olevianus,
Z . Ursinus, H . Zanchius .
Enkele hunner werken volgen hier
Bullinger : Compendium religionis christianae .
M. Vermilius : Loci communes" .
Virellius : » Rel . chr. compendium".
Polanus : Syntagma theol, christ" .
Ursinus : Loci theologici" en » Corpus doctrinae".
Zanchius : » De religione christianae fidei" .

AANMERKING.

H.
P.
M.
A.
Z.
H.

De latere theologen vinden wij meer in Nederland . F . G o m a rus,
A . Walaeus, W. Amesius, S . Maresius, G . Voetins, J . Cocceius, H . Witsius, J . Alting, J . Maccovius, P, v . Mastricht,
A. Heidanus.
Enkele hunner werken volgen hier
A . Walaeus : ,,Loci communes".
W. Amesius : » Medulla theologici".
G . Voetins : Selectarum disputationum" . I V .
P. V . Mastricht : » Theoretico-practica theologici" .
AANMERKING .

Niet alleen de d o g m a t i e k, maar ook de e x e g e s e werd bij de
Gereformeerden ijverig beoefend . Calvijn was met zijn voortreffelijke
commentaren voorgegaan . Uitgaande van de goddelijkheid der H .
Schrift als vrucht der inspiratie, had hij met groote piëteit en met veel
kennis van woorden en zaken de boeken des Bijbels verklaard . Maar
hij bleef niet alleen . Hem volgden H . T o s s a n u s, die het N . T . verklaarde, Tremellius, Junius en Piscator (t 1625) . Voor het
0 . T. o .a. L, d e D i e u en J . B u x t o r f . Ook op kerkhistorisch gebied toonden de Gereformeerden hunne gaven . R. H o s p i n i a n u s te
Zurich, G. J . V o s s i u s te Leiden, D . B l o n d e 1 (t 1655) te Amster-
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dam en J . T r i g 1 a n d . L. D a n a e u s (t 1595) behandelde voor het
eerst de E t h i e k als een zelfstandig vak .
Het is niet te verwonderen, dat juist op Nederlandschee bodem een strijd ontbrandde, die voor de
strijd'
Gereformeerde leer van de grootste beteekenis was .
Nederland was in het begin van de 17e eeuw het bolwerk van het
Calvinisme. De strijd liep over de praedestinatie . Calvijn had een absolute praedestinatie geleerd . Niet alleen de genade was volgens hem
voorbeschikt, maar ook de zonde . In Zwitserland had die praedestinatieleer
reeds aanleiding gegeven tot veel strijd . P i g h i u s, een Roomsch-Katholiek ; B o 1 s e c, een man, die later Roomsch werd, en C a s t e 11 i o, een
vroegere vriend van Calvijn hadden allen den Zwitserschen reformator
aangevallen om diens praedestinatie-leer . Daar is geen leer, waar het hooggevoelige hart van den mensch zich minder in schikken kan, dan in de leer
der praedestinatie . Zij vernedert den mensch, maar verheerlijkt God .
In Nederland kwam de strijd tot een uitbarsting . A r m i n i u s hoogleeraar te Leiden, kwam in strijd met zijn collega G o m a r u s (1603) .
De volgelingen van Arminius, en deze waren niet weinigen, dienden
bij de Staten van Holland (1610) een officieel stuk in, ,,R e m o n s t r a nt i e" geheeten, waarin zij duidelijk uitspraken, wat zij geloofden . Zij verzochten eerre algemeens synode en toonden een vijftal punten aan in de
leer hunner tegenstanders, welke zij in strijd achtten met de H . Schrift.
De tegenpartij diende nu een ,,C o n t r a- R e m o n s t r a n t i e" in bij
de Staten (1611) . De stadhouder Maurits was op de hand der ContraRemonstranten . Alle pogingen, om het verschil te vereffenen, bleken
vruchteloos. De strijd werd intusschen ook overgebracht naar het politieke terrein, maar de hoofden van de politieke actie o .a. O 1 d e b a r n ev e 1 d, de landsadvocaat, en H u g o d e G r o o t de jurist-theoloog,
werden gevangen genomen, omdat zij gehandeld hadden in strijd met
het staatsbelang. De eerste werd onthoofd, de tweede wist te ontvluchten uit zijn kerker .
Arn~iniaanscbe

,

Op 12 Nov. 1618 werd de Nationale Synode te
D o r d r e c h t gehouden . Zij werd geopend met twee godsSynode,
dienstoefeningen, eerre door B a 1 t h a s a r L y d i u s in de
Groots kerk en eerre door D u P o u r s in de Waalsche kerk .
De Dordtsche
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Het moderamen bestond uit J o h a n n e s B o g e r m a n, praeses, R o 1 a n d u s
en F a u k e l i u s, assessoren, D a m m a n en H o m m i u s, scribae . De Nederlandsche kerken waren vertegenwoordigd door 37 predikanten en 19 ouderlingen. Er waren vijf professoren uit Nederland prae-adviseurs, n .m. P o 1 gander, Gomarus, Thysius, Walaeus en Lubbertus. Van wege de
verhouding tusschen kerk en Staat waren ook 19 politieke commissarissen
tegenwoordig. Hun secretaris was Prof . H e i n s i u s. Van de buitenlandscha
kerken hadden afgevaardigden gezonden : Engeland, Zwitserland, De Pfalz,
Nassau, Bremen, Emden en Wetterau .
Voordat de zaak der Remonstranten behandeld kon worden, hield de
Synode zich op met de Bijbelvertaling, het catechetisch
onderwijs, de zending (doop van kinderen uit heidensche
ouders), de opleiding tot den dienst des Woords en de
boekencensuur . (Pro-Acta) .
Daarna kwamen de Remonstranten voor . Hun dwalingen waren vijf in
aantal . le de verkiezing is om een voorgezien geloof . 2e de
verzoening door Christus is algemeen . 3e de mensch gehoorzaamt uit vrije keuze aan de roeping . 4e, de genade
is wederstandelij k . 5e de genade Gods is verliesbaar.
Na lange en onaangename discussiën, voornamelijk veroorzaakt door
het optreden van de Remonstranten, werden deze z o n d e r hun aanwezigheid (zij waren weggezonden) veroordeeld . Vijf canones handelden
over hun zaak . Een a c t e v a n s t i 1 s t a n d, waarin van hen gevraagd
werd, dat zij zich van nu aan stipt zouden onthouden van eiken kerkelijken dienst en zich rustig zouden gedragen werd door slechts éën geteekend, dertien weigerden dit . Deze werden uit de Nederlandsche gewesten verbannen . Vervolgens werd in de verschillende provinciën een
onderzoek naar den toestand der kerk ingesteld en van alle predikanten
werd onderteekening der drie formulieren gevraagd . Die weigerden en de
acte van stilstand niet wilden taakenen werden verbannen . Er waren
ruim 200 Remonstrantsche predikanten . Van deze werden 80 verbannen .
Bijna 70 taakenden de acte van stilstand en 40 werden door onderteekening van de belijdenis in hun ambt hersteld . Na den dood van
Maurits werd de toestand eenigszins gewijzigd . In 1630 werd vrijheid
van godsdienst verleend . De Remonstranten richtten een seminarium op
te Amsterdam, aan welks hoofd tot zijn dood toe E p i s c o p i u s
(t 1643) stond .
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Op de Synode gaven de buitenlandscha afgevaardigden nog hun instemming te kennen met de Nederlandsche Geloofsbelijdenis
en den Heidelbergschen Catechismus.
Nadat deze afgevaardigden vertrokken waren, (eerst waren ynog de
canones voorgelezen) 6 Mei 1619 werd de Synode weder op 13 Mei geopend. Toen werden nog behandeld d e o n d e r t e e k e n i n g d e r geloofsbelijdenis, de vaststelling van den tekst van de Confessie, de Canones ende Handelingen der Synode . Voortswerd
nog gehandeld over de liturgie en de liturgische formulieren,
de Kerkenordening en eenige andere besluiten . (Post-Acta) .
De besluiten der synode van Dordrecht (canones) vormden van nu aan
met de Nederlandsche geloofsbelijdenis en den Heidelbergschen Catechismus e de drie formulieren van eenigheid voor de gereformeerde kerken
in Nederland ."
De canones van Dordrecht vonden in de buitenlandscha
kerken geen onverdeelde instemming. In Duitschland war,
de buitenland- den zip., niet
aanvaard door B r a n d e n b u r g, H e s s e n en
hekerken .
Bremen . In Engeland en Schotland waren de PresSc
byterianen er mee vereenigd, maar de Episcopalen niet . In F r a n k r ij k
hield men zich aan de leer der praedestinatie, zooals die in de canones
omschreven was . M o z e s A m y r a u 1 t, professor in de theologie te
Saumur, leerde, dat God door een hypothetisch besluit voor allen de
zaligheid bestemd had, wanneer zij gelooven zouden ; maar daarnevens
stelde hij een bijzonder besluit, waardoor Gdd een bepaald aantal personen tot object der goddelijke genade gemaakt had . Dit gevoelen werd
op de synoden van Alencon (1637) en Clarenton (1644) veroordeeld . De
Gereformeerden in Z w i t s e r 1 a n d, die geheel met de canones instemden,
(voornamelijk de hoogleeraren J . H . Heidegger en F . T u r r e t t i n u s)
waren sterk gekant tegen de leer van Amyrault en de beide genoemde
hoogleeraren stelden zelfs een Formula „consensus Helvetica"
op (1675), die echter maar korten tijd van kracht bleef .
AANMERKING. De Gereformeerde kerken hadden niet gelijk de Luthersche
één belijdenis. Elke groep van kerken had eene afzonderlijke confessie . We
zullen hier de voornaamste noemen . Uitgenomen vele van minder beteekenis
moeten vermeld worden allereerst de Zwingliaansch-getinte confessies van
B a z e 1 1534 (12 artikelen) en 1536 (27 artikelen) .
De 'eanones en
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Geheel en al Calvinistisch waren o .m. d e C a t e c h i s m u s v a n G e n è v e
Consensus van Zi rich (1549), de Schotsche confessie
(1560), de Gallische confessie (1561), de Nederlandsche confesie
(1561), de 39 artikelen der Engelsche kerk (1562) de Heidel- .
bergsche Catechismus (1562), de Consensus van Genève (1562),
de tweede Helvetische confessie (1565), de Canones van Dordrecht (1618 en 19), de West-Minstersche confessie (1648).
(1545), de

De eeredienst bij de Gereformeerden was zeer verschillend
van dien bij de Lutherschen. Zwingli verwijderde alles uit
den eeredienst, wat aan den katholieken cultus herinnerde . Altaren,
beelden, crusifixen, kaarsen, alles werd weggedaan . Het choorgezang
werd afgeschaft (1525) . Ook het orgel moest wijken . De opvatting van
den Zondag was tamelijk vrij . Tijden en plaatsen zijn ons onderworpen,
niet wij aan hen" (Zwingli) .
De private biecht, zooals die in de Luthersche kerk nog bleef bestaan,
deed Zwingli weg . Men moest alleen de openbare belijdenis van schuld
behouden.
In Genève werd door Calvijn de eeredienst geregeld, zooals die in
Straatsburg geregeld was (Forme des prières et chants ecclésiastiques
1542). De bediening van het Woord was bij de Calvinisten de zenuw
van den dienst . Het knielen werd afgeschaft, de nooddoop verboden,
het avondmaal aan eenvoudige tafels bediend . De feesten werden beperkt
tot de hoofdfeesten van het Christendom . Heilige dagen werden niet
onderhouden . Psalmen werden al vroeg gezongen . In Straatsburg had
Calvijn met Farel eenige Fransche psalmen vervaardigd . C l e m e n t
M a r o t, kamerdienaar aan het hof van Frans I, leverde er vele (1540
en 1543) . Na diens dood zette B e z a den arbeid voort, zoodat in 1562
een psalmbundel compleet was. Claude G o u d i m e 1 (j- 1572) leverde
de melodieën vierstemmig . Deze vierstemmige melodie liet Calvijn echter
in de kerk niet toe . Gezangen kende men weinige . Ook in Genève werd
het choorgezang niet toegelaten . De gemeente zong . In vele Gereformeerde
kerken werd het orgel gemist, zooals bijv . bij de Puriteinen in Schotland .
Eeredienst,

AANMERKING . In Nederland verbood de synode van Dordrecht 1578 de
orgels, maar de overheid nam ze in bescherming . Sinds 1637 kwamen ze in
gebruik bij het gezang en de synode van Delft 1639 verklaarde ze voor
adiaphora, maar daardoor ontstond weder strijd.
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§ 45 .

Kerkregeering en leven .

De kerkregeering droeg bij de Gereformeerden een geheel
ander karakter dan bij de Lutherschen . In Engeland was
het hierarchische systeem, dat in Rome heerschte, blijven bestaan .
Men voerde het alleen niet zoo consequent door als in Rome . Het
Engelsche of e p i s c o p a 1 e s t e 1 s e 1 ging op de ladder niet tot de
bovenste sport, d . i . den paus, maar bleef een sport daarbeneden staan,
d . i . bij den aartsbisschop .
Dat stond in verband met de historie van de Engelsche kerk . Hendrik
VIII had alleen gebroken met de pauselijke opperhoofdigheid, maar had
overigens het geheele hiërarchische systeem laten bestaan . Wel is later
de hervormde l e e r de heerschende geworden, maar de e e r e d i e n s t
en de k e r k r e g e e r i n g bleven haar ouden vorm behouden .
Kerkregeering.

De Gereformeerde kerkregeering was de p r e s b yt e r i a 1 e, of ook wel genoemd s y n o d a l e . De Gereforsysteem,
y
meerden braken absoluut met de Roomsche idee van de
w er e 1 d k e r k . De Lutherschen hadden dit door hun systeem van
la n d s k e r k e n maar ten halve gedaan . De Gereformeerden gingen
echter uit van de plaatselijke kerk.
Dit stond in het nauwste verband met hun beschouwing van het
wezen der kerk . De kerk is volgens hen daar, waar geloovigen gevonden worden . Deze geloovigen zijn verplicht door instelling der
ambten te komen tot institueering. Bij Rome, en ten deele ook bij de
Lutherschen, gold het beginsel : wanneer er een priester is, die het
offer brengt, of, zooals de Lutherschen zeiden : wanneer er een predikant
is, die het Woord en de Sacramenten bedient, dan is er eene kerk .
Daartegenover stelden de Gereformeerden : eerst moeten er geloovigen
zijn . Dan kunnen de ambten worden ingesteld, en eerder niet . Het
presbyteriaalsysteem kenmerkt zich door vier zaken : le het uitgaan van
de p l a a t s e l ij k e k e r k, 2e den eisch, dat deze plaatselijke kerken zich
c o n f e d e r a t i e f verbinden in classes en synoden, hetzij provinciaal of
generaal, 3e het op den voorgrond treden van het 1 e e k e n-e l e m e n t,
waardoor aan de hiërarchie de doodsteek wordt gegeven, 4e de handhaving van h e t k e r k e 1 ij k g e z a g, onafhankelijk van den staat .
Presb teriaal
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Dit Independentisme was eigenlijk de leer der volkssouvereiniteit op het terrein van de kerk . De kerkeraad
was uitvoerder van den wil der gemeente .
Een eigenlijke besturende macht bestaat er bij de Independenter
niet .
AANMERKING. Nog later is ontstaan het c o 11 e g i aal- s y s t e e m, dat
eene vrucht was van de revolutionaire denkbeelden (§ 58) .
Het Gereformeerde beginsel bracht mede, dat de tucht
van Gods Woord over het gansche leven ging. Wie toch
de verheerlijking van Gods naam als zijn levensideaal stelt, die rust
niet, voordat aan het Woord des Heeren alles onderworpen is . Vandaar dat de invloed van Gods Woord bij de Gereformeerden op elk
terrein des levens gezien werd . In huisgezin en kerk, in maatschappij
en staat, in wetenschap en kunst. Onder den invloed van doopersche
elementen waren er onder de Gereformeerden wel, die den godsdienst
naast het leven plaatsten ; ook werd hier en daar een antinomiaansche
geest openbaar, maar, over 't algemeen genomen, kan gezegd worden,
dat het leven bij de Gereformeerden degelijk was . De kracht van het
waarachtig Christelijk beginsel heeft zich in Gereformeerde kringen
duidelijk geopenbaard, vooral in den burgerstand . Er heerschee soberheid en matigheid op ieder gebied . Wereldgelijkvormigheid werd geschuwd .
Onder invloed of liever onder de drukking van het puriteinsche
element scheen het leven soms al te rigoristisch, maar degelijk was
het in elk opzicht . Er werkte in de Calvinisten eene groote zedelijke
kracht . Hun geloof aan de eeuwige verkiezing, wel verre van hen te
doen verslappen, heeft hen juist aangevuurd, om moedig te zijn in den
strijd en ijverig in het vervullen van hun roeping . Heldenmoed en
heldenkracht, fierheid in denken en doen, onwrikbare geloofsovertuiging
en bewonderenswaardige kloekheid hebben èn in Engeland èn in
Frankrijk èn in Nederland de kracht van het Calvinisme op bijzondere wijze getoond .
Leven .
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K . De Grieksche kerk.
§ 46.

De verhouding van de Grieksche kerk tot
Katholieke en de kerken der Reformatie.

de

Voor een groot deel heeft de Oosterscha of Grieksche kerk geleefd
buiten den strijd, welke veroorzaakt werd door de Reformatie . Zij had
zich opgesloten in eigen kring en was daardoor buiten het kerkelijk
leven geraakt. Haar formalisme deed haar al meer en meer versteenen .
Toch is zij niet geheel en al aan de worsteling der geesten ontkomen .
Opmerkelijk is het, dat van drie zijden pogingen aangewend zijn, om
de Oosterscha kerk tot vereeniging te noopen, n .m . van K a t h o l i e k e,
van Luthersche en van Calvinistische zijde .
Po in gen van
g
de RoomschKatholieke
kerk.

G r e g o r u s XIII zond in 1581 den Jezuïet P o s s ev i n naar Polen en Rusland . De Czaar ontving den moedigen en voorzichtigen Jezuïet met groote onderscheiding .
Hij stond zelfs een religiegesprek toe, maar kon niet tot

aansluiting aan de katholieke kerk besluiten en evenmin
tot verbanning van de Luthersche onderdanen uit zijn rijk . Hoewel
deze poging mislukte, won Rome toch iets. De West-Russische provincien, die aan Polen waren afgestaan, sloten zich bij Rome aan . Deels
geschiedde dit onder pressie, en deels door verleiding . Op de synode
van B r e s t (1596) werd deze vereeniging bekrachtigd. Rome riep daarover victorie, want aan de Lutherschen was het niet gelukt eene vereeniging te bewerken, zelfs niet met een gedeelte der Oosterscha kerk.
Reeds, voordat Rome dit, zij het dan ook klein,
succes behaalde, waren pogingen tot vereeniging met de
de Luthersche
Lutherschen geheel en al mislukt . Een diaken uit Conkerk .
stantmopel, D e m e t r 1 o s M y s o s geheeten, vertoefde
in 1559 enkele maanden bij Melanchton . Hij nam een Grieksche vertaling mede van de Augsburgsche confessie naar zijn vaderland, maar
dit had geen gevolgen, die tot vereeniging leidden .
In 1569 werd er een stap gedaan tot vereeniging door de Tubingsche theologen . Deze boden aan den patriarch J e r e m i a s II door
Po in en van

g g
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middel van een gezantschapsprediker weder een vertaling aan van de
Augsburgsche confessie . De patriarch antwoordde zeer beleefd, maar daar
bleef het dan ook bij .
In het begin van de 17e eeuw scheen er eene ken-

Po eing
Poe en van teri ng ten goede te komen . Nu ging de poging tot
de Gerefor•
vereeniging niet uit van de Lutherschen, maar van de
meerde kerk.

Gereformeerden . C y r i 11 i s L u k a r i s, uit Candia, was
langen tijd te Genève geweest en had sympathie gekregen voor de leer
en den dienst der Gereformeerde kerk . In 1621 werd hij patriarch van
Constantinopel . Toen hield hij eene gestadige briefwisseling met voorname theologen in Zwitserland, Nederland en Engeland . Hij was het,
die het handschrift des Bijbels (de codex Alexandrines) als een geschenk naar Engeland zond aan Jacobus I, (1628) . Zijn ideaal was een
vereeniging van de Grieksche kerk met de Gereformeerde, en, om dit
ideaal te bereiden, stelde hij zelf een belijdenis op, die de Gereformeerde opvatting zeer nabij kwam . Deze belijdenis zond hij naar Genève .
Toen het streven van den patriarch kenbaar werd, verzetten zich de
bisschoppen in de Grieksche kerk met alle macht tegen den patriarch .
Ook de Jezuïeten mengden zich in deze zaak . De sultan zette den
patriarch herhaaldelijk af . In 1638 werd hij gevangen genomen en als
een verrader verworgd . Toen was aan alle hoop tot vereeniging de
bodem ingeslagen .

L.

De afwijkende groepen .

§ 47 . De Waldenzen en de Boheemsche en Moravische
broeders .
De Lombardische Waldenzen (II, 94) waren in de
tweede helft van de 15 de eeuw in verbinding gekomen
met de Hussieten met dit gevolg, dat een deel de reformatorische beginselen aanvaardde, terwijl een ander deel meer zijn middeleeuwsch
karakter bleef behouden . De eersten zochten aansluiting bij de Zwitsersche Reformatie .
Meer beslist in hun keuze toonden zich de F r a n s c h e W a 1 d e n zen
Waldenzen .
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uit de Provence en Dauphiné . Deze zonden in 1530 George Morel en Pierre
Masson naar Oecolampadius, die de beide mannen weder naar Bucer
zond. Oecolampadius raadde hen, dat zij zich stellig zouden uitspreken
over de nieuwe leer, Bucer was meer tegemoetkomend . Op hun terugreis
naar het vaderland werd Pierre Masson gevangen genomen en verbrand .
Morel bereikte met brieven van Oecolampadius en Bucer zijn vaderland .
Hij zelf was een verklaarde voorstander van de reformatorische beginselen
geworden, maar zijne broeders waren niet aanstonds genegen hem te
volgen . In Sept . 1532 had te C h a n f o r a n s een synode plaats van de
Waldenzen, die zes dagen duurde . Daar was ook Farel tegenwoordig . Op
dezesynodewerdbesloten alle deelneming aan den katholieken
g o d s d i e n s t n a t e 1 a t e n ; over de l e e r, (o .a. ook de praedestinatie)
den e e r e d i e n s t en het l e v e n (geen coelibaat, de eed werd toegestaan),
enz .) werden bepalingen gemaakt, die een grooten omkeer teweegbrachten
in den toestand der Waldenzen . Tegenspraak bleef niet uit . Toch werden
de synodale bepalingen gehandhaafd . De Waldenzen regelden nu langzamerhand hun geheele kerkelijke leven naar het voorbeeld der FranschZwitsersche Reformatie . Hun geloofsbelijdenis, welke zij aan Frans I
zonden, was geheel en al gereformeerd . Reeds in 1535 brak eene hevige
vervolging tegen de Waldenzen in P r o v e n c e los . Tevergeefs riepen
zij om hulp tot de Duitsche vorsten . In 1545 werd de vervolging hernieuwd . Twee en twintig dorpen werden in de asch gelegd . Ruim 4000
wisten te ontkomen in de Alpen . In 1570 begon de vervolging tegen de
Waldenzen in D a u p h i n é en P i é m o n t . Deze boden gewapenden
tegenstand en, hoewel zij zware verliezen leden, verkregen zij toch het
recht, om hun godsdienst te oefenen, mits binnen aangewezen grenzen .
De Boheemsche en Moravische broeders waren

Boheemsche
in 1467 al met de Waldenzen in verbinding getreden . Eerst
en Moravische
hoopten deze eenvoudige lieden, , dat Erasmus hun van
broeders .

dienst zou kunnen wezen en zij zonden dan ook eene
deputatie naar den humanist, die, voorzichtig als altijd, zich buiten den
strijd hield . Met meer bijval werd onder hen het optreden van Luther
begroet. Van 1517-1528 was onder de Boheemsche en Moravische
broeders L u k a s v a n P r a a g (II, 150) de groote voorganger, maar deze,
hoewel hij briefwisseling met Luther hield, kon zich met diens denkbeelden toch niet vereenigen . Hij bleef bij de leer, dat de werken niet
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onverdienstelijk zijn, dat er 7 sacramenten moeten wezen en dat de priesters
ongehuwd moeten zijn . Daarenboven vond van Praag, dat de levenswijze,
die Luthers prediking van de Christelijke vrijheid veroorzaakte, zeer verwerpelijk was . Het studentenleven te Wittenberg vond hij aanstootelijk .
Hij weerde echter niet alleen de Duitsche hervormers af, hij wilde ook
de Zwitsersche niet en hij stelde zich eveneens tegen de Wederdoopers,
die in Moravie propaganda maakten voor hun leer .
Na den dood van Luther werd dit anders . Jonge broeders togen naar
Wittenberg, om daar te studeeren en leerden Luthers beschouwingen
kennen en waardeeten . In 1532 knoopte J o h . H o r n onderhandelingen
aan met Luther . De eisch van het coelibaat lieten de broeders varen .
Insgelijks braken zij met de gewoonte, om die uit katholieke kerk tot
hen overkwamen, andermaal te doopen (1534) . Zij deden dit hoofdzakelijk,
om niet voor Wederdoopers te worden aangezien . Inzonderheid onder
J o h . A u g u sta werd de band met Wittenberg sterker . Na 1540 kwam
er ook verbinding met de Staatsburgsche theologen tot stand, voor
wier opvattingen de broeders nog meer gevoelden dan voor Luthers beschouwingen . In 1546 braken zij echter den band met Luther en keerden
zij weder terug tot de beschouwingen van v . Praag . Later hebben zij,
wanneer het op aansluiting aankwam, altoos de zijde der Gereformeerden
gekozen, hoewel zij hun eigenaardigheden bleven behouden .
AANMERKING .

De Boheemsche en Moravische broeders zijn sinds 1547

bloedig vervolgd, zoodat honderden hun land verlieten . De Contra-Reformatie
werd sinds 1558 in Bohemen en Moravië zoo gepropageerd, dat de broeders
óf gedood werden bf moesten vluchten . De 30-jarige oorlog bracht hun de
zwaarste verliezen toe . In 1627 was de Boheemsch-Moravische ,,unitas fratrum"
vernietigd . Sinds dien tijd bestonden er alleen gemeenten in de ballingschap
voornamelijk in L i z z a (Polen) . Een bekende voorganger was A m o s C o m en i u s die groote verdiensten heeft gehad met het oog op het schoolwezen .

48.

De Wederdoopers .

De na de Mi nstersche catastrophe overgebleven
Anabaptisten werden verzameld door M e n n o S i m ons .
Oorspronkelijk was deze Roomsch-Katholiek priester, maar door onderzoek van de H. Schrift was hij aan het katholieke dogma gaan twijfelen .
Menno Simone.
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De heldenmoed van een doopsgezinden martelaar maakte hem op deze
secte opmerkzaam . In 1539 legde hij zijn priesterambt neder te W i tm a r s u m (Friesland) . Onder ontzaglijke moeilijkheden trachtte hij de
secte te reformeeren . Hij reisde van plaats tot plaats, om het fanatisme
der Anabaptisten te bestrijden en ze in meer schriftuurlijke banen te
leiden . In 1539 gaf hij zijn volgelingen een ,,f u n d a m e n t b o e k" . Zijne
leer sloot zich nauw aan bij de gereformeerde belijdenis, maar hij verwierp den kinderdoop en wilde de kerk beschouwd hebben als een
vergadering van louter heiligen . Daarenboven verbood hij den eed, en
eken krijgs- en staatsdienst . Naast den doop en het avondmaal stelde
hij als derde sacrament de v o e t w a s s c h i n g . Door zeer strenge kerkelijke tucht wist hij in zijn kring een . eenvoudige levenswijze en groote
zedelijkheid te kweeken . Naar hem werden voortaan de Wederdoopers
»M e n n o n i s t e n" genoemd . In 1559 stierf Menno . Nog tijdens zijn leven
verdeelden de Mennonisten zich in twee deelen de »f ij n e n" en de
»g r o v e n", welke onderscheiding voornamelijk zijn oorsprong vond in
de toepassing der kerkelijke tucht.
AANMERKING. De grove Mennonisten in Nederland verdeelden zich weder
in twee deelen. Het eene deel was Remonstrantsch in de leer. De aanhangers
van dit deel werden ,,L a m m e n i s t e n" genoemd. Het andere deel hield aan
de praedestinatie-leer vast . De aanhangers van dit deel werden ,,S o n n i st e n" genoemd. De Lammenisten behielden de overhand .

In Moravië waren ook vele Wederdoopers . Sinds echter

Moravische
de Boheemsche en Moravische broeders den herdoop van
DoopgeZinden .

hen, die uit de katholieke kerk kwamen, afgeschaft hadden
werd hun aantal niet grooter . Door den 30-jarigen oorlog werden hun gemeenten bijna geheel verwoest . De overgeblevenen vluchtten naar Hongarije
en Zevenbergen, waar echter nieuwe vervolging hen wachtte . De Jezuïeten
deden alles, wat in hun vermogen was, om de Wederdoopers weder i n
den schoot der kerk terug te voeren . Velen keerden terug tot de katholieke
kerk . De enkelen, die getrouw bleven aan de leer der vaderen, vluchtten
naar Zuid-Rusland, waar zij zich vestigden in W i r s c h e n k a .
AANMERKING. Toen keizer Jozef II in 1781 aan de Protestanten vrijheid van
godsdienst verleende, keerden ook vele Wederdoopers naar hun vaderland
terug, in de hoop, dat ook zij getolereerd zouden worden ; maar zij hadden
zich bedrogen . Weer vluchtten zij naar Rusland en tot op den huidigen dag
bestaat in de Krim een kolonie van Wederdoopers te H u t e r s t h al .
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§ 49 . Antitrinitariërs en Unitariërs .
Al de reformatoren hadden de g r o n d w a a r h e d e n van het Christendom onaangetast gelaten . Wat de eerste oecumenische conciliën geleerd
hadden over God, werd door allen, zonder onderscheid, aanvaard als
uitdrukking van hun geloof . Het verschil met Rome's kerk lag niet op
theologisch, maar op soteriologisch terrein . In den tijd der
Reformatie stonden echter enkele mannen op, die de leer der Drieëenheid,
zooals die altoos van kracht geweest was in de gansche kerk, aanvielen .
Deze mannen werden ~A n t i t r i n i t a r i ë r s" genoemd . De eerste sporen
van dit Antitrinitarisme vinden wij in Duitschland en wel onder de
Wederdoopers.
,N
Antatrinitariers.

H a n s D e n k, rector van de St . Sebaldusschool te
Neurenberg werd om zijne
l afwijkende gevoelens uit zijn
ambt gezet (1524). Uit Augsburg, waar hij eerst vriendelijk was opgenomen, werd hij ook verjaagd (1525) . Hetzelfde lot onderging hij te
Straatsburg, waar hij met Bucer disputeerde. Hij was volbloed Anabaptist .
Bucer noemt hem zelf e den paus der Anabaptisten" ; maar hij was geen
alledaagsch man . Over groote gaven had hij te beschikken . Hij leerde,
dat Jezus Christus slechts een voorbeeld geweest was en een verkondiger
van de goddelijke liefde, maar hij erkende diens godheid niet, zoodat het
dogma van de Drieëenheid door hem geloochend werd .
L u d w i g H ~t z e r. Deze was priester in Wadenschwyl. Hij begunstigde eerst den arbeid van Zwingli en werd zelfs een vurig medestrijder voor diens reformatorische beginselen maar hij week af, werd
een vriend van Hans Denk en een propagandist van diens leerstellingen,
want Denk was in aanleg en gaven Ha .tzers' meerdere .
J o h . C a m p a n u s . Deze was afkomstig uit Gulik . Eenigen tijd verkeerde hij in Wittenberg, maar om zijne anabaptistische gevoelens werd
hij uit Saksen verdreven . Hij keerde nu naar zijn vaderland terug, maar
wegens zijne oproerverwekkende prediking werd hij gevangen genomen
en stierf na 20-jarige kerkerstraf in Kleef . Deze zonderlinge man erkende
in het goddelijke Wezen slechts twee personen, evenals men in een
huwelijk slechts twee personen kent . De H . Geest was volgens hem de
gemeenschappelijke goddelijke natuur .
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D a v i d J o r i s . Deze was afkomstig uit Delft . Eerst werd hij door de
Reformatie van Luther bekoord, maar spoedig ging hij over tot de
Anabaptisten . Na de catastrophe te Munster doorreisde hij Zuid-Duitschland en trachtte daar de verspreide Anabaptisten te verzamelen . Ten
laatste werd hij vogelvrij verklaard . Hij ging nu naar Bazel en woonde
daar onder den valschep naam van Joh, van Brugge tot zijn dood (1556) .
Hij beschouwde de Drieëenheid als een zelfopenbaring Gods door drie
tijdperken . Het tijdperk van den H . Geest was met hem begonnen.
M i c h a e 1 S e'r v e t was geen Anabaptist, maar een ontwetenwikkeld man met onmiskenbare gaven die p uit een
schappelijk oogpunt de Drieëenheid Gods bestreed in zijn hoofdwerk
»C h r i s t i a n i s m i r e s t i t u t i o" . Om zijne grove dwalingen zou hij
reeds in Vienne verbrand zijn geworden door de Katholieken, indien
hij niet uit de gevangenis gevlucht ware. Toen hij daarop in Genève
kwam, werd hij op Calvijns aandringen gevangen genomen en op 27 Oct .
1553 verbrand .
MichaelServet,

AANMERKING. Men moet deze terechtstelling van Servet beschouwen in
de lijst van zijn tijd. Wij keuren onvoorwaardelijk af het terechtstellen van
hen, die een ander geloof aanhangen, maar Calvijn, hoezeer hij ook van de
katholieke kerk verschilde, was in het stuk der vervolging van de ketters nog
niet tot juiste gedachten gekomen . Daarenboven bedenke men, dat geen persoonlijke antipathie, gelijk beweerd is, maar de begeerte, om de eere Gods te
bevorderen, Calvijn bewogen heeft, om Servet te doen gevangennemen. Bullinger schrijft aan Calvijn : ,,totus orbis videat, Genevam Christi
g 1 o r i a m c u p e r e s e r v a t a m" . De leer van de Drieëenheid was de grondpilaar van Calvijns theologie, en daarom was het een levensvraag voor het
Calvinisme, of zulk een dwaling geduld zou worden .

De leer van Servet was antitrinitarisch in de hoogste mate. Servet
was eigenlijk een pantheïst . De Vader alleen is volgens hem »t o t a
substantie", de Zoon en de H . Geest zijn maar » dispositiones
D e i" . De Drieëenheid is alleen ten behoeve der verlossing geopenbaard, na de voleindiging der verlossing zal ze niet meer zijn . Hij
maakte de leer der Drieëenheid, zooals de kerk die voorstond, bespottelijk en met brutalen overmoed noemde hij die leer een belijdenis van
» een driehoofdigen hellehond", (triceps Cerberus).
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Het meest nuchtere Antitrinitarisme vinden wij in het
Socinianisme . Lelio Sozzini (Laelius Socinus )
was een beroemde rechtsgeleerde . Hij zag reeds vroeg, dat het katholieke leerbegrip met de H . Schrift niet overeenstemde. Om alles grondig
te kunnen onderzoeken, leerde hij de grondtalen, waarin de Schrift geschreven was en kwam door onderzoek tot een beslist u n i t a r i s c h e
beschouwing van het goddelijke Wezen . Hij stierf op 37-jarigen leeftijd
te Zurich . Zijn neef Fausto Sozzini (Faustus Socinus) reeds
vroeg gewonnen voor de beschouwingen van zijn oom, moest in 1559
vluchten naar Lyon, maar keerde in 1562 naar Italië terug . Later ging
hij naar Zevenbergen en Polen, om daar de verspreide Unitariërs te
vereenigen . Krakau werd nu hun hoofdzetel . In 1605 werd de ,,R akausche Catechismus" (Catechismus racoviensis) opgesteld . De Socinianen werden uit Polen verjaagd, maar in Zevenbergen
bestaan nog Sociniaansche gemeenten .
Socinianen.

De leer van de Socinianen kan in de volgende punten saamgevat worden
le De H . Schrift is de bron van de godsdienstige kennis . Zij kan niets
bevatten, wat tegen de rede strijdt .
2e De leer der Drieëenheid strijdt met de Schrift en de rede beide .
3e Jezus Christus was een bloot mensch, die met goddelijke kracht was
begiftigd en tot loon van zijne volmaakte gehoorzaamheid tot goddelijke
majesteit is verheven .
4e De H. Geest is eerre kracht en geen persoon .
5e Het beeld Gods bestond in heerschappij over de dieren .
6e Daar is geen erfzonde, maar slechts eerre overgeërfde neiging tot

het kwade .
7e De verlossing bestaat daarin, dat Jezus een weg heeft aangewezen tot
verbetering des levens . Dien weg moeten wij bewandelen .
8e Jezus dood was geen zoendood, maar slechts een bevestiging van
Zijn leer.
9e De bekeering moet door eigen kracht begonnen worden . Door den
bijstand Gods wordt ze voltooid .
loc De sacramenten zijn slechts ceremoniën, welke men ook zou kunnen
afschaffen.
Uit deze leer blijkt, hoe de Socinianen geen nieuw stelsel brachten .
Ze waren in de leer van God A r i a a n s c h en in de leer van zonde
en genade P e l a g i a a n s c h . Wij zien bij de Socinianen de heerschappij
Handt. Kerkgesch. 111
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zeis achter deze Mystiek terug tot het Neo-Platonisme . Luthers vasthouden aan het geopenbaarde Woord (das Wort sollen sie steken
lassen) was hem een doorn in het oog . De religie was voor hem
slechts p e r su o n 1 ij k e e r v a r i n g . Hoe men aan die ervaring kwam,
deed bij hem niets ter zake . Heel zijn beschouwing druischte lijnrecht
in tegen de grondstelling van de Reformatie, die juist in terugkeer tot
het Woord haar kracht zocht en vond .
Met Franck verwant is C a s p a r S c h w e n k f e 1 d,
Caspar
een Silezische edelman, die echter hierin van Franck
Schwenkfeld
. verschilde, dat hij zijne beginselen overal trachtte te verdedigen . ,,Schwenkfeld had met godgeleerden, Franck met het godsdienstige volk te doen ." Hij was ook niet zoo los van alle kerkbegrip,
want hij verzamelde nieuwe conventikel-gemeenten . Gemeenten van
Schwenkfeld zijn er vele geweest en ze bestaan nog, Franck heeft
nooit gemeenten gesticht . Evenals Franck sloot Schwenkfeld zich aan
bij de Duitsche Mystieken .
AANMERKING. Schwenkfeld was in 1489 te Ossig in Silezië geboren . Hij
studeerde te Keulen en aan andere universiteiten . In 1523 had hij eene
ontmoeting met Luther te Wittenberg . Hij kon zich echter met Luthers leer
niet vereenigen . Luther vroeg onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods
Woord, maar dat noemde Schwenkfeld letterdienst . Het inwendige woord,
d. i, de inspraak des H . Geestes stond voor hem veel honger dan de Schrift.

Hij verwierp evenals Franck allen kerkvorm . De heiligmaking vereenzelvigde
hij met de rechtvaardigmaking . De heiligmaking was de menschwording van
Christus in den geloovige . Den kinderdoop verwierp hij en hij beweerde,
dat een geloovige zonder zonde kon leven . Hij leerde ook, dat Christus naar
het vleesch uit God geboren is en dat zijne goddelijke natuur met zijne
menschelijke was samengesmolten .

Schwenkfeld heeft getracht de Duitsche Mystiek te vernieuwen, maar
vermengd met enkele beschouwingen aan de reformatorische beginselen
ontleend . Zoowel bij Franck als bij hem vindt men pantheistische
denkbeelden . Tijdens de Contra-Reformatie vluchtten velen zijner aanhangers naar Holland, Engeland en Amerika, waar nog in onzen tijd
gemeenten gevonden worden, die zijne denkbeelden propageeren
(Filadelfia).
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§ 51 . Toestand van het Protestantisme in Duitschland
en Oostenrijk tot 1648 .
De Contra-Reformatie liet zich ook krachtig gelden in Duitschland en
Oostenrijk. In het jaar 1609 had keizer R u d o 1 f II het bestaan en de
vrijheid van het Protestantisme in Bohemen gewaarborgd door het uitvaardigen van den bekenden majesteitsbrief .
AANMERKING. Deze majesteitsbrief hield in, dat aan de Protestanten onvoorwaardelijk vrijheid van godsdienst verleend werd volgens de Boheemsche confessie, dat zij eigen consistoriën mochten hebben en een eigen
academie te Praag . Bohemen was tijdens Rudolf voor 9/~o protestantsch .
M a t t h i a s (1612-1619) verbrak de gedane belofte, daar hij bevel
gaf den bouw van eene Protestantsche kerk te staken . De Bohemers,
hierover verontwaardigd, riepen den keizer tot verantwoording en
wierpen twee keizerlijke raadslieden uit het venster. Zij verkozen nu
Frederik V van den Pfalz tot koning » winterkoning" (1619) en verjaagden de Jezuïeten . Hiermede begon de dertig-jarige oorlog (1619
1648) . F e r d i n a n d II, een leerling der Jezuïeten verscheurde den
majesteitsbrief, overwon de Protestanten met zijn beroemde veldheeren
Tilly en Wallenstein, en verjoeg alle protestantsche predikers . De paus
stookte het twistvuur aan en het Protestantisme werd met den ondergang bedreigd .
De keizer verklaarde liever over een woestijn dan over een protestantsch land te willen regeerera . Toen kwam C h r i s t i a a n IV van
Denemarken zijne geloofsgenooten te hulp, maar hij werd door Tilly en
Wallenstein geslagen .
Nu vaardigde de keizer het R é s t i t u t i e-e d i c t uit (1629), waarbij
van de Protestanten geëischt werd teruggave van alle sinds het verdrag
van Passau verkregen goederen en waarbij aan de katholieke stenden
vrijheid verleend werd, om het Protestantisme uit te roeien .
Daarmee had de Contra-Reformatie haar hoogtepunt bereikt. Het
scheen, alsof het Protestantisme zou ondergaan ; maar toen kwam
Zwedens dappere koning Gustaaf Adolf, de » redder van het
P r o t e s t a n t i s m e" tusschenbeide . Met een leger van 15000 man landde
hij op de Deensche kust . De Duitsche vorsten sloten zich bij hem aan
en bij B r e i t e n f e l d (1631) werden de Katholieken verslagen door den
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vorst, die de overtuiging had, dat God hem eene bijzondere zending
had , opgedragen . Met onbeschrijfelijke vreugde werd de tijding van
dezen zegepraal door de Protestanten vernomen . In het volgende jaar
(1632) sneuvelde Gustaaf in den slag bij L u t z e n, maar de Protestanten behielden het veld .
Een gevolg van het optreden van Gustaaf Adolf was de W e s t f a als c h e v r e d e (1648), waarbij bepaald werd, dat de godsdienstvrede
van Augsburg bevestigd zou worden . Vrijheid van godsdienst was ten
koste van veel bloed en tranen verkregen, niet alleen voor de Lutherschen, maar opk voor de Gereformeerden . De Contra-Reformatie had het
onderspit gedolven . Was het wonder, dat de paus den vrede van Westfalen weigerde te erkennnen ?

TWEEDE TIJDVAK.

De ;. kerk in den tijd van het Piëtisme en de Aufklarung .
(Van 1648 tot het begin van de 19de eeuw) .
A.

De Luthersche kerk en het Piëtisme.

§ 52. Het Piëtisme.
Het Piëtisme is eene richting, welke bijzonder in de Luthersche kerk
ingang gevonden heeft, maar het is onjuist haar alleen tot die kerk te
beperken . Men bemerkt haar al in andere landen, voordat ze in Duitschland
triumfen behaalde, ofschoon in anderen vorm .
Wanneer in de kerk eenzijdig de nadruk gelegd wordt op de rechten
van het hoofd en de rechten van het hart veronachtzaamd worden, komt
er altoos reactie . Het leven reageert tegen knellende banden . Wanneer
echter tegenover eene eenzijdige ontwikkeling van het verstand positie
gekozen wordt, ziet men niet zelden, dat men aan de andere zijde te
eenzijdig op de rechten van het hart den nadruk gaat leggen. Men kweekt
dan eene vroomheid, die niet zoozeer eisch der Schrift is, maar meer een

134
maaksel van menschen, en dat juist is de fout van het Piëtisme .
Voordat het zich in Duitschland liet gelden, was het Piëtisme reeds,
ofschoon niet zoo stelselmatig, voorgestaan in Engeland onder de Puriteinen
en in Nederland onder de strengere partij van de Gereformeerden . Voetins
zelf had piëtistische neigingen, en na hem propageerden Teelinck, Lodensteyn, Lampe en anderen deze richting, maar het piëtistische streven werd
in Nederland meer in schriftuurlijke banen gehouden . Het Nederlandsche
Piëtisme heeft, althans ten tijde van Voetins, niet zoo op gespannen voet
verkeerd met de orthodoxie als het Duitsche .
Op bijzondere wijze openbaarde zich het Piëtisme in D u i t s c h l a n d .
Sinds de leer van de Luthersche kerk in het Concordiën-boek vastgelegd
was, spanden de godgeleerden hunne krachten in, om die leer nader te
ontwikkelen . Er begon echter een intellectualisme te heerschee, dat gevaarlijk bleek voor den geestelijken welstand der kerk . V a n o r t h o d o x i e
verviel men tot orthc doxisme . Wanneer men maar aan de eenmaal vastgestelde leer getrouw bleef, was het den meesten al genoeg .
Het innige gemeenschapsleven met God werd maar schaars aangetroffen .
Het geloof werd beschouwd als een voor-waar-houden van wat God
geopenbaard had, maar het hartelijke vertrouwen op Jezus Christus werd
gemist. Wel had J ohann A r n dt (t 1621) door zijne vier (later zes)
boeken ,,o v e r h e t w a r e C h r i s t e n d o m" getracht nieuw leven op
wekken, maar daar ging van dezen godvruchtigen man geen kracht genoeg uit, om eene richting te vormen .

§ 53. Philipp Jacob Spener.
De man, die het Piëtisme in de Luthersche kerk ingang
wist te doen vinden, was P h i l i p p J a c o b S p e n e r, in
ging'
1635 te Rapportsweiler in den Elzas geboren . Hij was geen
geniaal man, ook niet een bijzonder krachtige persoonlijkheid . Hij was een
stille en bescheiden figuur, meer geschikt om kamergeleerde te zijn, dan
om als reformator op te treden ; maar Spener bezat een diep gevoel en
een helderen kijk op den toestand der kerk . Reeds in zijne jeugd verdiepte hij zich in het lezen van de H . Schrift. De boeken van Johann
Arndt en van de Engelsche puriteinen vormden zijn lievelingslectuur . Een
studiereis naar Genève maakte, dat hij het Calvinisme meer van nabij
Spener en zijn
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leerde kennen, en vooral de strenge tucht, die daar geoefend werd, leerde
waardeeren . Eerst trad hij op als hulpprediker in Straatsburg. In 1666
werd hij wegens zijne bekwaamheden benoemd tot senior (Oberpfarrer)
van het geestelijk ministerie in Frankfurt aIM . Daar leerde hij vooral het
dreigende gevaar kennen, waarin de kerk verkeerde . De rechtzinnige leer
werd hoog gehouden, maar het waarachtige Christelijke leven werd
onderschat of dikwerf geheel en al gemist . Spener begon daarom met
zijn hervormingen . Hij drong aan op beter catechetisch onderricht . Sinds
1670 begon hij in zijn huis godsdienstige bijeenkomsten te houden tot
opwekking van het geestelijk leven Deze n c o 11 e g i a
Collegia
geestelijke
p i e t a t i s" waren gewijd aan het gebed, aan
pistags,
gesprekken en aan verklaring van de H . Schrift . Weldra
begon men zulke stichtelijke bijeenkomsten ook in andere plaatsen te
houden . Toch was door al dezen arbeid de algemeens aandacht nog niet
o p ,Spener gevestigd . Dat geschiedde in 1675, toen hij zijne
Pia desider.
» P i a d e s i d e r i a" het licht deed zien . In dit boek leverde
hij een zeer scherpe kritiek op de kerkelijke toestanden en noemde zes
middelen, die tot verbetering zouden kunnen leiden . l e a a n k w e e ken
van meer grondige bijbelkennis ; 2e herstelling van het
algemeen priesterschap der geloovigen ; 3e erkenning dat
het Christendom niet slechts een weten is, maar ook een
doen ; 4e verdraagzaamheid in godsdienstige geschillen ;
5e betere onderrichting van toekomstige predikers, en
oefening in godzaligheid ; 6e geen rethorisch-geleerde,
maar opbouwende prediking .
Speners boek sloeg in . Hij vond bij velen instemming, maar de
officieels kerkelijke wereld begroette het met weerzin .
In 1686 werd Spener door keurvorst Johann Georg III beroepen te
Dresden als hofprediker, destijds het aanzienlijkste ambt in de Luthersche
kerk . Spener vond aanhangers voor zijn beginselen bij de universiteit
van Leipzig. Het scheen, alsof die universiteit de zetel van het Piëtisme
August
zou
Francke, Paul
Colle gia
worden .
Hermann
Paul
Anton en Kaspar Schade hielden daar collegia
philobiblica,
p h i 1 o b i b 1 i c a ", welke ten doel hadden de H . Schrift
op practische wijze te verklaren in de Duitsche taal . De Luthersche
orthodoxie zag den arbeid van deze mannen met nijdige oogen aan .
Het scheen, dat zij wantrouwen wilden propageeren tegen het kerkelijke
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ambt, en daarom achtten de orthodoxen de geheele handeling revolutionair .
De bezoekers van de voorlezingen over de H . Schrift ontvingen den spotnaam
van ~P i ë t i s t e n ." Deze naam werd voor het eerst in Frankfurt gegeven .
Spener vond in Dresden niet veel bijval . Alleen sommige godsdienstige
adellijke familiën gevoelden zich tot het Piëtisme aangetrokken, omdat
zij in die godsdienstige beweging een tegenwicht zagen tegen de velerlei
misstanden, welke in de adellijke kringen heerschten .
Toen Spener bij den keurvorst in ongenade viel, nam hij eene roeping
aan naar B e r 1 ij n (1691), om daar den keurvorst Frederik III te dienen .
Daar begon hij op rijperen leeftijd zijn litterarische strijd. Van 1691
1705 heeft hij door onderscheiden geschriften aangetoond, dat hij niet,
gelijk men hem van orthodox-Luthersche zijde zoo gaarne ten laste
legde, van de Luthersche leer afgeweken was . Spener was in het laatst
van zijn leven meer een v r i e n d e 1 ij k e v e r d e d i g e r van het Piëtisme
dan een k r a c h t i g e p r o f e e t, wat geheel en al met zijn karakter overeenstemde. De propaganda voor het Piëtisme was door jongere krachten
reeds ondernomen .

§ 54 .

Halle en het Piëtisme .

In 1694 werd onder invloed van Spener door den
keurvorst een universiteit gesticht te H a 11 e . A u g u s t
H e r m a n n F r a n c k e, een geheel andere persoonlijkheid dan Spener,
niet stil en bescheiden, maar vol energie en kracht, werd in 1692 predikant te G 1 a u c k a bij Halle. Daarenboven werd hij ook benoemd tot
professor aan de pas gestichte universiteit . Hij werd de ziel van de
theologische faculteit en Halle werd het brandpunt van het
P i ë t i s m e. Hoewel de Piëtisten beweerden, dat zij van de Luthersche
leer niet afweken, waren zij toch in menige beschouwing heterodox .
De Luthersche belijdenis stelde vast, dat de wedergeboorte geschiedt
door den doop, de Piëtisten leerden, dat de wedergeboorte geschiedt
door het Woord op rijperen leeftijd . De Lutherschen leerden, dat het
geloof wordt gewerkt door de prediking des Woords, waardoor de
zondaar leert vertrouwen op de gerechtigheid van Christus, maar de
Piëtisten zeiden, dat het geloof niet anders in den zondaar openbaar kan
worden dan langs den weg van ,,B u sz ka m pf", d . i . een vreeselijken
A. H. Franke.
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zielestrijd . De Lutherschen leerden, dat de kracht van het gepredikte Woord
niet afhing van den persoon des dienaars, omdat God zijne genade nooit
bindt aan een werktuig, maar de Piétisten zeiden, dat de prediking van
een onbekeerden dienaar, al was die ook zuiver, geen vrucht kon afwerpen .
Daarenboven was het Piëtisme streng ascetisch . Het predikte onthouding van alle vermaken . Zelfs het wandelen en het lachen werd verboden .
Dat de Piëtisten tegenover de wereldschgezindheid in vele Luthersche
kringen terugriepen tot ware beoefening van godzaligheid was goed,
maar dat men in het bestrijden van het ongeoorloofde in een ander
uiterste verviel, om n . I . eischep te stellen voor het Christelijk leven, die
Gods Woord niet stelt, was gevaarlijk .
Al was het Piëtisme eenzijdig, er ging toch groote
kracht van uit en Francke was de man om met volle
werkzaamheid.
energie het Piëtisme te propag eeren . Toen hijl eens 4
thaler en 16 groschen in de armenbus vond, besloot hij een a r m e ns c h o 01 te stichten . Korten tijd daarna (1695) stichtte hij met een allesoverwinnend geloof zijn w e e s h u i s . Langzamerhand ontstonden nu te
Halle de wereldberoemde stichtingen voor het onderwijs der jeugd e n.
de vorming van onderwijzers . Het onderwijs heeft aan het Piëtisme veel
te danken . In 1727 werden op Francke's scholen 2200 kinderen onderwezen en gaven 170 onderwijzers dagelijks hun lessen . De vrijheer von
Francke 's

C a n s t e i n

(-j- 1719) schonk zijn vermogen weg, opdat er te Halle een

b ij b e 1 d r u k k e r ij zou komen, waardoor het mogelijk zou worden den
bijbel voor zeer geringen prijs onder het volk te brengen . Ook heeft
Francke veel gedaan voor de z e n d i n g . Koning Christiaan IV had in,
1706 een station voor de zending gesticht te Tranquebar . De eerste
missionaris was Z i e g e n b a l g, een leerling van Francke . Francke was
en bleef de geestelijke leider van deze missie .
Het Piêtisme liet zijn invloed gevoelen op velerlei
terrein . Daar het vooral op godzaligheid aandrong, was zijn
het Pietisme .
invloed op d e w e t e n s c h a p niet direct, maar indirect .
Groote geleerden heeft het Piëtisme niet gekweekt, maar wel heeft het
ingewerkt op de Luthersche theologen, zoodat deze meer innigheid en
warmte des harten paarden aan gaven des verstande . Hier moeten o. a .
genoemd worden David Hollaz, Frans Buddeus J . Georg.
Invloed van
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W a 1 c h en niet het minst Joh . A 1 b . Bengel . Het Piëtisme liet zijn
invloed ook en in hooge mate gevoelen op het gebied der s t i c h t e 1 ij k e
1 e c t u u r. Tal van grootere en kleinere boeken zagen het licht, waarin
geschreven werd over den weg des heils . Ook het g e e s t e l ij k 1 i e d
vond onder de Piëtisten veel bekwame beoefenaars, A n a s t a s i u s
F r e y 1 i n g h a u s e n, schoonzoon van Francke, heeft zich als dichter van
geestelijke liederen verdienstelijk gemaakt. Naast hem arbeidden H e r r n's c h m i d t, R i c h t e r, S c h r ë d e r e . a. Zelfs op de melodieën der
liederen had het Piëtisme invloed .

§ 55 .

De Herrnhutters.

Op den bodem van het Piëtisme ontstond de broedergemeente der Herrnhutters, welke gesticht werd door
Nikolaus Ludwig, graaf von Zinzendorf . een der meest beteekenende persoonlijkheden op het gebied der Christelijke vroomheid .
Hij werd in 1700 te Dresden geboren . Zijn vader, een vroeggestorven
Saksische kabinetsminister, was de piëtistische richting toegedaan . Op zijn
10e jaar kwam Zinzendorf in het paedagogium van Francke en werd daar
onder diens bijzonder toezicht opgevoed en onderwezen . Reeds vroeg
toonde hij eene begeerte tot ware godsvrucht . Op 15-jarigen leeftijd
stichtte hij onder zijne medeleerlingen een ,,mosterdzaad orde" tot
opwekking van geestelijk leven in de kerk en tot bekeering der Heidenen . Te Wittenberg studeerde hij in de rechten en, toen hij zijn studiën
volbracht had, maakte hij, naar de gewoonte dier tijden, een buitenlandscha
reis . Hij bezocht Holland en Frankrijk, waar hij vele Gereformeerden
ontmoette . De liefde tot Christus bleef steeds levendig in hem : „Wenn
er auch sonst von niemand geachtet wird, so will ich mich doch an
ihn hingen und mit ihm leben und sterben ." Die woorden gaven zijn
gemoedsstemming duidelijk te kennen .
Zinzendorf,

In het jaar 1722 kwamen enkele familiën van veraan
dreven Moravisehe broeders onder leiding`van C h r i s t i
D a v i d op het landgoed van Zinzendorf, Berthelsdorf genaamd, eene
toevlucht zoeken . Zij werden welwillend opgenomen . De plaats, waar zij
zich vestigden, noemden zij H e r r n h u t t . Toen het aantal der vluchteHerrnhatn
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lingen steeds wies, besloot Zinzendorf, die als raadsheer aan het hof te
Dresden werkzaam was, de leiding dezer gemeente op zich te nemen . Hij liet
zich in Tubingen als candidaat tot het predikambt examineeren . Nu ontstond
te Herrnhut eene Evangelische broedergemeente . Zinzendorf beoogde geen
separatie, want hij wilde zijne gemeente beschouwen als een parochie van
het naburige Berthelsdorf . Wel was het zijn ideaal Speners gedachte
te verwerkelijken : een ,,k e r k j e i n d e k e r k" (ecclesiola in ecclesia) .
Ofschoon op de leer der broedergemeente niets viel aan te merken,
veroorzaakte de officieel-kerkelijke partij toch, dat de stichter uit Saksen
verbannen werd. Hoogstwaarschijnlijk geschiedde dit op verzoek van
Oostenrijk, dat met leede oogen aanzag, dat zoovele emigranten door
Zinzendorf ontvangen werden . In 1737 ontving Zinzendorf in Berlijn van
den Moravischen bisschop Jablonski de wijding als ,,b r o e d e r b i ss c h o p" . Daarna verliet hij het vaderland en stichtte in Engeland,
Rusland, tot zelfs in Amerika toe, broedergemeenten . In Nederland waren
twee gemeenten, een te IJselstein (1737) en een te Zeist (1746) .
Toen de broedergemeenten, die wat de kerkregeering aangaat, zich
aansloten bij de oude Moravische beginselen, voor de leer de Augsburgsche
confessie aannamen (1748) werden zij in Saksen erkend. Zinzendorf
keerde weder en leefde nog tot 1760 . Hij was een man, die met groote
geestdrift arbeidde tot het bereiken van zijn doel . De gave van organiseeren bezat hij in ruime mate . Daarenboven beschikte hij over bijzondere
gaven van voorzichtigheid en wijsheid, die hem wel te pas kwamen, om
eenheid te scheppen in de verschillende gevoelens der emigranten .
Zijn opvolger in het bisschopsambt werd A u g u s t G o t t 1 i e b Spang e n b e r g (t 1792), die zich voor de broedergemeenten, zoowel wat
haar leer als haar dienst betrof, zeer verdienstelijk maakte.
Hoewel Zinzendorfs arbeid stoelde op den bodem van

Leer en kerkhet Pietisme, was toch zijn beschouwing vrijer dan die
inrichíing .

der Piëtisten . De Herrnhutters leggen allen nadruk op de
verlossing des zondaars . De verlossing schrijven zij bijna geheel en
al toe aan den Heere Jezus Christus . Vandaar dat zijn persoon bij hen
altoos op den voorgrond staat . De geheele gedachtenwereld der Herrnhutters is c h r i s t o c e n t r i s c h (ich habe nur eine Passion, die ist er,
nur er) . Het werk des Scheppers komt geheel en al in de schaduw te
staan . De Vader treedt terug achter den Zoon . In Jezus' werk wordt
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dan weer met kennelijke voorliefde gewezen op diens lijden en sterven
en de prediking van diens wonden, voornamelijk de wonde in de zijde
vond met geestdrift plaats . Heel het werk van Jezus moest bij de geloovigen drangreden tot heiligmaking zijn . Het plaatsbekleedend lijden
van Jezus werd door de Herrnhutters veronachtzaamd . Jezus' liefde, die
wederliefde moest wekken, was de grondtoon der prediking .
Hun leer was weinig omlijnd . Geloovigen van verschillende belijdenis
woonden dan ook bij elkander. Zinzendorf drukte zich aldus hierover
uit. Das ist gleich ob eire, Seele reformist, lutherisch odes katholisch
sei, wenn sie dem Heiland nur zu Fuszen fallt" .
De kerkinrichting was als volgt. Een presbyterium van 12 broeders,
door de Synode gekozen, behartigde de belangen der gemeenschap .
Behalve predikanten, diakenen, koorhelpers (opzieners over de koren,
waarin de gemeente verdeeld was) waren er ook bisschoppen . De leden
der gemeente leefden in onderlinge liefde bijeen . Men had onder hen
nog liefde-maaltijden, de voetwassching en de broederkus. De Herrnhutters hebben altoos uitgemunt door hun voorbeeldiger ijver voor het
werk der zending. Tegenwoordig berust de leiding der gemeenten in
handen der oudsten, die op gezette tijden te Berthelsdorf samenkomen .

B.

§ 56.

De Gereformeerde kerken en het Methodisme .

De Gereformeerde kerken in Engeland .

Jacobus I (1605 1625) had bij de Puriteinen den
tegenzin tegen de Anglikaansche kerk doen toenemen .
Drie zaken waren het vooral, die de Puriteinen diep griefden . Ten
e e r s t e, dat de koning beproefde het Episcopaal-systeem in de Schotsche kerken in te voeren ; t e n t w e e d e, dat hij ijverde tegen strenge
onderhouding van den Zondag door een lijst te laten uitgeven van geoorloofde Zondagsbezigheden . (Book of sports) ; en t e n d e r d e, dat
de troonopvolger met eene katholieke vrouw gehuwd was .
]ecoboa I

Onder K a r e 1 I (1625-1649) werd de toestand niet
beter. De raadsman van den koning W i 11 i a m L a u d,
aartsbisschop van Canterbury, was een hoog-kerkelijk man . De PuriKarel I.
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teinen werden overal achteruitgezet, en de Katholieken met bijzondere
voorkomendheid behandeld . De gevolgen konden niet uitblijven . De
Schotten sloten in 1638 een verbond (covenant) om het Katholicisme,
dat men bedekt weder wilde invoeren, te keeren . Nu begon de krijg,
die aanvankeiijk ongunstig voor den koning afliep . De koning riep een
parlement bijeen, wat in 11 jaar niet geschied was . Omdat dit parlement, het korte" genoemd, den koning niet sympatiek was, werd het
spoedig ontbonden . De aanrukkende Schotten noodzaakten den koning
weder een parlement bijeen te roepen het lange" (1640--1649). De
staatkundige opstand werd een religieuze . Het parlement was tegen de
bisschoppelijke macht . Laud moest het veld ruimen, en toen nu in
1641 de tijding in Londen gebracht werd van den ,,I e r s c h e n Bart h o 1 o m e u s-n a c h t" (12000 Protestanten werden door de Katholieken
vermoord), toen tastte men door. De koning werd voor den schuldige
gehouden . Het parlement besloot nu tot wering van de bisschoppen uit
het Hongerhuis. Karel werd gedwongen dit besluit te onderteekenen
(1642) en daardoor was » de bisschoppelijke kerkinrichting
als integreerend bestanddeel van den staat ter zijde
gesteld .
Het Lagerhuis voornamelijk uit Presbyterianen bestaande
West•minsterwas,
besloot
sinds in 1642 de opstand uitgebroken
zelf
ache synode.
de kerkelijke zaken te regelen en riep de z.g.n . W e s tm i n s t e r s c h e s y n o d e bijeen (1643 1648) . Zij bestond uit 151 leden .
Deze synode gaf
le een Westminstersche confessie .
Oorspronkelijk beoogde men slechts eene revisie van de 39 artikelen, maar
onder invloed van de Schotten ontstond een geheel nieuwe belijdenis, die
streng Calvinistisch was.
2e t w e e c a t e c h i s m u s s e n, een grooten en een kleinen .
3e een n i e u w e 1 i t u r g i e (directory for the public worship of God) .
4e een n i e u w e k e r k o r d e (form of presbyteria) church) .
De koning werd in 1649 op het schavot gebracht .
Nu werd de republiek afgekondigd en 01 i v i e r C r o m w e 11 werd
protector (1653 1658) .
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toestand voor de Oereformeerden in Frankrijk dragelijk; maar, toen
Lodewijk XIV zonder minister zelf de regeering ter hand nam (1661),
moest alles, wat het absolutisme van den staat in den weg stond, onverbiddelijk vallen (un roi, une loi, une foi). Door de huichelarij van
Madame de Maintenon, door zijn biechtvader Pere La Chaise
en den minister van oorlog L 0 u v 0 i s gedreven begon de koning in
1681 met de vervolgingen der Hugenoten. Men trachtte ze tot terugkeer
in de Katholieke kerk te bewegen. in 1683 vingen de "dragonades"
aan (inkwartiering van militairen). E i n d e Iij k hie f L 0 dew ij k 0 P
I
kki
22 Oct. 1685 het edict van Nantes op. Frankrijk
nhtre d~g van werd daardoor officieel weder tot een Katholieken staat
et e let van
.
N
verklaard. Toen eerst begon de onderdrukktng zwaar te
antes.
worden. Honderden kerken werden verwoest, duizenden
belijders beroofd, gemarteld of naar de galeien verwezen. Ondanks de
voorzorgsmaatregelen der regeering vluchtten velen over de grenzen naar
Holland, Engeland, Brandenburg en Zwitserland, waar zij overal met
open arm en ontvangen werden. (Refugies). Frankrijk betaalde
d e Kat h 0 Ii eke p 0 I it i e k van z ij n k 0 n i n g met het v e rl i e s
van een half milIioen van zijn beste, bekwaamste en
nij vers te burgers.
Vel en, die in hun geboorteland bleven, vluchtten
naar de Cevennen. Daar hielden zij zich verborgen
(kerken in de woestijn). Onder de boerenbevolking ontstond een
dweepzieke richting, een profetisch enthousiasme, dat zich uitte in
allerlei voorzeggingen. Deze lieden werden "C a m i sa r d s" genoemd
(hoogwaarschijnlijk afgeleid van het woord "camise" d. i. hemd, omdat
zij een boerenkiel droegen.)
Wonderen van dapperheid werden in den nu volgenden guerillaoorlog verricht. J e a n C a v a lie r, een gewezen bakker, leidde den
oorlog op een wijze, die de verbazing van geheel Europa opwekte. In
1704 werd aan de Camisards door maarschalk Vi 11 a r s, die tegen hen
streed, amnestie verleend en het recht om het land te verlaten. Cavalier
en vele anderen maakten van dat recht gebruik. Later brak er echter
weder opstand uit in de Cevennen, en eerst in 1709 gelukte bet aan de
koninklijke troepen dien opstand te dempen.
C

.
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In 0 o s t e n r ij k behoorden de Protestanten deels tot de
Luthersche belijdenis, deels tot de Gereformeerde . Ferdinand
III (1637-1657) verklaarde openlijk, dat hij zich niet wilde nederleggen
bij de gunstige bepalingen, sinds 1648 door de Protestanten verkregen .
Vele geestelijken, die niet met de Roomsche leer wilden instemmen,
werden verbannen . De kerken bleven zonder herderlijker arbeid .
In S i 1 e z i e, dat bij het einde van den 30-jarigen oorlog bijna geheel
Protestantsch was, werden in korten tijd aan de Protestanten 1300 kerken
met geweld ontnomen . Honderden verlieten het land .
Eerst onder J o z e f II (1780-1790) veranderden deze ondragelijke toestanden . Deze vaardigde een T o l e r a n t i e-e d i c t uit (1781) waarbij aan
Lutherschen, Gereformeerden en Grieksch-orthodoxen vrijheid van godsdienst werd verleend, en allen dezelfde burgerlijke rechten ontvingen .
Oostenrijk.

AANMERKING . Er waren wel beperkende bepalingen bij . a. geen torens
op de kerken en geen klokken. b, geen toegang tot de kerken aan den openbaren weg. C. kinderen uit gemengde huwelijken behooren aan de Katholieke
kerk enz.

In H o n g a r ij e werd een heftige strijd gevoerd tegen de
krachtig
Gereformeerden . De Jezuïeten lieten hier zich
gelden . Onder Leopold I (1657-1705) had een reeks van vervolgingen
plaats. Evenzoo onder Karel III (1712-1740) . De regeering van Jozef II
bracht door het Tolerantie-edict ook aan Hongarije verademing .
Hongarije.

In Z e v e n b e r g e n werd het sinds 1556 door den landdag opgeheven Roomsch-Katholieke bisdom in 1715 weder
hersteld . De Jezuïeten, die verbannen waren gijn 1588, keerden terug en
begonnen hun donker werk .
Zevenbergen.

Vooral in S a l z b u r g was de
vervolg ing uiterst zwaar.
zwaar.
In dit aartsbisdom besloot A n t o n graaf v o n F i r m i a n
<t 1744) tot bekeering of anders tot verdrijving van zijne Luthersche
onderdanen . De Jezuïeten werden in het land geroepen, om de Protestanten
te bewerken . Toen ging men over tot het plegen van geweld . Die
bijbels bezaten of Evangelische boeken moesten gevangen genomen worden .
tiet indienen van bezwaren bij de autoriteiten bleef zonder uitwerking .
Daarom sloten op 5 Aug . 1731 meer dan 100 boeren en bergwerkers een
Sa1 bure.
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zoutverbond (2 Kron . 13 : 5) . Daarin zag de aartsbisschop een samenzwering . Hij wendde zich om hulp tot keizer Karel VI van Oostenrijk en
nu werden, ondanks de tusschenkomst van Protestantsche vorsten, alle
Evangelischen in den harden winter van 1731 verdreven . Zoo verloor
Salzburg 20 .000 rustige en vlijtige bewoners, die eene toevlucht zochten
in Pruisen (waar Frederik Willem I zich hun lot aantrok) en voorts in
Zweden, Denemarken, Engeland en Rusland .
In P o 1 e n , werden de Protestanten onder de regeering
van Frederik August den sterke (1670-1734), die
tot het Katholicisme overging, van hunne rechten beroofd . Een volksoploop tegen het college der Jezuïeten in Thorn werd gestraft door het
~T h o r n e r b 1 o e d b a d" 1724 . Eerst de verdeeling van Polen (sinds
1772) maakte aan de onderdrukking een einde en verschafte aan de
Protestanten weder vrije uitoefening van hun godsdienst .
Polen.

§ 58. Nederland.
Hoewel Nederland een der kleinste landen was, waarin de Gereformeerde belijdenis ingang vond, was het niet het minst belangrijke . De
Gereformeerde leer heeft op onzen vaderlandschen bodem diepe wortelen
geschoten en Nederland, schoon niet de bakermat van het Calvinisme,
heeft toch jarenlang de eene genoten, om drager van de Calvinistische
belijdenis te zijn . Juist omdat in ons land de Gereformeerde leer zulk een
diepen indruk gemaakt had, ziet men in ons land de gewichtigste leergeschillen zich openbaren .
Nadat de Arminiaansche strijd in beginsel op de nationale
Cocceiaansche
synode van Dordrecht beslist was, ontstond in Nederland
twisten.

een andere strijd, die, ofschoon niet zoo ingrijpend, langer
geduurd heeft en met niet minder heftigheid is gevoerd .
G i s b e r t u s V o e t i u s, eerst predikant, later hoogleeraar te Utrecht
(1634-1676) was een zeer bekwaam theoloog, een alzijdig ontwikkeld
man, die niet alleen de theologie op t h e t i s c h e wijze ontwikkelde
maar ook de p r a c t i s c h e zijde van de theologie voor het leven aanwees . Als polemicus bekleedde hij een eerste plaats . Hij was een geHandó. Kerkgesch .111

iO
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harnaste krijger . Tijdens de Aminiaansche twisten bewees hij reeds een
geduchte kampioen te wezen voor de Calvinistische leer . Op velerlei
gebied liet hij zijn beslissende stem hooren . Hij trad, evenals zijn geestelijke vader Calvijn, in het krijt met de Roomschee (strijd met Janssenius
te Leuven) en met de Remonstranten (als lid van de Dordtsche synode) .
Vooral moet gewezen worden op zijn strijd met J o h . C o c c e j u s, afkomstig uit Bremen en sinds 1636 hoogleeraar te Franeker . Deze was
een minnaar van de historische verklaring der H . Schrift. Overal in de
H . Schrift zocht hij typen van Christus . Zijne uitlegging was daardoor
soms zeer willekeurig. Tevens was Coccejus een voorstander van de
~v e r b o n d s t h e o 1 o g i e" . Volgens hem waren er twee verbonden : het
verbond der werken en het verbond der genade. Bij het
laatste moest men weder drie tijdperken onderscheiden . 1° voor de wet
tot Mozes, 2° onder de wet tot Christus, 3° na de wet onder het N .
Testament. Tusschen deze tijdperken maakte hij groot onderscheid . Dit
kwam vooral uit in de leer der rechtvaardigmaking. De geloovigen onder
de wet hadden geen vergeving van zonden ontvangen (&oo-),
cSmaar God
~~5 Wat onder de wet
had hunne zonden slechts voorbijgezien (thpo-t).
geldend was, gold onder het N . T. niet meer. Vandaar dat Coccejus de
viering van den sabbat, bij Voetins geliefd, als oud-testamentisch voor
afgeschaft verklaarde . Door deze beschouwingen geraakte hij in strijd
met Voetins en de Gereformeerden waren al spoedig verdeeld in Voetianen en Coccejanen . Deze strijd werd met groote heftigheid gevoerd .
Hij greep diep in in het leven der Gereformeerde kerken . Meer dan een
eeuw heeft hij geduurd .
Voetins heeft ook den strijd aangebonden met C a r t e s i u s

Cartesiaansche
René Descartes), een Franschen filosoof, die in 1629 te
stri d .
(
..
..

Amsterdam gekomen was . Hij was eigenlijk de eerste, die
na de scholastiek eene zelfstandige wereldbeschouwing leverde . Zijn uitgangspunt was het denken, het psychische bestaan van den mensch .
Vandaar zijn motto : cogito ergo sum, d.w .z . ik denk, en daarom ben ik .
Uit zijne wijsbegeerte vloeiden verderfelijke dwalingen voort voor de
godgeleerdheid . Voetins bemerkte dat en trad daarom in 1649 tegen hem
op . In 1656 bevalen de Staten-Generaal, dat de beginselen van Cartesius
aan de universiteiten niet mochten gedoceerd worden . Toen hadden zijne
ideeën reeds wortel gesehoten . Vooral Alexander Roëll te Utrecht (x-1718)
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en Balthasar Bekker te Amsterdam (t 1690) waren aanhangers van
Cartesius .
Ons kleine land heeft tal van uitmuntende godgeleerden
Gereformeerde gehad
. De voornaamste zijn door ons reeds genoemd in
leer.
~
§ 44. De meesten hunner waren Voetlanen . Enkele volgden
Coccejus . Ook waren er, die een middenweg trachtten te vinden . Piëtistische neigingen werden reeds vroeg aangetroffen . De puriteinsche
litteratuur uit Engeland en Schotland werd hier vertaald en veel gelezen .
In den beginne bleven die piëtistische neigingen nog onder controle van
de H . Schrift . Later maakte men ze los van de Schrift en geraakte men
op rioolpaden .
Erger dan de invloed van het Piëtisme was de invloed van het Rationalisme . De godgeleerdheid der 17e eeuw vertoont duidelijke sporen van
Rationalisme . Een man als Alexander Comrie riep weer terug tot de
verlaten paden, maar hij werd door velen geminacht in zijn pogen . De
theologie in Nederland was aan het einde der 18e eeuw bijna van geen
beteekenis meer.
De vader van het Gereformeerde kerkrecht was GisGereformeerd b e r t u s Voet
i
In
kerkrechí.
„u s .
.zijn
. ~ n standaardwerk ,,Pol i t i c a
e c c l e s i a s t i c a heeft hij het presbyteriale stelsel uitgewerkt. Op meesterlijke wijze heeft hij de grondgedachte van Calvijn
vastgehouden . De zelfstandigheid van de plaatselijke kerk werd door hem
verdedigd ; de saamhoorigheid met kerken van eenzelfde belijdenis vastgesteld ; de werkzaamheden der ambten omschreven ; de methode, om
kerken te institueeren en te planten, geleerd en de verhouding van kerk
en staat in het juiste licht geplaatst . De meest gewichtige kwestiën, die
op het gebied van de kerkregeering ter sprake kunnen komen, werden
door dezen kundigen theoloog behandeld en nog altoos is zijn werk, in
4 deelera vervat, een onmisbare bron voor de kennis van het Gereformeerde kerkrecht.
Aan het einde van de 18c eeuw begon men echter ook het recht der
kerken te verdraaien . Toen geraakte het presbyteriale stelsel op den
achtergrond, om plaats te maken voor het c o 11 e g i a 1 e s t e 1 s e 1, dat
zuiver revolutionair is en de kerk verlaagt tot eene vereeniging, waarin
de macht ligt bij de helft plus l .
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§ 59. Kerken ontstaan door kolonisatie .
Aan de m i s s i e is door de Gereformeerde kerken niet veel gedaan . In
de eerste jaren na de Reformatie zoo goed als niets . Dit vond voor een
deel zijn oorzaak daarin, dat in de 16e en 17e eeuw de groote koloniale
mogendheden Spanje en Portugal katholiek waren . Toen in de 17c eeuw
Holland en Engeland ook mee gingen tellen onder de koloniale mogendheden, begon men aan missie te denken, echter zonder nog veel aan de
missie te doen .
Toch zijn van Engeland, Holland en Frankrijk uit de Gereformeerde
kerken verbreid en wel door k o 1 o n i s a t i e . Deze kolonisatie was doorgaans een gevolg van onderdrukking in eigen land .
In 1607 werd de kolonie V i r g i n i a gesticht door de
Engelschen . Velen, die in het moederland van wege hun
geloof onderdrukt werden, verhuisden naar N.-Amerika. Calvinisten zijn
altoos moedige en ondernemende lieden geweest . Deze kolonisten hielden
zich met den, akkerbouw bezig . In 1620 werd de kolonie M a s s a c h us e t t s gesticht door de ,,P i 1 g r i m- f a t h e r s" en van de komst van
deze lieden dagteekent eigenlijk de kerkgeschiedenis van Noord-Amerika .
In Massachusetts, New-Hampshire en Connecticut duldden de Puriteinen
slechts aanhangers van hun godsdienstige overtuiging, maar in 1636
werd in R h o d e-I s t a n d door Roger Williams godsdienstvrijheid
verleend aan alle bewoners . Deze daad was geen gevolg van verzwakking
van godsdienstige beginselen, maar een gevolg van de in eigen vaderland
doorgestane vervolgingen .
Van veel grooter beteekenis werd de later gestichte staat P e n s y 1v a n i ë met de hoofdstad Philadelphia (1682) . Omdat verschillende
elementen naar N .-Amerika overstaken, was er heel wat verschil van
gevoelen, maar in het begin hebben de Independenter den toon aangegeven .
In Canada kwamen omstreeks 1600 reeds Hugenoten uit Frankrijk .
Noord-Amerika .

Aan de Kaap de goede Hoop" hadden zich in 1595
nederen volgende jaren reeds Nederlandsche kolonisten
gezet . Later in 1656 en volgende jaren waren het voornamelijk soldaten
van de 0 . I, compagnie, die daar bleven . In 1657 waren er ongeveer
Zuid-Afrika.
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150. Het waren allen Protestanten van onbesproken zedelijk gedrag .
Toen Lodewijk XIV het edict van Nantes herriep en velen naar
Nederland vluchtten, bleek voor allen in ons land geen onderhoud te
zijn . Velen richtten nu den blik naar de Kaap . De 0 . I, compagnie wilde
hun vrijen overtocht geven . Gretig werd van dit aanbod gebruik gemaakt.
De emigranten moesten zich echter verbinden, om 5 jaar daar te blijven .
Nu gingen vele Hugenoten naar Z .-Africa . In 1689 zelfs zeven schepen
met 100 huisgezinnen . Een gereformeerd predikant P i e r r e S i m o n d
werd gezonden, om de kerkelijke aangelegenheden te regelen en zoo
ontstonden in Z .-Africa gereformeerde kerken te Stellenbosch en op
andere plaatsen . De Hugenoten, die hun moedertaal spraken, groeiden
langzamerhand samen met de Nederlanders . Binnen 50 jaar was er een
geslacht van ~Hollandsche Afrikaners ."
Met bijzonderen moed hebben die kolonisten zich staande weten te
houden en het echte Calvinistische type is daar tot op de huidigen dag
onder de nakomelingen van de oorspronkelijke kolonisten, van wie de
meesten nog Fransche namen dragen (Du Plessis, Marais, Joubert, Lombard, Malan enz .) bewaard.
AANMERKING . Zie over de verschillende kerkengroepen Dl. IV.

§ 60 . Het Methodisme .
In de Engelsche kerk openbaarde zich hetzelfde verschijnsel als in de Luthersche in Duitschland. Er was
Engelsche kerk,
groote inzinking merkbaar . In de Anglicaansche kerk
bedekte men gebrek aan geestelijk leven met allerhande vormen . Onder
den adel heerschte geringschatting van den godsdienst, onder den
middenstand onverschilligheid en in de onderste lagen van het volk
namen ruwheid en onkunde toe, terwijl de kerk haar macht over de
gewetens verloren had . Onder de dissenters was de toestand niet zoo
bedroevend, maar ook onder hen was verslapping op te merken . De
reactie kon niet uitblijven en ze kwam . Het ,,M e t h o d i s m e" begon
zich te openbaren . Het Piëtisme had de gemoedelijke Duitschers bekoord, het Methodisme was meer geëigend voor de practische, altoos
bedrijvige Engelschen.
Toestand van de
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John Wesley (1703-1791) en diens broeder C h a r l e s
Wesley (1707-1788) twee zoons uit een Anglikaansche
het Methodisme, vroeger Puriteinsche, predikantenfamilie namen in Oxford
deel aan vergaderingen, waarin men zich ten doel stelde beoefening van
godsvrucht . Bij hen voegde zich ook George W h i t e f i e l d (1714-1770),
de geniale zoon van een herbergier, ook student in Oxford . De leden
dier vereeniging, de holy club" werden n M e t h o d i s t e n" genoemd,
omdat zij de vroomheid volgens eene bepaalde methode wilden aankweeken . Deze vereeniging was echter niet direct het uitgangspunt van
de Methodistische beweging . Men vond in haar meer een ritualistische
en mystische richting .
De beide Wesley's gingen naar Amerika, om daar te arbeiden . Op die
reis kwamen zij in aanraking met de Herrnhutters, die diepen indruk op
hen maakten. In Engeland teruggekeerd (1738), kwamen beiden in Londen
tot waarachtige bekeering en nu begonnen ze op te treden als vurige
predikers van de noodzakelijkheid der bekeering . In 1738 kwam ook
Whitefield uit Amerika terug . Deze had daar reeds met bijzonderen zegen
gepredikt, maar in Engeland werd zijn arbeid nog meer gezegend . De
welsprekende volksredenaar greep de schare machtig aan door zijn
wetsprediking (schildering van de verdoemenis), maar ook door zijn
vermaning tot bekeering en zijn aanbieding van de genade . De indruk
van deze prediking was verbazend . Toen het en aan de Wesley's en
aan Whitefield niet meer toegestaan werd in de staatskerk te prediken,
begonnen zij onder den open hemel het Woord te verkondigen, dikwerf
voor vele duizenden toehoorders (1739) . Ofschoon noch Wesley noch
Whitefield een separatie gezocht hebben, werden zij gedwongen, om
afzonderlijke gemeenten te stichten . D a a r m e e w a s d e e i g e n 1 ij k e
Methodistische actie begonnen .
Ontstaan van

Toen de scheiding van de staatskerk een voldongen
feit geworden was, volgde er meer . In den beginne waren
de Methodisten nauw vereenigd met de Herrnhutters, maar in 1740
maakte de beweging zich los van de broedergemeenten . De stille en
gevoelige Piëtisten konden zich niet vinden in de luidruchtige heilsmethodiek . Piëtisme en Methodisme gingen uiteen . Ze zijn niet te vereenigen . Het Piëtisme wanhoopt aan de redding der wereld en trekt
zich daarom in conventikels terug ; het Methodisme trekt met ontplooide
Scheiding,

151
banier voort, sticht genootschappen en zoekt de wereld te bekeeren.
Er kwam echter nog eene scheiding i n eigen boezem bij . Wesley
was in zijne beschouwing Arminiaansch en Whitefield Calvinistisch . De
eerste leerde de algemeens verzoening, de tweede geloofde aan de
praedestinatie. Daardoor ontstond in 1741 een breuk tusschen de beide
predikers .
Het Methodisme werd het meest gevonden onder den middenstand .
Lady H u n t i n gd on bracht het ook onder den adel, en door haar werd
na Whitefields dood de strijd ontlokt over de praedestinatie (Calvinistische
strijd 1770-1777). Het beginsel van Wesley heeft gezegepraald, wat
geen verwondering wekt. Immers in het Methodisme treedt de mensch
en zijn werk sterk op den voorgrond . Hoe zou God daar ooit de eerste
en de laatste kunnen zijn? En hoe is bij de beschouwing van het
Methodisme de souvereiniteit en vrijmacht Gods te handhaven, die
immers boven elke methode staat?
In de leer bleven de Methodisten in hoofdzaak bij de
39 artikelen . Zij hadden alleen een zeer bijzondere opvatting van de toeëigening des heils . Dat God naar zijne
vrijmacht verschillende wegen houdt met die Hij wil brengen tot Zijne
gemeenschap, werd door hen uit het oog verloren . Alles wilden zij naar
eene vaste methode dwingen . Aan den zondaar moest eerst met onverbiddelijke gestrengheid de wet worden gepredikt. De ontzaglijke straf,
op de zonde gesteld, moest worden voorgesteld . De schrik der verdoemenis moest de conscientiën aangrijpen . Daarna moest berouw worden
gewekt, aanstonds zonder uitstel, en dan moest de aan zichtelven ontdekte ook dadelijk de genade Gods in Christus aangrijpen . Dat ging
alles naar zulk een vaststaande methode, dat de bekeerden precies
den dag en zelfs het uur konden aanwijzen, waarop zij tot bekeering
kwamen . Wesley zelf kwam tot bekeering 24 Mei 1738 's avonds kwart
voor negen .
De o r g a n i s a t i e was zeer karakteristiek . Elk s o c i e t y werd verdeeld
in verschillende classes. De leden ontvingen tickets, die elke drie
maanden vernieuwd moesten worden . Ieder, die maar eenigszins de
gaven daarvoor bezat, moest Of prediken Of zieken verplegen Of ander
werk verrichten . Stil zitten was bij de Methodisten niet bekend . De
geheele organisatie was in c i r c u i t s ingedeeld . In 1770 waren er 50
Leer en orga •
nisafie.
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circuits met 29.406 leden, in 1783 al 45.995 leden . In deze eeuw steeg
het aantal Methodisten tot 28 millioen . Van de presbyteriale kerkregeering
bleef bij hen zoo goed als niets over . Het Methodisme is vooral in N .
Amerika eene groote macht geworden .

C.

De Roomsche kerk en het Jansenisme.

§ 61 . Het Jansenisme.
Evenals in de Luthersche kerk in Duitschland tegenover
het dorre scholasticisme het Piëtisme en in de
Gereformeerde kerk van Engeland tegenover het s t a r r e f o r m a l i s m e
het Methodisme was ontstaan, zoo ontstond in de Katholieke kerk van
Frankrijk eene reactie tegen het J e z u ï t i s m e door het J a n s e n i s m e .
Het Jansenisme was een laatste poging om de leer van den grooten
kerkvader Augustinus in eere te herstellen, maar de Katholieke kerk heeft
door hare houding tegenover de Jansenisten voor goed met Augustinus
gebroken en heeft het Semi-Pelagianisme gekroond .
Jansenisme.

C o r n e 1 i u s J a n s e n, in 1630 professor in Leuven
en in 1636 bisschop van Yperen, was een rechtschapen
Katholiek, die zijn geheele leven gewijd had aan de bestudeering van Augustinus' werken . Hij was daardoor in strijd geraakt
met de Jezuïeten . Na zijn dood (1640) werd, volgens zijn uitersten wil,
zijn boek over Augustinus, dat zijn levenswerk was, uitgegeven in 3
deelen . De Jezuïeten vielen dit boek aanstonds hevig aan en wisten te
bewerken, dat paus Urbanus VII in 1642 het veroordeelde (Bul : ~ In
eminenti") .
De aanhangers van Jansen in Frankrijk konden zich met deze pauselijke daad niet vereenigen, want Augustinus had in dat land nog vele
vereerders . Rondom het Cistercienser-nonnenklooster te Port- R o y a 1,
verzamelde zich een kring van geleerde mannen, die allen de beschouwingen van Jansen deelden . Onder hen waren J e a n D u v e r g i e r
d e H a u r a n n e, naar zijn vroegere abdij S t . C y r a n genoemd .
Antoine Arnauld en de beroemde wiskunstenaar Blaise Pascal .
De abdis van het klooster was A n g e 1 i c a A r n a u 1 d, zuster van
Berste
stadium.
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Antoine . Deze laatste begon tegen de Jezuïeten te schrijven . Hij stelde
de verderfelijke biechtpractijken in het licht . Paus Innocentius X veroordeelde nu vijf stellingen van Jansen en de Jezuïeten bewerkten, dat
Arnauld van de Sorbonne verdreven werd . Toen schreef Pascal onder
een pseudoniem zijne ~l e t t r e s p r o v i n c i a 1 e s", waarin hij de zedeleer der Jezuïeten hevig aangreep . Dit boek maakte veel opgang. De
haat van de Jezuïeten was erdoor ontketend en Lodewijk XIV, de
speelbal der Jezuïeten, begon eene vervolging tegen de Jansenisten,
die in grooten getale naar Nederland vluchtten . Enkele hunner
onderwierpen zich, nadat de paus een tegemoetkomende houding had
aangenomen .
In het begin van de 18e eeuw ontbrandde de strijd
opnieuw . Het klooster Port-Royal werd in 1709 opgeheven . De oorzaak van de hernieuwing van den strijd
was het volgende . P a s c h a s i u s Q u e s n e 1 gaf het N . Testament uit
met aanteekeningen in den geest van Augustinus (1687) . Vele bisschoppen waren met dit boek ingenomen, o . a . de aartsbisschop van Parijs
N o a i 11 e s . De Jezuïeten wisten echter weder te bewerken, dat dit boek
veroordeeld werd . In 1713 veroordeelde paus Clemens XI in den bul
,,Unigenitus" 101 stellingen uit het boek van Quesnnel, hoewel deze
N .B . grootendeels citaten uit Augustinus waren . Het Augustinianisme
werd door deze daad verdrongen door het Jezuïetische Pelagianisme .
De pauselijke bul riep heel wat beweging te voorschijn . Noailles, de
Sorbonne en het parlement weigerden de bul te erkennen . Die tegen
de pauselijke uitspraak waren noemden zich a p p e 11 a n t e n ; die er
zich bij neerlegden heetten a c c e p t a n t e n . De appellanten dolven
het onderspit. Tegen de intrigues van de Jezuïeten, de onverzettelijkheid van den paus en de politiek van het immoreels Fransche hof konden zij zich niet staande houden . In 1730 was de tegenstand bijna
gebroken . Een deel der appellanten vluchtte naar Nederland en een
ander deel kwam onder den druk der vervolging tot dweperij . Frans
van P a r ij s, een Jansenistische geestelijke, stierf met eene appelatieacte in de hand . Hij werd daarna als een heilige vereerd . Zijn graf werd
de bedevaartplaats voor tal van Jansenisten . Men zeide, dat er zelfs
wonderen op zijn graf geschiedden ; maar het graf van dezen man is
ook het graf van het Jansenisme in Frankrijk geworden .
Tweede
stadium,
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De Roomsch-Katholieke kerk in Nederland had altoos

Oud-Ratbo.
een eigenaardig karakter gedragen . Er was in haar eene
iieke kerk in
nawerking te bespeuren van den arbeid van de broeders
Nederland.

des gemeenera levens . De levenstoon was er dieper dan
in de katholieke kerk in de andere landen van Europa . Er heerschee
een groote afkeer om van de oude kerkelijke leer en instellingen af te
wijken. Het middelpunt van de katholieke kerk in Nederland vormde
Utrecht. Daar hebben verschillende achtenswaardige aartsbisschoppen
gezeteld . Vosmeer (t 1614), Rovenius (t 1651), de la Torre
(1661), Van Neercassel (1686), P. Codde (t 1710) e .a.
Men had in Nederland een afkeer van de Jezuïeten en hun werk .
Daarenboven werd het Jansenisme met groote blijdschap begroet, en,
omdat honderden Jansenisten uit Frankrijk naar Nederland vluchtten,
werd de liefde voor de beschouwingen van Jansen steeds gevoed . De
Jezuïeten zagen wel, dat hun arbeid in Nederland werd tegengewerkt.
Zij spanden daarom al hunne kracht in, om er terrein te winnen . Al
hun werken kon echter niet verhinderen, dat in 1765 eene vergadering
gehouden werd, waarop men besloot eene » 0 u d-R o o m s c h K a t h o1 i e k e k e r k" in Nederland te stichten . Deze kerk erkende den paus
wel als hoofd, maar zij loochende diens onfeilbaarheid . Overigens hield
zij zich aan de leer van Trente .
De Jezuïeten deden alles, wat in hun vermogen was, om deze kerk
tegen te werken en dit gelukte hun . De invloed van de Oud-Katholieke
kerk was en bleef uiterst gering . Zij telt thans circa 25 gemeenten met
omtrent 5000 zielen .
AANMERKING. De Oud-Katholieken hebben in dit jaar het gedwongen
coelibaat voor de priesters afgeschaft.

§ 62 . Het Quietisme en nieuwe orden .
De Jansenisten waren tegen de Jezuïeten opgetreden,
omdat ze in hun leer den ondergang zagen van het Augustinianisme . Er waren in Frankrijks katholieke kerk ook anderen, die tegen
de Jezuïeten hadden, dat zij de i n n e r 1 ij k e v r o o m h e i d verstikten en
slechts oogera hadden voor onvoorwaardelijke onderwerping aan honger gezag . In Italië trad een Spanjaard M i c h a e 1 M o l i n o s op (1640 1701), die
Quietisme .
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openlijk uitsprak, dat de officieels katholieke vroomheid niet beantwoordde
aan de eischep van het hart . De weg tot de Christelijke volmaaktheid was
volgens hem de zalige rust (quietisme) van de volmaakte gemeenschap met
God. Deze werd verkregen door inwendige overpeinzing, gebed zonder woorden, door contemplatie, door overgave aan Gods leidingen en door geheel
onbaatzuchtige liefde . Hij maakte zijne beschouwingen openbaar in zijn
boek . ,,G u i d a s p i r i t u a 1 e" (geestelijke wegwijzer) . Op verzoek van de
altoos speurende Jezuïeten werden zijne beschouwingen door de inquisitie
getoetst, maar hij werd vrijgesproken. Toen verdubbelden de Jezuïeten hun
ijver. Zij wisten in te werken op den Jezuïtischen biechtvader van Lodewijk
XIV, Père La Chaise, en door den koning werd nu een besluit ontlokt aan
de inquisitie, waarbij Molinos tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld . Twee honderd aanhangers werden ook tot levenslange gevangenisstraf gedoemd en sommigen werden terechtgesteld . H e t m y s t i e k e e 1 ement werd zoodoende door de katholieke kerk ook uitgebannen .
Een eigenaardige overdrijving van de Mystiek van Molinos zien wij bij
de weduwe Joh . Maria de la Motte Guyon (1648-1717), die in
Parijs (1680-1686) en in verschillende plaatsen in de Alpen gewoond heeft .
Hare beschouwingen van het g e 1 o o f, dat geen bewijs vordert (foie nue)
en van de 1 i e f d e, die geen loon eischt (amour désinteressé) omdat men
zich volkomen aan God moet overgeven, brachten haar in groots ellende.
Zij werd gevangen genomen (1688-1696 in een klooster ; 1698-1701 in de
Bastille). In F é n é 1 o n, den opvoeder van Lodewijks kleinzoon, vond zij
een beschermer. Maar de hoogkerkelijke B o s s u e t, opgehitst door Mad . de
Maintenon, stelde zich tegen haar leer . In 1699 werd Fénélon, die een boek
geschreven had : ,,explications des maximes des saints sur la vie intérieure"
door den paus veroordeeld. Fénélon, een zeer zwakke figuur, maakte het
pauselijk vonnis zelf van den kansel bekend en onderwierp zich . Mevr.
Guyon werd in 1701 uit haar gevangenis ontslagen en stierf in 1717 . Zij liet
o .a . na eens verklaring van den geheelen Bijbel ,,avec des explications et
reflexions, qui regardent la vie intérieure" in 20 deelen.
De kracht van het Jezuïtisme werd in den loop der
17e eeuw verminderd . De orde had zich te veel verwereldlijkt. De godsdienstige energie was na de restauratie gebroken . De oudere
monniken-orden waren alle minder of meer wereldsch geworden en nieuwe
orden werden er maar weinig gesticht .
Enkele van weinig beteekenis noemen wij hieronder .
ie de T r a p p i s t e n . Deze orde werd gesticht door J e a n 1 e B o u t h i 1I i e r d e R a n c é in 1664 . De orde ontving haar naam van de abdij la
Nieuwe orden.
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Trappe in Normandië . Haar regel was de strengste van alle monnikenregelen, n .l, altoos zwijgen, voorbeeldelooze kastijding en ongehoorde ontbering . Dagelijks werden de Trappisten herinnerd aan het Memento mori" .
2e de M e c h i t a r i s t e n . Deze orde werd gesticht door den Armeniër
M e k h i t o r, die door den Armenischen patriarch slecht behandeld was en
tot de katholieke kerk overging . In 1712 bevestigde de paus de congregatie,
die zich op het eiland St. Lazaro bij Venetië nederzette .
3e de orde van ,,De oefening van het heilige hart" beproefde
Marguerithe Maria Alacoque (1647-1670) te stichten . Zij beweerde,
dat Jezus haar verloofde was en dat Hij haar Zijn hart had geschonken. De
Jezuïeten hebben 100 jaar tevergeefs beproefd, om voor dezen zinnelijken
cultus van het heilige hart kerkelijke sanctie te verkrijgen . Eindelijk was
paus Clemens XIII in 1765 zoo dwaas, om de orde te erkennen .

D.

De Grieksche kerk en het Sectarisme .

§ 63 .

Russische

.,

De Grieksche kerk .

In de Grieksche kerk bleef de toestand gedurende dit

tijdvak vrijwel onveranderd, ten minste wat het Oosten
staatskerk .
aanging . In Rusland kwam de Grieksche kerk eenigermate tot ontwikkeling, toen in 1589 een Patriarchaat te Moscou
gesticht werd, onafhankelijk van het Patriarchaat van Constantinopel.
Toch was dit Patriarchaat niet geheel 1 o s van Constantinopel . Het
patriarchale systeem zou echter in Rusland niet blijven bestaan . Na den
dood van den Patriarch H a d r i a n u s benoemde P e t e r I geen opvolger. Hij verbond de keizerlijke waardigheid met die van den Patriarch en benoemde in 1721 eene heilige dirigeerende synode",
welke de opperste leiding in alle kerkelijke zaken zou hebben onder
toezicht van den staat . De Patriarch van Constantinopel gaf zijne toestemming tot deze verandering . De man, die den keizer bij deze hervorming ter zijde stond, was Theofanes Procopowicz .
De leer, dat de H . Geest alleen uitgaat van den Vader
en niet van den Zoon, veroorzaakte in de Grieksche
kerk allerhande sectewezen . Immers, als de H . Geest van Christus niet
uitgaat, is Hij niet gebonden aan het Woord, en, wie de werking des
Secten.
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Geestes

losmaakt van het geopenbaarde Woord, zet de deur open voor

allerlei dwaling . De Russische kerk heeft in dit tijdperk vooral te worstelen gehad met het sectarisme . Alle secten worden in die kerk saamgevat onder den naam van R a s k o 1 n i k i, d . w . z . afvalligen . Deze
Raskolniki kunnen echter in hoofdgroepen gesplitst worden . Allereerst
moeten dan genoemd worden de

Starowerzi of Oud - g e l o o v i-

g e n. Deze meden elke nieuwigheid op het gebied der liturgie en verachtten allerlei nieuwe zeden . Zij waren dus de conservatieven . Daarbij
waren ze zeer ascetisch aangelegd . Zij meden alle weelde en alle genotmiddelen, zooals ronken en koffie en theedrinken . Zij hadden ook
bezwaar om den baard te laten scheren . Tot op dezen tijd hebben deze
Starowerzi zich staande gehouden . Zij tellen ongeveer 10 millioen
aanhangers .
Onder deze Starowerzi waren weder drie groepen .
a . de J e d i n o w e r z i . Deze staan het dichtst bij de kerk, eeren, de
priesters, maar wijken in de ceremoniën af,
b.

de S t a r o o b z j a d z i, die zich van de voorgaande daarin onder-

c.

de B e s p o p o w t s c h i n i, die alleen oudsten hebben .

scheiden, dat zij de priesters niet erkennen,
De tweede groep is die der M o 1 o k a n e n, die alle zalving verwerpen,
omdat zij slechts ééne zalving door de leer van Christus erkennen . Zij
gebruiken, tegen het verbod der orthodoxe kerk, melk in den tijd van
het vasten . Doop en avondmaal stellen zij voor als symbolen van reiniging
en voeding door het Evangelie .
Een derde groep, die veel grooter is, is die der D u c h a b o r s i . Onder
deze vindt men allerhande mystieke elementen . Kerken zijn volgens hen
niet noodig Priesters dulden zij niet . De eed is verboden, evenzoo de
krijgsdienst . Zij zijn over 't algemeen stille en eerbare menschen, die veel
overeenkomst tonnen met de Wederdoopers .

De haeretische kerken in het Oosten, reeds vroeger ge-

De kerken in
noemd (II, 115-116), waren sinds haar ontstaan zeer achterhet Oosten,

uit gegaan .
a. de kerk d e r N e s t o r i a n e n werd alleen nog maar gevonden in Kurdistan en bij het meer Urmia.
b. de kerk d e r A r m e n i ë r s was alleen nog maar te vinden noordelijk
van het meer Wan .
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C.

de kerk van de S y r i s c h e-J a c o b i e t e n werd alleen in Noord-Oostelijk Mesopotamië aangetroffen .

d, de kerk der K o p t e n werd gevonden in Opper-Egypte .
e. de A b e s s i n i s c h e k e r k was afhankelijk van Koptische kerk en sterk
Judaïstisch getint (er bestond in deze kerk nog een besnijdenis en een
onderscheid tusschen rein en onrein) . Zij was op godsdienstig gebied
de minst ontwikkelde .
f.

de T h o m a s-C h r i s t e n e n vereenigden zich in 1533 met de Roomsche
kerk, maar in 1633 maakte zich een gedeelte weder vrij . Sinds dien tijd
zijn er Geunieerde en Zelfstandige Thomas-Christenen .

E.

De Sectarische groepen in het Westen .
§ 64.

De

Labadisten .

In dit tijdvak zien we in verschillende landen, onder verschillende omstandigheden en gedreven door verschillende motieven sectarische groepen
ontstaan . De eerste groep is die der L a b a d i s t e n, die voornamelijk voor
Nederland van groote beteekenis geweest zijn, en die eene richting in
het leven hebben geroepen, die nog altijd in onderscheidene kringen zich
laat gelden .
Jean d e L a b a d i e werd in 1610 uit een adellijke
Hij
Jezuleten opfamilie geboren .
werd in de school der

Jean
a
de
Lbadie .

~

gevoed en ontving ook de priesterwijding, maar hij werd
in 1639 ter wille van krankheid vrijgelaten . Door drie factoren werd de
levensrichting van de Labadie bepaald . Ten eerste had hij door ernstige
studie eene Augustiniaansche beschouwing over zonde en genade verkregen . Ten tweede was hij overtuigd, dat de kerk moest hervormd
worden naar het voorbeeld der apostolische kerken . Ten derde had de
quietistische Mystiek (zie § 62) hem bekoord .
Elf jaren predikte hij in die richting op verschillende plaatsen
onder bestendige tegenwerking der Jezuïeten . In 1650 ging hij tot de
Gereformeerde kerk over. Hij arbeidde nu 7 jaren te Montauban,
daarna te

Oranges

Middelburg.

en in Genève en werd in 1666 beroepen naar
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Hier ontwikkelde hij zijne ideeën, maar hij kwam al
Zijn arbeid in
spoedig in strijd met de Gereformeerden, omdat hik de
Nederland,

belijdenis niet wilde onderteekenen . Daarbij kwam dat hij
eigenmachtig de bestaande kerkorde op zij zette . In 1669 werd hij afgezet . Door deze ervaring kwam de Labadie tot de overtuiging, dat het
even moeilijk was, om Reformatie te brengen in de Gereformeerde kerk
als in de Luthersche . Hij organiseerde daarom zijne aanhangers tot eene
afzonderlijke gemeente, maar nu werd hij uit Middelburg verbannen . Na
eerst in Veere gewoond te hebben, verliet hij in Aug . 1669 Zeeland en
ging met 40 aanhangers naar Amsterdam . Daar vormde hij eene onafhankelijke h u i s g e m e e n t e, die uit louter wedergeborenen bestond .
Vandaaruit zond hij zijne helpers door het gansche land, om zijne
ideeën te propageeren . Binnen een jaar waren er 60 .000 menschen, die
in conventikelen vergaderden en niet meer aan het avondmaal deelnamen .
Een groote aanwinst voor de secte was het toetreden van de hoogbegaafde Anna Maria van Schuurman, de » ster van Utrecht",
even geleerd als innig vroom .
Toen de secte zulk een grooten opgang maakte en de Gereformeerde
kerken van Nederland in haar bloei belemmerd, sommige zelfs in haar
bestaan bedreigd werden, begon men tegen de Labadie op te treden . De
grijze Voetins stond in de voorste rij der bestrijders en de synoden verzochten zelfs aan de regeering, dat zij zou ingrijpen . Deze was daartoe
niet erg genegen, maar, van alle zijden bestormd, verbood zij ten laatste
aan allen, die niet tot de huisgemeente behoorden, de prediking van de
Labadie bij te wonen .
Toen de Labadie zich zoo bemoeilijkt zag in zijn werk,

Zijn verbluf in
ging hij naar Duitschland, uit
genoodi
g d door de begaafde
Duitschland.
en vrome pfalszgravin E 11 s a b e t h, die al 40 Jaren met

Anna Maria van Schuurman in de nauwste betrekking stond . Zij verleende de kleine gemeente van de Labadie een schuilplaats in de hoofdstad
van haar kleine land (Herford) . In Herford werden de Labadisten door
de Luthersche geestelijkheid, den magistraat en de burgers met grooten
tegenzin ontvangen . De bijzondere geestelijke intimiteit (men omhelsde
elkander, men vierde op een aanstootelijke wijze avondmaal, men begon
soms, door inwendige genieting gedreven, te dansen), was voor de
Lutherschen een ongewoon verschijnsel . De keurvorst van Brandenburg,
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die overigens de Labadisten niet ongenegen was, liet door een commissie
de klachten, tegen hen ingebracht, onderzoeken . Labadie verliet Herford
en ging naar A 1 t o n a, waar hij in 1674 stierf .
Om het dreigende oorlogsgevaar tusschen Denemarken

De Labadisten
en Zweden verlieten de Labadisten Altons en kwamen
weder in
weder naar Nederland . Ze vonden een veilig verblijf op
Nederland,

het slot W a 1 t h a bij W i e w e r d in Friesland . Hier wonnen zij weder vele aanhangers . Zij trachtten zelfs gemeenten te stichten
in Amerika, eerst in Suriname en daarna in N. Amerika, maar deze
pogingen mislukten . In 1688 moest de gemeenschap van goederen, die
onder de gemeente bestaan had, worden opgeheven . Langzamerhand stierf
de gemeente uit, maar de gevoelens van de Labadie bleven
voortleven .
Wanneer men vele overdreven beschouwingen ter zijde laat, blijkt, dat
de hoofdfout van de Labadisten lag in hun beschouwing van het wezen
der kerk . Zij wilden een verzameling van louter wedergeborenen en
gingen daarbij zoover, dat zij over het hart oordeelden en naar subjectieven maatstaf keurden, wie al of niet bij de gemeente mochten behooren .
In de voornaamste leerstukken stemden zij overigens met de Gereformeerden overeen, maar hun kerkbeschouwing veroorzaakte allerlei dwaling,
welke in de prediking, in het gebruik maken van het sacrament en in de
oefening van de kerkelijke tucht openbaar werd .

§ 65 . De Kwakers .
De oude dwaling der Wederdoopers van het inwendige woord werd
in de 17e eeuw weder krachtig gepropageerd door de ,,K w a k e r s" .
G e o r g e F o x (geb . 1624) was de zoon van een armen

Ontstaan van
wever in Drayton (graafschap Leicester ) . Hij werd, na een
de seete.
~
'

hoogsteenvoudige opvoeding genoten te hebben, schoenmaker, maar zeide in 1643 zijn beroep vaarwel en doorreisde daarop,
vrede zoekende voor zijne ziel, de omgeving . Getroffen door een preek
over 2 Petr . 1 : 19, gevoelde hij zich gedrongen, om den prediker toe te
roepen niet op het Woord, maar op den Geest komt het aan ." Hij werd
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daarop als verstoorder der openbare godsdienstoefening gevangen genomen, maar, weldra bevrijd, begon hij zelf te prediken . De kern van
zijne prediking was altoos : niet de Schrift, maar de Geest" .
Het getal van zijne volgelingen wies bij den dag . Sinds 1652 vond hij
een vriendelijk tehuis bij T h o m a s F e h l, een rechter te Swarthmore,
wiens vrouw Margaretha een ijverige volgelinge van Fox werd . De beweging breidde zich nu ook uit naar het Zuiden van Engeland . In 1655
werd eene meeting gehouden te Swanningston, die 14 dagen duurde .
Daar besloot men te gaan arbeiden in andere landen . Apostelen werden
gezonden naar Ierland, N . Amerika, West-Indië, Holland, Duitschland,
Frankrijk, Italië en zelfs naar Constantinopel, maar overal mislukten de
pogingen tot propaganda voor hun leer . De Kwakers werden nu steeds
buitensporiger in hun beschouwingen . In 1656 hield James Naylor een
intocht in Bristol om voor te stellen de tweede komst van Christus. Hij
werd gevangen genomen, en streng gestraft . Toen kwam ereenige bezinning .
AANMERKING . Het woord „kwaker" is waarschijnlijk afkomstig van het
woord van een rechter, die tot Fox zeide : „gij siddert (to quake) voor den
toorn Gods". Zij noemden zich zelven „gezelschap van vrienden" .

De secte, die door allerlei buitensporigheden haar
ondergang tegemoet ging, werd door W i 11 i a m P e n n
(1644-1710) gezuiverd . Deze was de zoon van een
Engelschen admiraal . Hij wordt voor den tweeden stichter gehouden .
Zijn gansche leven heeft Penn aan de secte gegeven . Al de gaven van
zijn hoofd en hart en al de voordeelen van zijn stand waren voor haar .
Zijn vader had bij diens dood aan zijn zoon een groot jaarlijksch inkomen
nagelaten alsmede een vordering op den Engelschen staat van 16000 pond
sterling. Penn had het oog gevestigd op N . Amerika . Fox had daar met
meer zegen gearbeid dan de eerste onbezonnen apostelen . Toen de Engelsche
staat voor de schuldvordering zijns vaders hem een strook land in N . Amerika
aanbood met het recht, om dat land te kolonizeeren, reisde hij weg en
stichtte den kwakerstaat Pennsylvanië met de hoofdstad Filadelfia .
Zuivering
sec e, der

De Kwakers wijken in vele zaken van de leer der

Leer- en orgaReformatie af . Hun voornaamste dogma is dat van het
nisatie.
» i n w e n d i g e 1 i c h t" . Door den zondeval is dat licht

verduisterd, maar door den Geest van Christus wordt het weder verHandb . Kerkgesch . III
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helderd . Dit inwendige licht is de bron van de kennis der geestelijke
dingen . Zij behouden de H. Schrift wel, maar die heeft slechts waarde,
in zoover door haar het inwendige Woord opgewekt wordt . Het is geen
wonder, dat de meeste leerstukken door deze ultra-subjectieve richting
verzwakt werden . De leer der praedestinatie werd verworpen, evenzoo
die van de plaatsbekleedende genoegdoening van Christus. De doop
werd geheel afgeschaft . Men had alleen een geestesdoop noodig. Het
avondmaal bleef bestaan, maar als een herinnerings-maaltijd, welken de
uit den Geest geborenen niet meer behoeven .
Haar kracht zocht de secte in het 1 e v e n . In het huiselijke, burgerlijke
en maatschappelijke leven, overal toonden de Kwakers grootes waarheidszin, stillen vlijt e :~ eenvoudige zeden, en daarom genoten zij altoos
een groot vertrouwen . Zij verboden den eed, den staats- en krijgsdienst
en duldden geen spelen . Weeldeartikelen waren in hun kring onbekend .
Ze waren uiterst democratisch . Bijzondere beleefdheid betoonden zij
elkander niet. Titels gebruikten zij niet . Het hoed afnemen" wordt nog
door hen met opzet nagelaten .
In hunne vergaderingen treedt op wie zich door den Geest voelt
gedreven, hetzij man hetzij vrouw . Wordt niemand door den Geest
aangevuurd, dan zitten allen stil bij elkander (s i l e n t m e e t i n g s) en
dan gaan zij soms, zonder iets verricht te hebben, uit elkander . Ambten
hebben zij niet . Kerkelijke vormen zijn onder hen verboden . Maandelijks
worden vergaderingen gehouden van alle gemeenteleden, vier maal in
het jaar van gedeputeerden uit een kring van gemeenten en eens per jaar
een generale synode waar de gemeenteaangelegenheden geregeld worden .

§ 66 .

Swedenborgianen .

Immanuel Swedenborg te Stockholm, zoon van
den Lutherschen bisschop van West Gothland, Jesper
Swedberg, kwam na lang onderzoek van de geheimen der natuur in
extatische toestanden, waarin hij nu eens in den hemel, dan in de hel
omgang had met afgestorvenen . Sinds 1743 kwam hij tot de overtuiging,
dat hij geroepen was om het ontaarde Christendom te hervormen tot
een Kerk van het nieuwe Jeruzalem" . De openbaringen, welke
hij ontving, vormden het nieuwe Evangelie . Na zijn dood werden door
Leven .
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zijne vrienden zijne werken verzameld en uitgegeven . Zijn hoofdwerk is
~V e r a c h r i s t i a n a r e l i g i o". Het werd in het Zweedsch vertaald .
In Zweden is het nooit tot stichting van afzonderlijke gemeenten gekomen . Dat geschiedde wel in Engeland . John C 1 o w e s te Manchester
was een vereerder van Swedenborg . Hij vertaalde diens geschriften in
het Engelsch . Sinds 1788 werden er gemeenten gesticht . Haar getal
beliep ongeveer 50. Van Engeland uit werd de secte overgeplant in
N .-Amerika . Ook in Duitschland waren vele aanhangers, vooral in
Wurtemburg . Daar had Oetipger al sinds 1765 op Swedenborg gewezen
en vele elementen van diens leer in zijne eigene theosofie opgenomen .
Swedenborgs leer week op schier ieder punt af van de
leer der Reformatie. Het doel van den godsdienst is voor
hem de correspondentie tusschen de geesten- en de menschenwereld en
het indringen in de geheimen van deze correspondentie . De H . Schrift
(met uitzondering van de apostolische brieven) en vooral de Openbaring van Johannes hield hij voor Gods Woord, maar hij verachtte de
letter, alleen de verborgen zin gold bij hem . Hij verwierp de leer der
Drieëenheid . Het doel van Christus' verschijning was de vereeniging
van het goddelijke en menschelijke. De verlossing is de overwinning
der helsche geesten . Een opstanding des vleesches zal er niet komen .
De geestelijke vorm van het lichaam duurt eeuwig voort. Engelen en
duivelen zijn slechts geesten van gestorven menschen . De wederkomst
van Christus zal geen persoonlijke en zichtbare komst zijn, maar een
geestelijke, waardoor de kerk van het nieuwe Jeruzalem gesticht zal worden .
Leer.

F.

De kerk in den tijd van de „Aufklarung".

§ 67 .

Het Deïsme in Engeland .

Onder de ,,Aufklarung" in algemeenen zin verstaat men
de poging van het menschelijk denken, om eene levensbeschouwing te scheppen op den grondslag der n a t u u r t ij k e k e n n i s
buiten de bijzondere openbaring om . In zekeren zin ziet men dit pogen
door de gansche geschiedenis heen . In de Oude kerkgeschiedenis ontwikkelt het Neo-Platonisme zijn kracht (I . 73) . In de kerkgeschiedenis
Aafklárun e ,

164
der Middeleeuwen zien we het Humanisme het hoofd opsteken (II . 152) .
Dit waren altemaal pogingen, om Athene over Jeruzalem te doen heerschen, om de heerschappij van de rede te veroveren op het geloof.
Datzelfde streven kwam in de 18e eeuw met kracht te voorschijn en
was toen veel gevaarlijker dan vroeger . De kerk was verzwakt, de
theologie te scholastiek geworden, groote mannen, die zich in de bres
konden stellen voor het geloof, ontbraken en daartegenover waren bij
de tegenstanders de coryphaeën, die in de filosofie uitblonken, die op
alle terrein der wetenschap zich konden bewegen, en die overal hun
wapenen zochten tegen het geloof aan de geopenbaarde waarheid . Het
radikaalst is de Aufklarung geweest in Frankrijk, waar velen tot Materialisme en Atheïsme vervielen en waar de beweging tijdens de groote
Revolutie in een bitteren haat tegen de kerk en het Christendom ontaardde .
Zoo blijkt dan de Aufklarung te zijn geweest de s t e 1 s e 1 m a t i g e a fkeering van de supernaturalistische wereldbeschouwing
der kerk en de opbouwing van eene nieuwe levens- en
wereldbeschouwing vrij van elke overgeleverde autoriteit .
Reeds in de 17e eeuw had onder invloed van de naEdward Herbert
tuurwetenschap
van Bacon en de filosofie zich eene
van Cherbury.
richting in Engeland geopenbaard, die wij gewoon zijn
met den naam van D eïs m e te noemen . Het grondbegrip van het
deïstische systeem was de n a t u u r t ij k e g o d s d i e n s t, welke slechts
het begrijpelijke tot inhoud had .
De eerste, die dezen natuurlijken godsdienst trachtte te propageeren,
was Edward Herbert van Cherbury (1561--1648) . In 1624 gaf
gaf hij te Parijs uit : „T r a c t a t u s d e v e r i t a t e" . In dit boek werden
de volgende stellingen ontwikkeld
1 0 Daar bestaat een hoogste Wezen .
2° Aan dat Wezen zijn wij veneering verschuldigd .
30 De hoofdbestanddeelen dezer vereering zijn deugd en vroomheid .
40 De mensch heeft de roeping, om over de zonde berouw te tonnen
en ze te vlieden .
5° Van Gods rechtvaardigheid en goedheid is loon en straf in en na
dit leven te wachten .
Al, wat de geopenbaarde waarheid meer gaf dan deze grondstellingen,
was niets anders dan sluwe vinding van heerschzuchtige vorsten en
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bedriegelijke priesters . De godsdienst moest natuurgodsdienst zijn . De
ideeën van Herbert werden in alle godsdiensten gevonden . Het Christendom is daarom zoo oud als de wereld . Het latere Christendom is
eene vervalsching van het oorspronkelijke .
De man, die tot het ontstaan van het Engelsche Deïsme
den voornaamsten stoot gegeven heeft, is geweest J o h n
Locke (1632-1704), ofschoon hij zelf niet tot de eigenlijke Deïsten
gerekend kan worden, omdat hij nog aan een zeker supranaturalisme
vasthield . Als kenmerk van de waarheid van het Christendom gold bij
hem de overeenstemming van de openbaring met de rede .
De Heidenen hebben een verduisterde kennis van de zedenwet en zullen
niet verloren gaan, wanneer zij daarnaar handelen . Daardoor was de
leer der erfzonde op zijde gezet .
Veel radikaler was John T o 1 a n d (1670-1712) . Deze sprak uit,
dat de openbaring slechts het begrijpelijke bevatten kon .
Hij verwierp dus alle dogma's en wilde alleen van rationeele metaphysica en ethiek weten . Jezus was voor hem de profeet van den natuurlijken godsdienst.
Op filosofische gronden trachtte men aan te tonnen, dat de begrippen inspiratie, profetie, wonder enz . streden met de gezonde rede .
Al wie eenigszins nadacht, moest tot de slotsom komen, dat al die begrippen voor de gezonde kritiek onbestaanbaar waren . Zoo ontstond
een richting van ,,v r ij d e n k e r s" en in het nauwste verband met deze
richting stond de oprichting van de Engelsche v r i' m e t s e l a a r s
loges (1711) .
Naast Toland stond M a t t h e u s T i n d a 1 (1656--1733), die een
boek schreef getiteld Christianity as old as the creation".
Volgens hem was de redegodsdienst de eerste godsdienst der menschheid, die in Jodendom en Christendom vernieuwd, maar in alle andere
godsdiensten toch ook gedeeltelijk bewaard is .
Volgelingen,

Het Deïsme had wel grooten invloed maar door zijn
heftige polemiek tegen de Anglicaansche kerk hielden de
meesten zich op een afstand . Slechts onder letterkundigen van middelmatige beteekenis en onder den burgerstand vond het aanhang . De
massa ontging echter aan het Deïsme .
David Hume.
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In 1750 had het Deïsme in Engeland zijn hoogtepunt bereikt . De
godsdienstig-gezinden werden door het Methodisme gewonnen en de
wetenschappelijke kritiek ontnam aan het Deïsme zijn glorie. David
H u m e (1711-1776) wilde van niets anders dan van ervaring" weten .
Daarom achtte hij de hooggeloof de ~r a t i o n e e l e m e t a p h y s i c a"
een onding. God en onsterfelijkheid waren volgens hem geheel onbewijsbare begrippen . Den geleerden natuurlijken godsdienst der Deïsten
noemde Hume een fantasiebeeld .
Het Methodisme op religieus terrein en het Positivisme van Hume
op filosofisch terrein hebben aan het Deïsme in Engeland veel schade
berokkend .

§ 68. De Verlichting in Frankrijk .
Algemcene
toestand.
stoelen

en

In

Frankrijk

hadden

sinds de Hugenoten Of uitge-

roeiel
verdreven waren en sinds de Jansenisten waren
Of
onderdrukt, de Jezuïeten alle universiteiten, scholen, biechtkansels in

handen . Het hof hield zich officieel aan de leer

der kerk, maar sinds Lodewijk XIV heerschee er een zedeloosheid en
verfijnde genotzucht aan het hof, welke de droevigste gevolgen na zich
sleepte . Frankrijk was rijp voor de heerschappij des ongeloofs en het
was te voorzien, dat het ongeloof op Franschen bodem het weligst
zou tieren .
In het begin van de 18e eeuw was in Frankrijk het Engelsche Deïsme
nog onbekend . De eerste, die er de aandacht op vestigde, was d e
M o n t e s q u i e u (1689-1755) . Langzamerhand begon zich nu de verlichtingsfilosofie te openbaren . Ze richtte zich tegen het Jezuïtisme, maar
tegelijk tegen alle positief Christendom . Het gezond verstand moest
zegevieren over het geloof. Men begon voornamelijk in Parijs vereenigingen te vormen, (bureaux d'esprit), welke zich ten doel stelden verbreiding van de ideeën der verlichting .
De man, die zich als ideaal gesteld had de gedachte
van het Engelsche Deïsme tot een gemeen goed van de
beschaafde menschheid te maken, was Voltaire . (Zijn eigenlijke
naam was Francois Marie Arouet) . Hij was noch in zijn geVoltaire.
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voelen,

noch

in

zijn wetenschappelijk denken een d i e p e geest, maar

hij was v e e l z ij d i g ontwikkeld, en bezat een schitterend litterarisch
talent, vol geest en satyre . Voor zijne ontwikkeling was zijn verblijf in
Engeland van groote beteekenis. Hij was opgevoed door de Jezuïeten,
maar hij bezat geen kennis van het Protestantisme en de H . Schrift .
De leer der kerk beschouwde hij als een bron van bijgeloof en vervolgingszucht. In zijne schoon-gestyleerde geschriften richtte hij zijne
vurige pijlen op kerk en Christendom . Toch bleef hij aan een persoonlijk God gelooven, niet omdat dit theoretisch noodwendig was, maar uit
practische oogmerken . Hij schreef, n wij veroordeelen het Atheïsme, wij
verafschuwen het bijgeloof, wij beminnen God en de menschheid
dat is onze geloofsbelijdenis in weinige woorden ." Daarentegen brak hij
met het geloof aan de persoonlijke onsterfelijkheid en bereidde zoo het
materialisme voor . Met bijtenden spot overgoot hij alle positieve religie .
Zijn devies was ~écrasez l'infame" .
AANMERKING. Voltaire was een strijder voor geloofsvrijheid . Toen in
1762 te Toulouse een Hugenoot, Jean Calas omgebracht was, koos hij partij
voor diens familie .

De ideeën van Voltaire werden door de zoogeEncyclopae- naamde Encyclopaedisten aan wier hoofd D i d e r o t en
disten,
'
d' A 1 e m b e r t stonden, onder de beschaafde standen gebracht. De groote E n c y c l o p a e d i e (35 deelen) verbreidde Voltaire's
gedachten, maar met sterke neiging tot Atheïsme . Anderen gingen nog
verder. De natuurgodsdienst was dezen nog te behoudend . Zij werden
volslagen Materialisten, die aan geen ziel, geen geest, geen Geest der
geesten, geen God meer geloofden .
Baron D i e t r i c h d e H o 1 b a c h schreef met medewerking van
enkele vrienden zijn ,,S y s t è m e d e l a n a t u r e" (1770) . Niet ten onrechte is dit boek de geloofsbelijdenis van het radikalisme genoemd .
Alles wordt daarin verklaard uit het stof en alle geloof wordt gelijk
gesteld met waanzinnigheid .
Evenzoo dacht D e l a M e t t r i e, die in zijn boeken

,,l' h o m m e

m a c h i n e" en ,,l' a r t d e jo u i r" met een voorbeeldeloos cynisme
de zinnelijke begeerte als het leidende beginsel voor de zedeleer
verklaarde.
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Tegen dit Materialisme stelde J e a n J a c q u e s R o u ss e a u (1712-1778) zijn aanbidding van het gevoel en
de n a t u u r . Hij was de zoon van een Protestantschen arbeider in
Genève, en ging later tot de katholieke kerk over . Onder de mannen
der verlichting was hij de meest origineels. Aansluiting aan de natuur
was zijn ideaal . Eerst verkondigde hij dat ideaal voor het staatkundig
leven in zijn ,,c o n t r a t s o c i a 1", een boek, dat van den grootsten invloed geweest is op de Revolutie . Hij predikte dat ideaal ook in zijn
,,E m i 1 e" voor de opvoeding . De opvoeding moest zich geheel en al
aansluiten bij de natuur . Zijn eigen kinderen zijn echter in een vondelingengesticht grootgebracht .
Rousseau was meer gemoedelijk aangelegd dan de spotlustige Voltaire .
De natuurlijke godsdienst was bij hem het een en het al . Aan God,
deugd en onsterfelijkheid hield hij vast, maar hij ontkende een rationeele metaphysiek . Het bestaan van God kon niet bewezen worden
door de rede, maar rustte geheel en al op het natuurlijke gevoel des
harten . Van hem is de uitspraak » het leven en de dood van Socrates
zijn die van een wijze, maar het leven en de dood van Jezus zijn die
van een God ."
Rousseau,

De gevolgen van de verlichtin g bleve n nie t uit . Men
had wind gezaaid en men begon storm te oogsten . De
kerk had haar invloed op het volksleven verloren . Men had met haar
den spot gedreven en het wufte volk keerde zich nu met welgevallen
van haar af . Frankrijk werd een prooi van het ongeloof . In Engeland had
het Methodisme nog als bederfwerend zout gewerkt, in Frankrijk verhinderde niets de zedelijke ontbinding der natie . D e R e v o 1 u t i e was
ingeluid en zij zou komen .
Gevolgen.
en .

§ 69.

De Aufklarung in Duitschland .

De geschriften van de Engelsche Deïsten

en van de
De Duitsche
Profeten
der
Fransche
verlichting
vonden
ook
hun weg
Aafkhrung .

naar Duitschland .
In de hoogs kringen vonden de gedachten der Fransche verlichting meer .
ingang, in de burgerlijke kringen meer die van de Engelsche Deïsten
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Frederik d e G r o o t e (1740-1786) was zeer Franschgezind . Hij
was streng opgevoed en, omdat hij in zijne jeugd tot werktuigelijke
verrichting van godsdienstplichten gedwongen was, had hij een afkeer
van het Christendom gekregen . Reeds vroeg werd hij een vereerder
van Voltaire . Diens denkbeelden werden de zijne . Hij geloofde wel aan
het bestaan van God, maar niet op grond van de bijzondere openbaring des Bijbels, doch alleen uit hetgeen van Hem bleek in de schepping . Daar is in de schepping overal een doel op te merken en daardoor wordt men gedwongen een hoogste en alwijze oorzaak van alles
aan te nemen ."
Als aanhanger van den natuurlijken godsdienst stond hij onverschillig
tegenover het geloof der kerk . De Christelijke zedeleer schatte hij hoog .
~ Al stond in het Evangelie alleen geschreven : wat gij wilt, dat u de
menschen zullen doen, doet gij hun desgelijks, dan zou men moeten toestemmen, dat dit de hoofdsom is der zedeleer ."
Hij wilde, dat ieder in zijn rijk zalig zou worden op zijn eigen
manier en daarom verleende hij aan alle burgers vrijheid van godsdienst .
De orthodoxen en Piëtisten moesten het echter nog al eens ontgelden .
In de lagere kringen vond het Engelsche Deïsme meer ingang . De
Fransche ideeën dreven in de hoogere kringen niet zelden tot spotternij
met het geloof, in de lagere kringen was een zekere ernst merkbaar,
om geloof en weten met elkander te verzoenen . Daar ontstond een
zoogenaamde v o l k s f i l o s o f i e (Mendelsohn e . a .), welke trachtte de
geloofsleer pasklaar te maken voor de rede ,,Wir wollen die Uebereinstimmung unserer Glaubenslehre mit der menschlichen Natur ins Licht
setzen". Op uiterst oppervlakkige wijze begonnen velen te redeneeres
over de heerlijkste geloofswaarheden . Toch hield men nog aan God,
deugd en onsterfelijkheid vast, o . a. G a r v e .
In dienst van de ,,Aufklarung" kwam al spoedig de
e r s, dit machtige wapen in eiken strijd . De Berlijnsche
schrijver en uitgever F. N i k o 1 a ï (1733-1811) wilde de nieuwe ideeën
onder het volk verbreiden en gaf daarom sinds 1765 uit eene ,,a 1 g em e i n e D e u t s c h e B i b 1 i o t h e e k", welke licht moest ontsteken over
alle terreinen van de wetenschap . Deze litteratuur had spoedig dit
eigenaardig karakter aangenomen, dat alles, wat boven den platten
redegodsdienst uitging, voor bijgeloof en huichelarij .werd uitgekreten .
Pers en school, p
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Niet alleen de pers, ook de s c h o o 1 werd gebruikt als een propagandamiddel voor de verlichte ideeën, J o h . B e r n h a r d B a s e d o w
(1723-1790) sloot zich in zijne beschouwing over de opvoeding geheel
en al aan bij Rousseau . De jeugd moest niet onderwezen worden in de
geloofsleer, de natuurlijke godsdienst moest ingeprent worden, en hoofddoel van de opvoeding moest zijn humaniteit en philantropie . Te Dessau
werd in dien geest eene school gesticht als een voorbeeld voor andere
en daar werden jongelingen van voornamen huize tot ,,menschen" gevormd . Zoo werd de school dienstbaar gesteld aan de ,,Aufklarung" .
moest slippedraagster van de ,,AufOok de
theolog ie
klarung" worden . Johannes Salomo Semler (1725
1731) was de man, die haar op het terrein der godgeleerdheid overbracht .
Semler was voortgekomen uit de piëtische school van Halle, waar hij
ook hoogleeraar werd . Het kerkelijk geloof tastte hij vooral aan door
zijn willekeurige bestrijding van de echtheid der bijbelboeken, alhoewel
(misschien een gevolg van zijne piëtische opvoeding) hij het Christendom
onaangetast wilde laten . Zijne leer van de accomodatie, die toeliet, dat
er dwaling en misverstand bij de schrijvers is geweest, vernietigde het
kerkelijk begrip der inspiratie . De leer der kerk, zooals die in de confessie belichaamd was, hield hij voor een resultaat van misverstand, ja,
zelfs van geweldenarij .
Zijne volgelingen gingen veel verder, dan de leermeester bedoeld had .
Toen schrok Semler terug en begon hij zijne leerlingen te bekampen
maar de dijk was doorgebroken en de stroom was niet meer te keeren,
Karl Friedrich B a h r d t, professor te Giessen, het » enfant
t e r r i b 1 e" van de Aufklarung, een zedelijk laag staand man, bestreed
alle positieve openbaring . Het laatst was hij docent in Halle, en daar is
zijn wetenschappelijke loopbaan geëindigd . De professor van de Aufklarung eindigde als een gedegenereerd man zijn leven als herbergier .
Een man, die zedelijk honger stond, maar, die niet minder radikaal in
zijn beschouwingen was, was Hermann Samuel Reimarus (1694
1768), professor te Hamburg. Deze brak ook met alle bijzondere openbaring en schreef het ontstaan van het Christendom toe aan bedrog .
De jongeren hadden volgens hem het lichaam van Jezus gestolen en de
leugen verzonnen, dat Hij opgestaan was . Deze gedachten ontwikkelde
hij in zijn boek Apologie oder Schutzschrift fur die verTheolo gie .
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ninftigen Verehrer Gottes ." Enkele deelen daarvan gaf Lessing
(1774-1778) uit als „Fragmenten van een onbekende" . Omdat
deze uitgave geschiedde in Wolfenbi ttel, zijn ze bekend onder den
naam van » Wolfenbi ttelsche fragmenten ." Deze fragmenten
bevatten een fellen, misschien wel den felsten, aanval op het Christendom . Tal van zoogenaamde geleerde mannen traden in dit voetspoor en
Semler, die in 1791 s met een gebroken hart" stierf, had moeten zien,
hoe zijne verkondigde beginselen verschrikkelijke gevolgen gehad hadden .
Het wemelde van helden van den platten redegodsdienst.

§ 70 . Reactie tegen de » Aufklarung" .
De » Aufklarung" had ingang gevonden bij de meeste theologen . Aan
bijna alle universiteiten waren alle professoren en alle studenten onder
hare bekoring gekomen . Zij heerschte bijna oppermachtig op de katheder
en in de litteratuur . Toch waren er nog vele kringen, waarin het oude
geloof nog door honderden omhelsd werd en er waren ook enkele
mannen met gezag en talenten, die het waagden het platte Rationalisme,
dien ijskouder godsdienst van de rede, te bekampen .
Het Piëtisme had zijn bolwerk in Halle verloren, maar
i n Zuid-West-Duitschland en vooral in de streken aan den
beneden-Rijn en Westfalen was zijne kracht nog ongebroken . Een beroemd prediker, die streed voor het oude geloof, was G o t t f r i e d
M e n k e n (1841), predikant te Frankfurt a/Main en later te Bremen .
Johann Georg H a m a n n in Kbnigsberg (1750-1788) bijgenaamd
de
Magus uit het Noorden" was een leek, die echter met veel talent
het openbaringsgeloof verdedigde en in zijne diepzinnige en geestvolle
geschriften de
Aufklarung" bestreed. Johann Kaspar L a v a t e r,
predikant te Zi rich (1741-1801), beroemd om zijn gelaatskennis, was
eerst geruimer tijd vriend van de Aufklarung, maar zijn sterk ontwikkeld
religieus gevoel deed hem terugkeeren . Hij begon nu over de persoonlijke
Bestr~jdera.

gemeenschap met Christus te schrijven, en zeide de Aufklarung niet
alleen voor goed vaarwel, maar begon haar ook te bestrijden .
Een eigenaardige plaats neemt de humoristische schrijver M a t t h i a s
Claudius in (1815) . Door zijn ,,Wandsbecker Bote" verkondigde
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over de H . Schrift en de kerk een tegengif boden tegen de oppervlakkige
ideeën van den redegodsdienst, die met zijn killen adem alles dreigde
te verstijven . Onder deze mannen noemen wij o .a. R e i n h a r d, hofprediker
te Dresden, S t o r r te Tubingen en de kerkhistoricus S c h r ó c k h .

§ 71 .

Filosofie en litteratuur.

Hoewel, in strikten zin opgevat, de terreinen van filosofie en litteratuur
buiten ons terrein van de geschiedenis der geïnstituderde kerk vallen,
willen wij er hier toch melding van maken, omdat beide in dit tijdvak
van zoo groote beteekenis geweest zijn voor het Christelijk leven in
't algemeen en zijdelings ook voor de kerk .
Het platte Rationalisme, dat met waanwijsheid alles meende
te kunnen bewijzen, en wat het niet bewijzen kon, verwierp,
werd door I m m a n u e l K a n t uit Kónigsberg (1724-1804) den grooten
wijsgeer, teruggedrongen . Hij verklaarde zich echter ook tegen het vasthouden aan een bovennatuurlijke openbaring, zooals die bij de orthodoxen
gevonden werd.
In zijn boek „Kritik der reinen Vernunft" ((1781) kwam hij tot de
volgende stellingen :
1 e onze kennis van de dingen buiten ons is beperkt tot de z i n n e 1 ij k
waarneembare dingen ;
2e deze zinnelijk waarneembare dingen kennen wij niet, zooals die z ij n,
maar zooals die z i c h a a n o n s v o o r d o e n . Het „w e z e n" der dingen
blijft ons onbekend .
In 1784 gaf hij uit zijn » Kritik der praktischer Vernunft" . Daarin trachtte hij aan te tonnen, dat de ideeën vrijheid, onsterfelijkheid en God,
slaar zij bovennatuurlijk zijn, nooit zijn te bewijzen, maar dat ze nochtans
moeten worden aanvaard als postulaten van de „p r a c t i s c h e r e d e" .
1 . De idee der v r ij h e i d volgde uit het gebiedend optreden van het geweten ,,du solist" (categorische imperatief) .
2 . De idee der o n s t e r f e l ij k h e i d volgde uit de verwerkelijking van
het ideaal der deugd en de daarop volgende gelukzaligheid, welke in dit
leven niet worden verkregen .
3. De idee G o d s volgde uit de noodwendigheid van een hoogste Wezen,
dat de verwerkelijking van het hoogste goed waarborgt .
Alles werd dus beschouwd als postulaat der practische rede, en daardoor
Filosofie ,
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werd de objectieve openbaringsgrond weggenomen . Hoewel Kant Christendom en Bijbel wilde behouden als grondslagen van de volksbeschaving,
heeft hij door zijn a u t o n o m e zedeleer een geheel nieuwe beschouwing ingedragen in het Christendom .
G e 11 e r t (t 1769) en Klopstock (t 1803) hadden
hunne liederen aangeheven tot eere Gods, maar ze werden
overstemd door de gedichten van andere mannen. G. E . L e s s i n g (1729
1781) de dichter-filosoof, nam aan de eene zijde de ideeën der Aufkl~rung
op, maar betoogde vooral in zijn » Nathan de wijze", in welk gedicht een
domme zeloot het Christendom representeert, dat » de waarheid van het
Christendom en het gewicht der eeuwigheid niet hangt aan het spinrag van
uitwendige bewijzen, maar aan innerlijke ervaring,"
Na hem brak de periode van het i d e a 1 i s m e aan . De begaafde vertegenwoordiger van deze richting is J . G. H e r d e r (1744-1803) . Met geestdrift
toonde deze de verheven dichterlijke waarde aan van de H . Schrift, vooral
van het Oude Testament en stelde in het licht, hoe jammerlijk de Aufkl~rung
met de H . Schrift gehandeld had . Het Christendom was voor hem de godsdienst van de volmaakte humaniteit. » Das Christentuin gebietet die reinste
Humanitat auf dein reinsten Wege ."
Na de periode van het idealisme kwam die van het c l a s s i c i s m e met
zijn coryphaeën J. W . Goethe en J . F. C. Schiller.
Goethe stond in zijne jeugd niet vijandig tegenover het Christendom, maar
later werd dit anders . Hij was een aanbidder van de classieke wereld . Christen
was hij in naam, maar Griek was hij in zijn hart . Schiller was minder gevoelig voor het Christendom . Hij heeft het Christendom als historische verschijning wel gewaardeerd, maar de ondergang van het antieke Heidendom
ging hem nog meer ter harte.
Litteratuur,

Door de opkomende filosofie en de beoefening der litteratuur werd de
,,Aufkl~rung" wel bestreden, maar het positieve geloof ontving geen
steun . De kerk leed geweldig onder deze kentering der geesten . Zoowel
in de Luthersche als in de Gereformeerde kerken ondervond men de
droeve gevolgen . De eens zoo bloeiende kerken waren woestijnen gelijk
geworden . Hier en daar bemerkte men nog oasen . En God vergat in die
dagen van zware beproeving zijn erfdeel niet . Al had men zich ook begeven tot gebroken bakken, die geen water houden, de Heere gedacht
aan Zijn verbond .
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§ 72 . Nederlagen in de Roomsch-Katholieke kerk .
De ,,Aufklárung" liet haar invloed niet alleen gevoelen
in de Protestantsche kerken, ook de Roomsch-Katholieke
kerk leed er onder . In 1776 stichtte A . W e i s h a u p t, prof, te Ingolstadt,
met vormen, aan de vrijmetselaars ontleend, de geheime orde der I11 um i n a t e n, welke de oppervlakkigste ideeën over verlichting en volmaking van den mensch door geheel Duitschland verbreidde . In 1786
werd deze orde, daar enkele leden verraad pleegden, door de Beiersche
regeering ontbonden . Het feit echter, dat binnen de Roomsch-Katholieke
kerk zulk een orde kon ontstaan, is teekenend . Ook in de t h e o 1 o g i e
kwam onder de regeering van Jozef II en onder bescherming, van dezen
keizer, een koude vrijzinnige richting op, die bedenkelijk bleek voor het
Roomsche dogma .
Illuminaten,

Een groot offer moest de Roomsch-Katholieke kerk
0 phefra van
brengen door de opheffing van de orde der Jezuïeten, die
g
de orde der
machtige strijders voor de alleen-zaligmakende kerk . Toch
jezuïeten,
was deze opheffing niet alleen een gevolg van de „Aufklirung" . Andere oorzaken werkten daartoe mede . Sinds Pascal met zijn
welversneden pen de zedeleer der Jezuïeten had aangevallen, was de
orde in de schatting van velen zeer gedaald . Daarbij kwam, dat de hebzucht van de orde en haar streven naar politieke macht velen de oogera
deed opengaan voor het gevaar, dat dreigde . Welke zegeningen de
Jezuïeten brachten voor het leven der volken, was overtuigend gebleken
in Paraguay, waar een Jezuïeten-staat was gesticht, en waar de arme
Indianen als onmondige kinderen liepen aan den leiband der geestelijken .
Eindelijk kwam het tot een uitbarsting . De vonken, die allang gesmeuld
hadden tegen de in het verborgen werkende orde, werden plotseling een
helle vlam .
In 1759 werd de orde in Portugal opgeheven . Lodewijk XV dreef de
Jezuïeten in 1764, omdat ze niet tot hervorming wilden overgaan, uit
Frankrijk. Spoedig daarna werden ze zelfs uit Spanje (1767) verbannen . Paus
Clemens Xlv (1769-1774) werd gedwongen deels door de verschillende
hoven, deels door de ~Auf kl~rung", de orde der Jezuïeten op te heffen .
Dit geschiedde in 1773 door de Brève ,,D o m i n u s a c R e d e m p t o r" .
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AANMERKING. Een bréve is van een pauselijke bul hierin onderscheiden,
dat zij minder feestelijk afgekondigd wordt.

De opheffing werd door alle katholieke regeeringen voltrokken . Frederik II hield de Jezuïeten in Silezië en ook uit Rusland werden zij niet
verjaagd . Overal elders leefden ze voort in nieuw gestichte orden z . a .
„Gezelschap van het heilige hart" en n Genootschap van het geloof in Jezus" .
In Oostenrijk leed de Roomsch-Katholieke kerk in dien
ozefinisme, „
tijd zeer zware nederlagen . Jozef II (1780-1790) had zich
tot doel gesteld de kerk in zijn keizerrijk vrij te maken van de pauselijke
hiërarchie . Zijn devies was pik wil mijn onderdanen leerera, dat zij
katholiek kunnen zijn, zonder dat ze Roomsch behoeven te wezen" . De
politiek van Jozef, om tot dit doel te geraken, wordt in de historie aangeduid met het woord »J o z e f i n i s m e" .
De keizer begon met te verbieden, dat er pauselijke verordeningen
bekend zouden gemaakt worden, zonder dat vooraf de landsheer daar
J

toestemming toe verleend had (placet) . Hij hief ook alle kloosters op,
die niet voor de zielezorg, de opvoeding of de verpleging van kranken
dienden . De prediking moest in de landstaal geschieden ; bedevaarten en
processiën moesten beperkt worden . Daarenboven was de keizer zeer
vredelievend tegenover andersdenkenden . Hij vaardigde in 1781 een
T o l e r a n t i e-E d i c t uit, waarbij aan de Protestanten gelijke rechten
werden toegekend als aan de Roomsch-Katholieken .
De bisschoppen, die liever onder de jurisdictie van den Roomschee
stoel stonden dan onder de keizerlijke beambten, verzetten zich hevig
tegen de keizerlijke besluiten . Uit Rome kwamen dringende verzoeken
tot den keizer . Zelfs deed men allerhande voorstellen van Rome uit, doch
niets baatte. De keizer bleef bij zijn eenmaal voorgenomen besluit . Toen
reisde paus P i u s VI zelve naar Weenen, om den keizer van zijn voornemen af te brengen, maar deze pauselijke komst, hoewel uiterst buitengewoon, leidde niet tot het gewenschte doel . Alleen had Pius er door
verkregen, dat er geen openlijke breuk kwam tusschen Oostenrijk en den
Roomschee stoel .
Onder leiding van de priesters brak nu in 1787 een opstand uit in de
Zuidelijke Nederlanden, die destijds aan Oostenrijk behoorden . De oorzaak
van dien opstand lag in de overijlde en despotische wijze, waarop men
daar de besluiten des keizers uitvoerde . Toen nu ook in Hongarije zulk
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een opstand dreigde, waar men eveneens van de hervormingen niet gediend was, moest Jozef I[ kort voordat hij stierf, zijn besluiten, uitgenomen
het tolerantie-edict, intrekken . Jozef Il, meer een humaan dan een godsdienstig man, heeft zijn doel niet kunnen bereiken . (Hier rukt ein Fairst,
dessen Absichten rein waren, der aber das Ungluck katte alle seine
Entwurfe scheitern zu sehen) .

Panctatio van
Ems .

Het streven van , den Oostenrijkschen keizer stond niet
op zichzelve. De ideeen van Jozef

werden door velen
H
gekoesterd . In Duitschland heerschte eenzelfde geest . Dat

bleek uit de P u n c t a t i o v a n E m s . De drie keurvorsten van Mainz,
Trier en Keulen kwamen met den aartsbisschop van Salzburg in 1786
bijeen te Ems, om te beraadslagen, of het niet mogelijk zou wezen eene
zelfstandige, Duitsch-nationale kerk te stichten . Men wilde
die kerk los maken van de pauselijke hierarchie, maar ook in Duitschiand
mislukte de zaak door de houding der bisschoppen . Deze meenden, dat
zij vrijer bleven in hun handelingen, wanneeer zij onder den paus, dien
ver-verwijderden vader, stonden, dan wanneer zij zouden komen te staan
onder den dicht-bijzijnden aartsbisschop . De geheele beweging liep dood,
omdat de paus krachtig tegenwerkte, daarin trouw terzijde gestaan door
de bisschoppen .

De kerk tijdens
de Revolutie
in Frankrijk
en Napolon I.

De gevoeligste slagen ontving de Roomsch-Katholieke
kerk in Frankrijk door de Revolutie.
le .

De Nationale Vergadering (1789--1791) nam

reeds zeer ingrijpende besluiten ten opzichte van de kerk .
Zij besloot,

a, dat de kerkelijke goederen aan de kerk onttrokken en n a t i o n aal
e i g e n d o m zouden worden . De kosten van den eeredienst zouden
voortaan door den Staat gedragen worden, maar de inkomsten der
geestelijken werden aanzienlijk verminderd (2 Nov . 1789) .
b.

alle k l o o s t e r s en g e e s t e l ij k e orden moesten worden opge-

C.

heven . De monniken ontvingen staatspensioen (13 Febr . 1790) .
een aparte constitutie zou er zijn voor den clerus (12 Juli
1790) . De oude hierarchische indeeling werd afgeschaft . De 83
departementen zouden 83 bisdommen hebben . De geestelijken zouden
door het volk gekozen worden, Joden en Protestanten inbegrepen,

Handti. Kerkgesch. III
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Van alle geestelijken werd de eed op deze constitutie geëischt . Anders
verloren zij hun ambt . De paus verbood allen geestelijken den eed af te
leggen . Wie er toe overging, zou door de kerk uit zijn ambt gezet
worden . De tegenstand van de katholieke kerk tegen de Revolutie was
hierdoor principieel geworden . In 1792 werden 40.000 priesters, die den
eed weigerden, buiten het land gezet .
2 . De Nationale Conventie (1792-1795), die den koning opliet
schavot bracht, maakte het nog veel erger . Zij kwam tot o f f i c i e e l e
a f s c h a f f i n g van den godsdienst (21 Jan . 1793) .
De radikale atheïstische Jacobijnen schaften de Christelijke tijdrekening
af, verboden de Christelijke feesten en braken openbaar met alle
Christendom . In plaats daarvan kwam d e g o d s d i e n s t d e r r e d e . Als
godin werd een zangeres feestelijk rondgedragen en op het altaar in de
Nótre-Dame gezet . Vele geestelijken zwoeren hun geloof af . Twee duizend
kerken werden verwoest, hare schatten gestolen of vernietigd . En, toen
men eiken band met het Christendom verbroken had, toen wilde men
ook afrekenen met het leven aan de andere zijde des grafs en op het
kerkhof schreeft men de woorden : e de dood is een eeuwige slaap" . Dat
was de zegezang van de » AufklArung."
In 1794 werd de toestand wat anders . Robespière dreef in de Conventie door, dat men bepalen zou : d e F r a n s c h e n a t i e e r k e n t h e t
bestaan van een honger Wezen en de onsterfelijkheid der
z i e 1 . Tegelijk stelde hij een feest in, gewijd aan het hoogste Wezen .
3. Het D i r e c t o i r e herstelde de vrijheid van godsdienst, maar de
Republiek zelve moest godsdienstloos zijn (l'état athé) . Napoleon Bonaparte bedreigde den kerkelijken staat, omdat paus P i u s VI over de
anti-Christelijke Republiek den banvloek uitgesproken had . De kerkelijke
staat werd omge : et in een Romeinsche Republiek (1798) en de paus werd
naar Frankrijk gevoerd, waar hij in 1799 te Valence aan de Rhóne stierf .
4 . Tijdens het Consulaat sloot Napoleon als eerste consul (1801)
met P i u s VII (1800-1823) een concordaat, waarbij de paus als opperhoofd der kerk erkend werd, maar het kerkegoed aan den staat bleef .
De katholieke kerk werd nu in Frankrijk weder hersteld, maar de
katholieke godsdienst werd geen staatsgodsdienst, gelijk de curie gewild had . Zij heette » de godsdienst van de meerderheid der
F r a n s c h e burgers" . De paus kroonde nu in 1804 Napoleon tot
keizer der Franschen . Omdat Pius bleef volharden bij zijn hierarchisch
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streven, bezette Napoleon in 1808 op nieuw den kerkelijken staat, verklaarde de schenking van Karel den Groote voor ingetrokken en vereenigde den kerkelijken staat in 1809 met Frankrijk . Pius wees een
jaargeld, hem aangeboden, van de hand . Hij deed den keizer in den
ban, maar werd gevangen genomen en naar Fontainebleau gevoerd .
Daar werd zijn laatste tegenstand verbroken, doordat hij een concordaat
onderteekende, waarbij hij de bisschoppen, die door den keizer benoemd waren, erkende. Zoo had de Roomsch-Katholieke kerk
zware nederlagen geleden .

G.

Uitbreiding van het Protestantisme buiten Europa.

§ 73 . De Zending.
De tijd der Reformatie was arm aan belangstelling
in het groote werk der zending, dat Jezus Christus aan
Reformatie,
zijne kerk te doen heeft gegeven . Verschillende oorzaken
werkten daartoe mede .
T e n e e r s t e hadden de kerken der Reformatie in eigen boezem
veel te doen, om de belijdenis vast te stellen en de rechte regeering
der kerk in te voeren . T e n t w e e d e hadden de landen, waarin de
kerken der Reformatie gevestigd waren, bijna geen aanraking met de
Heidenwereld . (De handeldrijvende mogendheden waren Spanje en
Portugal) . T e n d e r d e ontbrak bij velen het rechte inzicht in de noodzakelijkheid van het zendingswerk .
Toch ontbrak het niet geheel en al aan zendingsarheid. Gustaaf Wasa
had in 1559 reeds pogingen aangewend tot kerstening van de Laplanders .
In de 17e eeuw werd het eenigszins anders . De Nederlanders, Engelschen en Zweden kregen zeggensschap op de zee en vooral de beide
eersten ontvingen koloniaal bezit . Het zou onjuist zijn, als men beweerde, dat de Nederlanders in 't geheel geen belang stelden in de
bekeering der inboorlingen in de O . I . bezittingen . De Oost-Indische
Compagnie (1602) trachtte het Protestantisme in den Archipel te doen
zegevieren . W a 1 a e u s stichtte in 1622 te Leiden zelfs een seminarium
om missionarissen te kweeken . Ook de West-Indische compagnie beproefde de kerstening der Heidenen in Brazilie, maar deze laatste arbeid
Ata de,
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leverde weinig vrucht op en de arbeid in den 0. 1 . Achipel was helaas
zeer oppervlakkig. Daar werd een Naam-Christendom gekweekt, waarvan geen kracht uitging .
Toen in de 17e eeuw de emigratie aanving naar N . Amerika en
z. Africa, vestigden zich honderden gezinnen in die werelddeelen, maar
de eerste landverhuizers hebben tegenover de inboorlingen hun roeping
verzaakt. Men regelde wel eigen aangelegenheden, maar liet de Heidenen
meestal aan hun lot over. De eerste, die met zegen onder de Indianen
gearbeid heeft, was J o h n E 11 l o t (j 1690) .
Eerst in de dagen van het Piëtisme ontstond er ware
. F r e d e r i k IV van Denemarken stichtte
voor de 0 . I . bezittingen de zending van T r a n q u e b a r
(1706) . De eerste missionarissen Z i e g e n b a l g en S c h w a r z waren
vrienden van F r a n c k e . Halle werd dan ook van dien tijd af het
middelpunt der zending en, daar Francke zeer veel relatiën had onder
de rijken, kon hij ook doorgaans voorzien in de vele stoffelijke behoeften, welke zich openbaarden . Naar G r o e n l a n d ging Hans
E g e d e (1721) . Deze was een Noor . Onder tal van moeilijkheden bracht
hij er het Evangelie en hij heeft met zegen daar langen tijd gewerkt .
Later stichtte hij te Kopenhagen een seminarie ten behoeve van de
Croenlandsche zending .
De B r o e d e r g e m e e n t e der Herrnhutters zond de eerste missionarissen Dober en Nitschmann in 1732 naar St . Thomas . Met
bewonderenswaardiger ijver zijn de Herrnhutters altoos in het zendingswerk bezig geweest. Later zijn zij gaan arbeiden in Groenland, N .-Amerika,
Labrador, West-Indië en het Kaapland .
Hun voornaamste zendeling was David Z e i s b e r g e r (t 1808) .
Tot op den huldigen dag is de zendingsijver bij de Herrnhutters beschamend voor anderen .
De Pietisten,
arbeid der zendingsijver

Ook de Methodisten, dat lag geheel en al op hun

De arbeid der
weg, hebben veel aan het zendingswerk gedaan . De inMethodisten
vloed van Wesley en Whitefield was groot op dat gebied .
en anderen.

In 1792 vereenigde zich in Northamptonshire,
op uitnoodiging van een schoenmaker W . C a r e y twaalf predikers der
Baptisten . Deze stichtten de Baptist Society f o r propagating
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the Gospel among the heathen" . In 1794 werd opgericht ~the
London M i s s i o n a r y Society". Negenentwintig mannen, onder
wie vier geordende geestelijken, gingen naar de Zuid-zee eilanden onder
leiding van J o h n w i 11 i am s . In 1799 richtten 16 geestelijken van de
staatskerk op de » Society for missions to Africa and the
E a s t", later van naam veranderd ; en zoo ontstonden er genootschappen
in Schotland, Duitschland enz .
In 1797 werd op Nederlandschen bodem opgericht een hulpvereeniging van het Londensche genootschap onder den naam »h e t N e d e rlandsche Zendinggenootschap ter voortplanting en bevordering van het Christendom, bijzonder onder de Heid e n e n ." De eerste missionarissen J . T. v . d . K e m p en J . J . K i c h e r e r
traden bij het Londensche genootschap in dienst . Eerst in 1813 zond
het een eigen missionaris uit J . Kam, die den naam van » Apostel der
Molukken" heeft gedragen . De missionarissen, die voor dit genootschap
met grooten zegen hebben gearbeid, waren opgeleid door den ouden
Jaenicke in Duitschland of in het Bazelsche zendingshuis . Het arbeidsveld van dit genootschap is voornamelijk geweest de M i n a h a s s a .
In 1804 werd het Britsch en Buitenlandsch Bij belgenoots c h a p gesticht, dat duizenden bijbels in allerlei talen over bijna de
gansche aarde heeft laten verspreiden .
De

18e eeuw heeft wel iets voor het werk der zending gedaan, maar

de 19° eeuw zou de zendingseeuw bij uitnemendheid worden .
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W e s t f a a l s c h e v r e d e . Einde van de Synode te WestMinster.
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1685 . Opheffing van het Edict van Nantes. Verdrijving der
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