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De kerk
Prof.dr. W. van 't Spijker

1. HET WEZEN VAN DE KERK

a. De erfenis van Reformatie en Orthodoxie
De Reformatie heeft niet een eenvormig kerkbegrip nagelaten.1 Er is een verschil aan te wijzen tussen de lutherse en de gereformeerde leer omtrent de kerk.
Dit hangt samen met de historische ontwikkeling die de Reformatie in Duitsland doormaakte. Zij onderscheidde zich op dit punt van de reformatorische
beweging, zoals deze in Zwitserland gestalte kreeg. Het onderscheid hangt
samen met het verschil tussen wat men 'Territorialreformation' en 'Stadtreformation' pleegt te noemen.2
Luthers opvatting won, wat zijn ecclesiologie betreft, in Nederland weinig
of geen invloed. De keuze die men in de strijd tegen Spanje deed vóór contact
met het Franse gereformeerde protestantisme, impliceerde een relatie met de
Zwitserse reformatie. De organisatie van de kerk als een zelfstandig instituut,
min of meer autonoom optredend ten opzichte van de overheid, geschiedde
naar het voorbeeld van Straatsburg, Genève, Heidelberg en andere plaatsen
waar de gereformeerde traditie vaste grond onder de voeten kreeg. De acceptatie van deze kerkvorm betekende tevens de aanvaarding van de opvattingen
omtrent de kerk van de gereformeerde traditie.
Calvijns kerkbegrip werd in de vorm van de scholastieke theologie overgenomen door de meeste gereformeerde kerken en academies. Een beknopte
weergave ervan vinden we in de belijdenis die Zanchi op verzoek van het
gereformeerd convent in Frankfort opstelde (1577).3
Centraal staat bij hem, evenals bij Calvijn en Bucer, de gedachte van de
gemeenschap met Christus. De bediening (dispensatio) van het heil vindt plaats
door de noodzakelijke vereniging en gemeenschap met Christus.4 Deze gemeenschap is vrucht van de verkiezing en predestinatie: de kerk bestaat slechts
uit de verkorenen, die in Christus zijn ingelijfd en met de heiligheid van Christus zijn begiftigd.5 Ook de uitverkoren engelen hebben in het lichaam van
Christus een plaats.
De verworpen geveinsden zijn wel in de kerk, maar niet van de kerk. Zij
hebben een plaats onder de heiligen, maar zijn geen ware leden, omdat zij niet
werkelijk met Christus zijn verbonden. Zanchi besluit met behulp van deze
christologisch-pneumatologische verkiezingswerkelijkheid tot de eenheid van
de kerk. Zij is van alle tijden, van alle plaatsen, van alle personen die werkelijk
met Christus zijn verbonden. Daarom is er sprake van de éne gemeenschap van
alle heiligen. Wie van die gemeenschap afgescheiden is, kan niet zalig worden.
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Slechts zij is onder haar éne Hoofd Christus te beschouwen als de waarlijk
heilige en algemene kerk. Zij is deels in de hemel als de triomferende, deels op
aarde als de strijdende kerk.6
Zanchi gaat in zijn beschrijving van het onderscheid tussen de strijdende en
de triomferende kerk uit van de eenheid van beide. Ook de strijdende kerk op
aarde is een vergadering van uitverkorenen, waaronder evenwel vele verworpenen verkeren. De aardse kerk heeft echter de prediking van het Woord en de
bediening van de sacramenten nog nodig, evenals de uitoefening van de tucht
over de zeden. In de hemel is dit alles niet meer aan de orde. Ook ontbreken
daar de hypocrieten.
De aardse gestalte van de kerk is ook niet altijd dezelfde. Haar eenheid staat
vast, maar de openbaring daarvan is naar tijden en gelegenheden zeer verscheiden. Zij bestaat uit vele afzonderlijke kerken, die echter duidelijk herkenbaar
moeten zijn aan de prediking van het evangelie, de bediening van de sacramenten en het waarnemen van de geboden van Christus. Er moet een consensus
zijn in de leer van Christus en in de ware vroomheid. Daarbij komt het aan op
het fundament van de leer, zodat wij niet mogen zeggen dat, waar de volledige
overeenstemming ontbreekt ook geen sprake meer is van eenheid. De kerkelijke consensus die noodzakelijk vereist wordt voor de eenheid van de kerk houdt
niet in dat er geen verschil van inzicht meer mag bestaan. Zelfs alle scheidingen kunnen niet worden opgeheven. Maar er moet sprake zijn van eenheid in
het fundament: Christus waarachtig God en mens, Hij is de volkomen Zaligmaker. De kerkelijke vrede mag niet terwille van ieder leergeschil worden
opgeheven, evenmin door een andere kijk op de ceremoniën. Integendeel, de
eenheid van de katholieke kerk moet met ijver worden nagestreefd.
Wat Zanchi onder dit laatste verstond, wordt duidelijk uit zijn eigen ijver
voor de eenheid van de algemene kerk. Zijn pleit daarvoor kwam voort uit de
innige overtuiging dat er slechts één Zaligmaker is. Waar de band aan Hem
niet betwijfeld mag worden, daar moet ook de kerkelijke eenheid worden nagestreefd. Het kerkbegrip dat achter deze belijdenis schuilging, was allesbehalve
abstract.7 De visie op de relatie van kerk en verkiezing en op die van de
zichtbare en onzichtbare kerk activeerde tot het najagen van de eenheid met
alle ware christenen. Die eenheid was er. Zij bestond in hetzelfde geloof in
Christus en in de liefde tot de broeders. De accentuering van de verkiezing
leidde niet tot een verkrampte visie op de kerk. Zij stelde integendeel in de
ruimte, waarvan de gereformeerde theologie in die dagen een brede opvatting
koesterde.
Een blik in geschriften van andere vertegenwoordigers van de gereformeerde Orthodoxie kan ons overtuigen dat de grondtoon ten aanzien van de belijdenis der kerk gelijk was. Zij rust op de genadige verkiezing van God. Zij verdwijnt daardoor niet in het onzichtbare, maar zij is duidelijk herkenbaar aan de
tekenen die zij, zolang haar peregrinatio duurt, niet kan missen. Zij kent ook
en vooral de tolerantie, waar het leerstukken betreft die niet tot het fundament
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van de zaligheid behoren.8 De kerk kan dwalen. Daarvan zijn allen overtuigd.
Rome leerde anders. De gereformeerden hadden ook oog voor de betrekkelijkheid van de kerk.
b. Synopsis
Het bekende leerboek van de dogmatiek, de Synopsis purioris theologiae, samengesteld door J. Polyander, A. Rivetus, A. Walaeus en A. Thysius (Leiden
1624), geeft in grote lijnen de heersende opvattingen weer, zoals deze golden
in de na-Dordtse periode van de zestiende eeuw. De kerk wordt omschreven
als de vergadering van hen die God door zijn genade wegroept uit de staat van
de natuur tot de bovennatuurlijke staat der kinderen van God, tot betoning van
zijn heerlijke barmhartigheid.9 De nadruk valt in deze Synopsis op de kerk
zoals deze bijeenkomt. Het is niet voldoende om met de spiritualisten zich
tevreden te stellen met de geestelijke band waarmee men 'de gemeenschap met
een onbekende kerk' zegt te onderhouden. 'Om een ware kerk tot stand te
brengen zeggen wij dat het noodzakelijk is dat de gelovigen onder elkander
gemeenschap beoefenen en door de band van Woord en sacrament naar de
instelling van Christus worden verenigd'. 10
Van déze gemeenschap der gelovigen geldt dat zij tegelijk een onzichtbare
en een zichtbare kerk genoemd kan worden. Onzichtbaar is zij omdat God
alleen de harten kent. Het geloof openbaart zich weliswaar in een belijdenis,
maar alleen de Here weet wie de zijnen zijn (2 Tim. 2:19). Op deze gemeenschap hebben in eigenlijke zin de beloften betrekking. De poorten der hel
zullen haar niet overweldigen.
De zichtbare kerk bestaat uit de vergadering van hen die door het uiterlijke
Woord en door het gebruik van de sacramenten en de kerkelijke tucht tot één
uiterlijk lichaam en tot één gemeenschap samen opwassen. Zij wordt een zichtbare kerk genoemd, niet zozeer omdat de mensen zelf zichtbaar zijn, maar
omdat hun orde, belijdenis en gemeenschap aan de uiterlijke zintuigen voorgesteld worden.11
Aan de kentekenen van de kerk valt op te maken of men te doen heeft met
een zuivere en zichtbare kerk. Die kentekenen bestaan uit de verkondiging van
het Woord, het wettig gebruik van de sacramenten en de handhaving van de
kerkelijke tucht volgens de instelling van Christus.12 Het spreken over ware en
valse kerk, zoals de belijdenis zich daarover uitlaat, is in de Synopsis aangevuld met de notie van meerdere of mindere zuiverhuid. 'Deze zichtbare kerk is,
als het gaat over de leer en de zeden, zuiver of onzuiver. Onzuiver verder, of
omdat zij op een eenvoudige manier dwaalt, ofwel ketters en schismatiek is'. 13
Het is dit kerkbegrip, dat we in vrijwel gelijke vorm aantreffen bij Voetius.
Bij hem is eveneens sprake van een sterke nadruk op de verkiezing. Tegenover
Rome was dit wel begrijpelijk. Ook Trelcatius had in zijn afweer van Bellarminus de nadruk gelegd op de kerk als vergadering van uitverkorenen.14 Maar
de werkelijkheid van het kerkelijke leven vroeg meer en meer aandacht voor de
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zichtbare zijde. Vandaar dat ook Voetius in zijn grote werk over de kerk en
haar regering uitgaat van de zichtbaar geïnstitueerde kerk. Het was een tendens
die in heel de literatuur van de Nadere Reformatie zou overheersen. De vraag
is van betekenis, hoe de relatie gezien werd tussen kerk en verkiezing, tussen
zichtbare en onzichtbare kerk, en op welke manier de kentekenen van de kerk
functioneerden.
c. Het begin van de Nadere Reformatie: J. Taffin
Aan het begin van de Nadere Reformatie plaatsen wij Jean Taffin, hofprediker
van Prins Willem van Oranje.15 In hem ontmoeten we een verbindingsfiguur
tussen de Reformatie en de Nadere Reformatie. Evenals dit het geval was in de
Reformatie, is er bij hem sprake van een sterke relatie tussen de kerk en het
Koninkrijk van God. Daarbij valt ons een onbevangen manier van spreken over
de leden van de gemeente op: 'De lidmaten van de gemeente vormen in werkelijkheid het Koninkrijk van God, verlost als zij zijn uit de macht en uit het rijk
van de duivel, opdat God door zijn Geest in hen zou heersen en door de staf van
zijn Woord... Dit wordt bevestigd doordat de titel van het Koninkrijk van God,
waaronder de gemeente wordt verstaan, ook wordt gereserveerd voor de gelukkige en heerlijke stand en toestand, die de uitverkorenen van God zullen genieten na de opstanding'. 16
Taffin wil niet geheel en al overgaan tot een identificatie van kerk en
verkiezing, zoals deze uit de vereenzelviging van kerk en koninkrijk zou kunnen voortvloeien, maar hij ziet de kerk wel als de 'voorstad en de poort' van
het hemels Koninkrijk. Wie de gemeente op aarde veronachtzaamt en zich er
niet bij wil voegen, verspeelt daarmee het deelgenootschap in het hemels Koninkrijk. 'Want de weg en de trap van de gelukzaligheid is daarin gelegen, dat
men van het rijk van God hier op aarde zal opklimmen tot het rijk van God in
de hemel'. 17 Taffin meent daarvoor een aanduiding te vinden in het spreken
van Lukas over de wasdom van de gemeente: De Here voegde dagelijks aan de
gemeente toe degenen die zalig zouden worden (Hand. 2:47). Hij besluit daaruit: 'daardoor te verstaan gevende, dat degenen die weigeren zich tot de gemeente te begeven, geen oorzaak geven om te vermoeden dat zij op de weg der
zaligheid en van het eeuwige leven zijn'. 18
Taffin borduurt op het thema door met zijn overweging dat er maar twee
soorten kinderen zijn: die van de duivel en die van God. De eersten zijn in het
huis van de duivel verstrooid. De laatsten worden in het huis van God vergaderd. Zij die in de gemeente zijn, zijn kinderen en huisgenoten van God. Maar
wie weigert zich bij de gemeente aan te sluiten, heeft geen toegang tot de
hemelse heerlijkheid.
Het komt er dus op aan dat we ons bij de gemeente voegen. We moeten bij
alles wat Taffin over de gemeente en over het lidmaatschap daarvan zegt, wel
in het oog houden dat zijn tijd er een was van een keuze vóór of tegen. In een
dergelijke situatie spreekt men anders over kerk en koninkrijk dan wanneer de
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kerk zich in een gevestigde situatie bevindt. Daarbij komt nog de visie die
Taffin heeft op de verwerkelijking van het heil van God. Deze heeft plaats in
de gemeente, onder de verkondiging van het Woord. Het geloof is uit het
gehoor. Wie tot Christus gebracht wil worden, moet de preken aanhoren. Ieder
die naar het voedsel voor zijn ziel verlangt, moet naarstig de kerk bezoeken.
De prediking heet niet voor niets de sleutel van het Koninkrijk der hemelen. En
God gebruikt dit middel bij uitstek om zijn eigen werk te verrichten.19
Daarbij herinnert Taffin ook aan een ander aspect van het kerk-zijn, dat
alleen tot zijn recht kan komen wanneer men zich trouw onder de prediking
schaart om zo gemeente te zijn. Het is hetzelfde motief dat we bij Bucer en
Calvijn aantreffen: de gemeente functioneert op die manier ook als een gemeenschap der heiligen. 'De instelling van de predikatie is een uitnemend en
bekwaam middel om liefde, enigheid en de leer der waarheid onder de mensen
te onderhouden'. 20
In het derde boek beschrijft Taffin breedvoerig de plichten die gemeenteleden en predikanten elk voor zich en ook ten opzichte van elkaar hebben. In het
vierde boek beschrijft hij de 'oorzaken' van de bekering. Daarbij gaat hij
allereerst uit van de macht van de Here Christus om ons te gebieden. Vervolgens besteedt hij ruimschoots aandacht aan de leer der verkiezing. Daarvan
getuigt hij, omdat de Schrift dit doet. Het zou een onwijze onwetendheid zijn,
wanneer we zouden verzwijgen wat de Schrift leert. Maar de leer der verkiezing dient niet om de oproep tot bekering te dempen. Zij moet voluit gehoord
worden, juist omdat God een God van vrije genade is. Het is oprechte wijsheid,
ootmoed en matigheid, dat wij, wanneer God zijn mond opent om ons te leren,
wij onze oren openen om onderwezen te worden. En wanneer God zijn mond
sluit, dat wij dan niet er op uit zijn om méér te weten.21 De predestinatie is een
oorzaak van de ware boetvaardigheid. Wie dit laatste bemerkt bij zichzelf of
bij een ander, mag daaruit besluiten tot de genadige verkiezing van God.22
Taffin betrekt ook hier de verkiezing op de gemeente. En hij ontleent er een
aansporing aan om ook als christen te leven: Nu wij getuigenis en kennis
hebben, dat God ons heeft uitverkoren om de bruid van zijn Zoon Christus te
wezen en mederfgenamen van zijn Koninkrijk, nu dienen we in heel ons leven
de ware bekering te zoeken.
Kerk, verkiezing en kindschap behoren bij elkaar. Taffin heeft dit uitvoerig
betoogd in een verhandeling over de kenmerken der kinderen Gods. Daarin
betrekt hij zeer bewust en met kracht de kentekenen van de ware kerk en de
kentekenen van de ware kinderen Gods op elkaar.23
We vergeten niet dat Taffin helemaal aan het begin staat van de beweging
der Nadere Reformatie. Zoals we reeds opmerkten, heeft de onbevangenheid
waarmee hij over de dingen schreef daarmee alles te maken. Hij schreef en
streed in de tijd waarin een keuze voor de kerk van een mens een volledige
inzet vroeg. Maar achter zijn schrijven stond wel de overtuiging van de eenheid van Gods genadewerk in de kerk en in het hart van de zondaar. Het moest
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ook zichtbaar worden in een leven van boetvaardigheid of, zoals wij liever
zeggen, in een leven van oprechte bekering. De onzichtbare genade trekt haar
spoor in het leven. En de onzichtbare kerk neemt gestalte aan in de levensstrijd
van de gelovigen. Zij wordt zichtbaar in dit leven. Zo zijn verkiezing en kerk
even nauw op elkaar betrokken als verkiezing en bekering.
d. W. Teellinck
Dat het thema van de bekering een bijzondere invalshoek ging vormen voor het
spreken van de Nadere Reformatie over de kerk, blijkt uit het werk van W.
Teellinck wel op een heel duidelijke wijze. Heel zijn oeuvre kan worden beschouwd als een oproep tot de kerk om te worden wat zij was: gereformeerde
kerk. Gemeten aan de bredere opvatting van de Orthodoxie lijkt er echter
tegelijk een soort versmalling op te treden.
Bij Teellinck doet zich iets soortgelijks voor als wat we waarnemen bij de
relatie tussen de Moderne Devotie en de kerk en haar scholastieke theologie.
Teellinck is sterk in zijn devotie. Zijn kleine tractaatjes doen hem ons nog het
beste kennen. Men kan hem niet beschouwen als een criticus van de kerk. Maar
zijn houding was van die aard, dat anderen een gebrek aan belangstelling bij
hem meenden waar te nemen, dat hem in later tijd verdacht gemaakt heeft.
Stond hij, zo vroeg men, wel ten volle achter Dordt? Of heeft het praktische
karakter van zijn vroomheid de aandacht voor de zuivere leer geabsorbeerd?
We vergissen ons echter wanneer we ons al te ver op dit spoor zouden laten
leiden. Wat Teellinck deed, deed hij uit liefde voor de kerk. Voetius mocht
wetenschap en vroomheid met elkaar verbinden, Teellinck sloeg een brug tussen zijn opvatting van de kerk en de ware vroomheid. Het wetenschappelijke
van de theologie verdween daarbij op de achtergrond. Men kan zich afvragen
of er niet gelijktijdig een zekere antropologisering plaatsvond.
Die gedachte kan versterkt worden, wanneer men de samenvattende bloemlezing ter hand neemt die door Fr. Ridderus werd samengesteld uit de geschriften en tractaten van W. Teellinck.24 Alle werken van Teellinck hebben als bron
gediend, een enkel werk uitgezonderd, waarvan Ridderus oordeelde dat het
theoretische dingen waren die daarin ter sprake kwamen.25 Het gaat in deze
theologie inderdaad om de mens Gods, d.w.z. de mens die naar het beeld van
God herschapen wordt.
De kerk komt niet eerder ter sprake dan in de beschrijving van de kerkgang,
waaromtrent allerlei vrome aansporingen ten beste worden gegeven. Deze wedergeboren mens heeft te maken met de regering van de overheid waaraan hij
zich heeft te onderwerpen. Hij heeft vervolgens ook van doen met de regering
door middel van de kerkdienst. Daarbij komen de plichten van de predikanten
ter sprake evenals die van de ouderlingen en diakenen.26
Uit deze bloemlezing wordt ons duidelijk dat Teellincks interesse voornamelijk lag op het gebied van de persoonlijke vroomheid. Daartoe heeft de kerk
de mensen aan te sporen en op te wekken. Toch gaat er achter deze tendens een
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zeer krachtige visie omtrent het wezen van de kerk schuil. Daarvan legt Teellinck rekenschap af in een werk dat Ridderus onder de 'theoretische' tractaten
rangschikte. Het is een bredere verklaring van het Kort Begrip, de samenvatting van de Heidelbergse Catechismus, geschikt gemaakt voor het onderricht
in de beginfase van de catechese. Teellinck gaf het uit onder de naam Huysboeck, ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi (1618, tweede
uitgebreide druk door Max. Teellinck 1639).
Opvallend breed spreekt Teellinck hier over het werk van de Heilige Geest
en in aansluiting daaraan over de kerk.27 De kerk is voor Teellinck de gemeente van God, het lichaam van Christus. Hij vergadert deze gemeente uit het
gehele menselijke geslacht. Daarbij gaat het om de uitverkorenen. Zij zijn door
Gods genade aangenomen. De laatste grond daarvan is de ondoorgrondelijke
wijsheid van God.
Is deze leer niet gevaarlijk? Leidt zij niet tot een goddeloze zorgeloosheid:
als ik niet verkoren ben, dan is alle moeite tevergeefs? Teellinck antwoordt dat
dit de meest voor de hand liggende redenering is voor de onbekeerden. Gods
uitverkoren kinderen echter - zo leert het de ervaring - trekken er een geheel
ander besluit uit. Zij willen niet wijs zijn boven hetgeen behoort.28 Zij moeten
hun verstand verloochenen en zich verder houden aan de Schrift. Daarin openbaart God duidelijk dat Hij van eeuwigheid vast heeft besloten dat Hij aan
allen wil weldoen die zijn raad volgen, zoals deze in zijn Woord is geopenbaard.29 In de gemeenten moet de leer van Gods verkiezing bescheiden en
voorzichtig worden voorgedragen, tegelijk met de prediking van de noodzaak
van geloof en bekering. Daardoor worden zielen gewonnen en tot zaligheid
gebracht.
Teellinck merkt op dat in de gemeenten waar op deze wijze de verkiezing wordt
geleerd ook de godzaligheid bloeit, terwijl God medewerkt met zijn Woord. Hij
bekrachtigt dit en verzegelt het door de bekering van vele dwalenden.30
Teellinck heeft op deze manier de verkiezingsleer ingebed in de prediking
van bekering en geloof. Hij stelde daarbij dat de prediking van deze leer niet
diende om goddelozen te bekeren, maar om de bekeerden des te beter te verstaan te geven hoe groot Gods goedheid is. Het najagen van de bekering komt
voort uit de krachtige roeping door Gods Geest en Woord. Daardoor komt een
zekere overeenstemming tot stand tussen hetgeen God werkt in het hart en
leven van de gelovigen èn zijn eeuwige raad. Door Geest en Woord worden
de uitverkorenen toegebracht tot de gemeente. Daarom wordt de kerk ook
ecclesia genoemd: verenigd met Christus door de roepende stem van Christus.
Toch is dit voor Teellinck niet de enige manier om over de kerk te spreken.
Hier op aarde zijn Gods kinderen nog met een boos geslacht vermengd. De
bijbel geeft geen geflatteerd beeld van de kerk. Er is ook sprake van geveinsden en huichelaars. Maar zo lang de wereld bestaat en bestaan zal, zo lang was
er een gemeente en zal ze er zijn.31
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De kwestie waarop het aankomt voor Teellinck is, wat het betekent om te
geloven dat deze kerk er is. Dit houdt meer in dan de constatering dat de kerk
er is. We dienen van die kerk ook een levend lidmaat te zijn. Wij dienen het
voor waar te houden dat wij van die gemeente een levend lidmaat zijn, 'even
eene van Godts uytvercoren kinderen' en tevens dienen we te geloven dat we
dit altijd zullen blijven. Zo betrekt Teellinck zijn lezers rechtstreeks bij hetgeen voor hem het wezen van de kerk uitmaakt: de verkiezing van God, die
zich in bekering openbaart en in een vroom en toegewijd leven kenbaar wordt.
En ook nu wijst hij op de winst van deze leer voor de gemeente. 'De ervaring
leert dat men die gemeenten, waar op een discrete manier de leer van de
volharding der gelovigen wordt voorgedragen en tegelijk goede en vaste bewijzen en kentekenen uit het Woord van de Here worden voorgesteld, waardoor zij die op een ijdele manier roemen van het ware geloof onderscheiden
worden van de ware gelovigen, het allerbest gedijen in godzaligheid en ijver en
toenemen, omdat daar de ware gelovigen in alle opzichten een rijke troost
ontvangen. Daardoor dienen zij de Here hun God met meer ijver'. 32
In de 'Toe-eygeninghe' wijst Teellinck op het domme onverstand van hen
die weigeren in de ark te gaan of, anders gezegd, die vertragen om zich te
spoeden tot de kerk van God. In de gemeente mag men niet denken: ben ik
verkoren dan kom ik er wel, en ben ik het niet, dan word ik nimmer een kind
van God. Men wil dan uit de 'heymelijckheden Gods' iets afleiden en er een
regel aan ontlenen. De verdoemenis van zo iemand is rechtvaardig. Wij zullen
ons op Gods Woord aan het werk moeten zetten. God eist dat we ons bekeren
en geloven in Christus en zo een levend lidmaat zullen worden van de gemeente van Christus.
Waar vindt een zoekende Indiaan (treffend voorbeeld van Teellincks belangstelling voor de zending) de ware kerk? Daar waar het Woord recht wordt
gepredikt. Geen successie van bisschoppen zal hem de weg wijzen, maar het
Woord van God. Waar vindt men het? In de canonieke boeken. Hoe komt het
dat iemand met de Bijbel in de hand de kwestie van de ware kerk niet kan
oplossen? Omdat hij de Bijbel verkeerd leest.
Dat het hier wat wringt, voelt Teellinck wel aan. Het Woord is immers ook
het middel waardoor de ogen verlicht worden. Hoe komt dan de een verder met
de Bijbel in de hand dan de ander? Teellinck laat die vraag liggen, om zich te
haasten tot een gesprek met Rome. Wanneer Rome zegt: waar was de kerk dan
voor honderd jaar, luidt het antwoord eenvoudig: 'dat wy over hondert jaren
niet gheleeft en hebben, ende dat het daerom onbillick is, datse ons vraghen
nae geestelijcke dinghen, die gheschiet zijn eer wy gheboren waren...'. 33
Beter is het antwoord wanneer Teellinck er op wijst dat de kerk wel in de
wereld kan zijn, al kan ik haar niet aanwijzen. De Bijbel zegt dat zij er geweest
is, en de gelovige mag dankbaar zijn dat de Here nu de genade heeft geschonken om zijn stem te horen. Daaraan kent men de gemeente.
De woorden van Teellinck werden geschreven in de woelige tijd waarin
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partijschappen de kerk verdeelden. In de Toe-eygheninge treffen we er de
sporen van aan. In het midden van alle verwarring, twist en onenigheid echter
mag de gelovige vast en onbeweeglijk blijven staan in de wetenschap dat de
waarheid gekend wordt, ook de waarheid omtrent de kerk: 'Want voelende de
cracht der waerheyt in u herte werckende, wat nieuwe ofte selsame voere, hoe
schoon oock op-gesmuyckt, dat daer op de bane comt, so sult ghy vast en
onbeweechlick blijven staen...'. 34
Teellinck heeft ook in zijn 'theoretische' uiteenzetting zijn praktische visie
op de kerk niet verloochend. Hij is bezig de mensen te troosten. Zij opmerkingen doen soms wat naïef aan, onder andere wanneer hij in zijn verweer tegen
Rome het volk enkele eenvoudige argumenten aan de hand doet. Maar ook hier
is zijn schrijven ingegeven door de diepe overtuiging dat er geen plaats is waar
men de vroomheid beter en praktischer kan beoefenen, dan in de gemeente der
uitverkorenen. Hij bleef in zijn visie op de relatie van kerk en verkiezing trouw
aan het beeld dat de Orthodoxie had opgeroepen. Hij plaatste de accenten meer
in de richting van de ervaring. Wat voor zijn eigen tijd gebeurde, heeft hij niet
meegemaakt. Het is een veelzeggend argument. Maar in zijn eigen ervaringswereld vond hij wel zo veel, dat hem de handen vol gaf in de strijd voor een
kerk met een zuivere belijdenis en tegelijk met een zuiver leven. Zijn kerkbeschouwing heeft de warmte van het pastoraat aan zich - weldadig in een tijd
vol van kerkelijke twisten, waarin de ethiek en de godsvrucht wel eens uit het
gezicht der leiders verdween.
e. G. Udemans
Udemans spreekt als het er op aankomt geen andere taal. Men kan, met een
opmerking die hij zelf maakte in gedachten, meer structuur in zijn theologie
waarnemen. De bedoelde uitspraak raakt de methode die men in de studie van
de theologie moet gebruiken.35 Udemans drong bij jonge predikanten aan op
geregelde studie, en verwees daarbij naar de inleiding tot de theologische
studie van Hyperius.36
Bij zijn verklaring van de geloofsbelijdenis biedt hij eerst een verklaring
van het artikel, vervolgens geeft hij de kenmerken aan die behoren bij het
geloof in dit artikel. De derde categorie biedt troost aan de lezers van zijn
verhandeling. Bij de uitleg van de belijdenis omtrent de kerk gaat hij uit van de
kerk als object van het geloof. 'Ick gheloove, Hieruyt blijekt, dat hier gesproken wort van eene onsienlijcke kercke, want het geloove is een bewijs der
dingen die men niet en siet...'.37
Udemans wijst op de eenheid van de gemeente, die ook een zaak is van het
geloof. Wij geloven niet in de kerk, maar dat zij er is en dat zij één is. Eenheid
in het geloof, eenheid door de Geest gaan samen.
De heiligheid van de kerk ziet op haar afgezonderd zijn van de wereld. Zij
leidde tot het verlaten van de kerk van Rome, waar de grond van het geloof en
van de religie wordt omvergeworpen. De heiligheid van de gemeente berust op
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de toerekening van de heiligheid van Christus, en zij vormt ook het doel waarnaar de gemeente jaagt. 38
Dat de kerk algemeen of katholiek is, houdt voor Udemans in dat zij er
altijd was en dat zij overal is te vinden. De katholiciteit is die van het ware
geloof. Men vindt het in de brief aan de Romeinen en niet bij de kerk van
Rome. Verder kan men de kerk onderscheiden in een strijdende en een triomferende kerk, in een zichtbare en een onzichtbare, waarbij de eerste omschreven
wordt als de vergadering der gelovigen waarin kaf onder het koren is. De
tweede, de onzichtbare kerk, is de vergadering van de uitverkorenen, niet
omdat de mensen onzichtbaar zijn, maar omdat men de verkiezing niet kan
zien, 'want daer zijn vele valsche broeders, die dicwyls de kercke voor eenen
tijdt bedrieghen, maer sy en hebben noyt tot desen schaeps-stal behoort' ,39
Ook is er onderscheid te maken tussen de algemene kerk en de particuliere
kerken. De eerste is van alle plaatsen, tijden en volken. De laatsten kunnen
vallen en vervallen, zoals blijkt uit het voorbeeld van de kerken die de apostelen gesticht hebben. Voordat men zich bij een particuliere kerk aansluit, moet
men haar toetsen aan de tekenen van de kerk. Udemans telt er twee: het apostolisch geloof en de bediening van de sacramenten. Zij vormen de ziel van de
kerk. 'Derhalven daer wy dese teeckenen in den gront vinden, al hoe wel sy op
de eene plaetse wat suyverder blincken als op d'andere, daer toe moghen ende
moeten wy ons selven voeghen, willen wy saligh worden'. 40
Gebreken die men bij de mensen in een dergelijke plaatselijke kerk vindt,
mogen ons niet weerhouden om ons bij haar aan te sluiten. 'Maer daer het
fondament van dese teeckenen wort om gestooten, daer mede en mogen wy
geene gemeynschap hebben, Apo. 18.4' .41
De kerk die beantwoordt aan de kentekenen van geloof en sacrament, vormt
de gemeenschap der heiligen. Dit begrip houdt twee dingen in. Allereerst de
objectieve werkelijkheid van het recht, waaraan alle gelovigen deel hebben,
het recht namelijk op de goederen van Christus. Maar verder houdt deze gemeenschap ook de onderlinge werkzaamheid van de gelovigen in, waardoor
geestelijke en tijdelijke gaven worden uitgewisseld.42
Udemans trekt de lijn naar de praktijk door met behulp van enkele vragen
die het zelfonderzoek op dit punt moeten leiden. Men moet op die manier zich
ervan overtuigen dat men werkelijk tot deze gemeente behoort. Heeft men de
broeders lief en het gezelschap der vromen? Men kan dit bepalen uit de begeerte om de kerkdiensten te bezoeken en uit de omgang met vromen, terwijl men
tracht in vrede met de broeders te leven en alle twist te vermijden. Zijn we
begerig naar een heilig leven? Echte leden van de kerk zijn gereinigd door het
bloed van Christus, en dit moet blijken uit de vernieuwing van het leven. Is er
liefde tot en verlangen naar Christus? En gebruiken wij onze talenten wel om
onze geestelijke en tijdelijke gaven met een gewillig hart mede te delen aan de
broeders, zonder iemand te benijden of te verachten?43
Waar men deze vragen positief kan beantwoorden, kan men ook delen in de
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troost van dit artikel.44 Wij zullen altijd in het huis van God, dat is zijn gemeente blijven. Hier in het rijk der genade, daarboven in het rijk der glorie. Zo
wordt de onderscheiding van de strijdende en de triomferende kerk vruchtbaar
gemaakt voor het christelijke leven in de troost. Christus zal ons verzorgen
naar ziel en naar lichaam. Eens zullen wij van alle strijd verlost zijn, wanneer
we in de hemel aan de engelen gelijk zullen zijn. De grootste troost is wel, dat
wij werkelijk gemeenschap hebben met Christus en met al zijn heiligen, hier
door genade, daarboven in glorie.45
Met de laatste opmerking heeft Udemans een centrale gedachte uit de reformatorische ecclesiologie vruchtbaar gemaakt voor de praktijk van de godzaligheid: de gemeenschap met Christus en daarom ook met alle ware christenen,
vormt het geheim van de kerk. Niet zozeer de verkiezing op de achtergrond,
maar het delen in het heil hier in dit leven ligt aan de basis van de leer en van de
troost. Daarmee heeft Udemans aan wezenlijke momenten uit de kerkopvatting
van Bucer en Calvijn een belangrijke plaats toegewezen, zoals ook uit andere
plaatsen uit zijn geschriften duidelijk wordt.46
De nadruk op de praktijk van de vroomheid, zoals we deze ook bij Taffin en
Teellinck aantroffen, geeft aan Udemans' kerkopvatting iets van ontspanning,
we zouden bijna zeggen iets gemoedelijks. Maar dan in de oorspronkelijke
betekenis van het woord: hij liet zich evenals de anderen leiden door de vragen
van het gemoed en het gevoel. De merktekenen gevoelen wij ook in ons.
Sterker dan bij de kentekenen van de ware kerk leeft men bij de kentekenen
van de ware christen, het ware kerklid, d.w.z. de mens die in waarheid deel
heeft aan al de schatten en gaven van Christus. En daarmee was de objectieve
kant van de gemeenschap der heiligen verbonden met de subjectieve. Wij
hebben deel aan de goederen van Christus, wanneer wij samen met anderen die
gemeenschap oefenen. Het priesterschap der gelovigen, die oer-reformatorische opvatting, treedt hier weer aan het licht als een kenmerk van het ware
geloof omtrent de kerk: ecclesiologische spiritualiteit.47
ƒ. G. Voetius
Voetius heeft een fundamenteel werk over het kerkrecht nagelaten, maar wat
zijn eigen ecclesiologie betreft, heeft hij het in de verzameling van disputaties
gelaten bij 'enkele bepalingen over de kerk' en bij een tweetal disputaties over
de gemeenschap der heiligen.48 Men zoekt tevergeefs naar een uitgebreide
tekening van het wezen van de kerk. Alle aandacht richt zich op haar verschijning in deze wereld. Men mag daaruit afleiden, dat hij bij alle belangstelling
die hij voor metafysische problemen koesterde, overtuigd was dat de werkelijkheid, gelijk deze zichtbaar wordt in deze wereld, de grootste belangstelling
verdient. Men kan ook stellen dat juist in zijn kerkrechtelijke opvattingen zich
het ideaal van de Nadere Reformatie doet kennen. In ieder geval zou het ons
aan het denken kunnen zetten, dat de man van de 'practijk der godzaligheid'
geen ander is dan de man van de zichtbare, geïnstitueerde kerk. Kerk en vroomheid
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behoren bij Voetius zozeer bij elkaar, dat hij ermee kon volstaan om van de
eerste een bijna compleet beeld te tekenen, overtuigd als hij was dat hij daardoor de vroomheid het best zou dienen. Wetenschap en vroomheid verenigde
hij. Maar evenals de door hem zeer gewaardeerde Zeeuwse predikers die hierboven ter sprake kwamen, was hij gesteld op de combinatie van de vroomheid
met de politica ecclesiastica.49
In de uitgave van zijn catechisatielessen50 becommentarieert hij het antwoord van de Heidelberger over de kerk. De kerk is de gemeente van God, de
vergadering der gelovigen. Zij is algemeen of katholiek omdat zij de christelijke leer of belijdenis bezit, en niet slechts een partieel gevoelen zoals een sekte
dat heeft. Zij heet ook algemeen, omdat zij uit het gehele menselijke geslacht
wordt bijeengebracht. Een alle tijden omspannende werkzaamheid van Christus gaat daarachter schuil.
Zichtbaar is de kerk en tegelijk onzichtbaar. Niet alsof het om twee kerken
zou gaan. Er is slechts één kerk, die naar twee aspecten kan worden bezien.
Onzichtbaar is zij in haar gemeenschap met Christus en in haar geloof. Zichtbaar in haar belijdenis en in de uiterlijke gemeenschap, waarin mensen zich
begeven. Christus als Middelaar vergadert deze gemeente.
De predikanten doen het voor Hem en niet voor zichzelf. Zij zijn geen
hoofden maar dienaren. Christus alleen is het Hoofd. De Heilige Geest, en niet
de paus, is de stadhouder van Christus. Christus vergadert degenen, die God
van alle eeuwigheid terwille van zichzelf tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Christus verricht zijn vergaderend werk door zijn Geest en Woord. Hij
doet dit 'in de eenheid van het ware geloof, hetgeen niet wil zeggen dat allen
in de opvatting en uitleg van de Schrift met elkaar overeenstemmen.51
Van dit laatste moet wel sprake zijn in de fundamentele en noodzakelijke
stukken van de leer. De gereformeerde kerken van Frankrijk, Duitsland, Schotland en Nederland vormen één kerk, 'ten aanzien van de leer die zij belijden'.
Blijkbaar voelt Voetius zich verwant aan allen die met hem deel uitmaken van
het internationale gereformeerde protestantisme.52
Voetius geeft uitdrukking aan de betekenis van de zekerheid van het geloof
in verband met de belijdenis van de kerk. De gelovigen zijn leden van de kerk.
Zij zullen dit voor altijd blijven. Evenals bij Teellinck en Taffin concludeert
hij uit de éénheid van de triomferende kerk met de strijdende kerk tot de
volharding der heiligen. Er staat weliswaar in Gods Woord geen persoonlijke
verzekering, dat ik zalig zal worden. Maar wel lezen we daar van 'gronden en
beginselen, waarop men de particuliere applicatie bouwen mag, hoewel niemands eigen naam daar staat'. De Heilige Geest schrijft het 'particulier getuigenis' in ons hart. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.53
Men mag dit getuigenis niet weerstaan: 'Als de Heilige Geest dan in mijn
hart daarvan verzekering doet, en ten volle overtuigt, mag en moet ik het dan
niet geloven? Ja. En het tegendeel te doen zou een voorbeeld zijn van de
grootste ongelovigheid. In dit verband spreekt Voetius dan over de verkiezing,
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het onveranderlijk besluit Gods ter zaligheid. Daarin ligt de eerste grond voor
de volharding der heiligen. Daarbij komen verder het nieuwe verbond der
genade, waarachter de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich gesteld hebben. In de derde plaats wijst Voetius op de aard van het ware geloof, dat
immers zodanig is, dat het onoverwinnelijk genoemd mag worden. Bovendien
is de roeping Gods onberouweiijk, de hoop beschaamt ook niet en de Heilige
Geest bewaart ons. Ten slotte zijn er de sacramenten, die voor ons zegelen en
panden zijn van de zaligheid.54
Op het eerste gezicht lijkt deze reeks vrij onsamenhangend: verkiezing,
verbond, geloof, roeping, hoop, met aan het eind de sacramenten. Maar de lijn
die hier wordt aangegeven, stemt overeen met de grote lijn van Voetius' theologie. De verkiezing openbaart zich in de tijd doordat het eeuwige verbond
wordt gerealiseerd. Eigenlijk is de gehele zaligheid van de kerk gegarandeerd,
niet alleen in de eeuwige werkzaamheid van de verkiezende God; zij is daar in
principe ook reeds idealiter gerealiseerd. Wat hier gebeurt, is afspiegeling van
eeuwige werkelijkheden.55 In die zin beheerst de verkiezing de gedachten over
de kerk. Maar de afspiegeling is geen fata morgana. Er is sprake van een
realisatie van het eeuwige heil door Geest en Woord.
Voetius is overtuigd dat dit geschiedt in de ware kerk. Hij is eveneens
overtuigd dat die ware kerk de zijne is: 'Er is maar één ware kerk. Welke is
die? Onze kerk'. 56 Van die kerk mag men zich niet afscheiden, tenzij ze een
valse leer en dienst aanhangt in fundamentele stukken, of wanneer wij gedwongen zouden worden om een niet-fundamentele dwaling deelachtig te worden, waardoor ons geweten onzuiver zou worden.57
Voetius heeft zijn uiteenzetting omtrent de kerk voorzien van een aanhangsel over de verkiezing. Wellicht kunnen we dit beschouwen als een aanwijzing
dat hij niet zo ver gaat om de kerk als een aanhangsel van de verkiezing te
beschouwen. De uitverkorenen zijn zij die effectief tot de zaligheid worden
gebracht.58 Men kan daarin een verre echo beluisteren van wat eenmaal de
reformatorische inzet was van de leer der verkiezing: zij die werkelijk tot
geloof komen door de kerkelijke prediking zijn de verkorenen. Toch klinkt dit
aposteriori niet zo sterk meer als in de Reformatie zelf. Voetius acht het een
gruwelijke lastering van de leer, wanneer de Remonstranten zeggen dat deze
een ethisch indifferentisme ten gevolge heeft. Een kind van God zal nooit
zeggen dat een mens zalig zal worden ongeacht de vraag of hij goed is of
slecht, als hij maar verkoren is.
Voetius wil niet spreken over de verkiezing in Christus als de verdienende
oorzaak. Christus is wel de oorzaak van de zaligheid, maar van een verdienende oorzaak van de verkiezing wil Voetius niet spreken, omdat men dan zou
kunnen concluderen dat het geloof de conditie is van de verkiezing. De uitleg
die hij in dit verband geeft van Efeze 1:4 is verwrongen. Wij zijn niet verkoren
omdat wij in Christus zijn, maar opdat wij in Hem zouden zijn.59
Van zijn verkiezing kan iedere gelovige zeker zijn uit de vruchten. Dit geldt
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bij het zelfonderzoek, niet zozeer bij het onderzoek van anderen. Men kan niet
zeker zijn van de vruchten der verkiezing bij een ander.
De leer van de verwerping houdt voor Voetius in, dat God besloten heeft
sommige mensen niet tot de genade en de zaligheid te brengen. Hij gaat hen
voorbij volgens een besluit, waardoor Hij hen rechtvaardig om hun zonden
straft.60 De leer der verwerping kan ook dienen tot troost voor de gelovigen,
omdat zij mogen bedenken, dat het de goddelozen na dit leven kwalijk zal
vergaan. Waar de effectieve genade ontbreekt, die zich in ware vroomheid en
heiligheid openbaart, daar is geen heil te verwachten.
Een derde aanhangsel bij de leer van de kerk biedt Voetius in zijn uiteenzetting over de roeping, die hij onderscheidt in een uitwendige en een inwendige.
De eerste werkt de zaligheid niet, tenzij de tweede er ook is. God opent eerst
het hart, zoals Hij het deed bij Lydia (Hand. 16:14). De mens werkt daarin met
God niet mee. Hij is dan buiten de staat der genade en daarom geheel passief.
Is de mens eenmaal van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt, dan werkt
hij met God mee. Zo werkt hij zijn eigen zaligheid (Fil. 2:12).61
Overigens kan de uiterlijke roeping een mens wel tot overtuiging brengen,
zonder dat er van bekering en zaligheid sprake is. Er is een uiterlijke roeping,
die formeel en naar Gods bedoeling niet de zaligheid op het oog heeft, maar
alleen deze zedelijke overtuiging, die tot zaligheid onvoldoende is. 62 De krachtige roeping komt voort uit Gods verkiezend welbehagen. Zo komt het tot
wedergeboorte en geloof.
Men herkent in deze uiteenzettingen Voetius' opvattingen omtrent de wedergeboorte, waarover hij in de selectie van disputaties zich uitvoerig had
uitgesproken, en die door Kuyper in diens eigen selectie van Voetius' disputaties grif werden opgenomen.63
Voetius heeft gemeend dat op deze manier de erfenis van Dordt het best
veilig gesteld zou worden voor de toekomst. De lijn loopt in Dordt van de
verkiezing naar de wedergeboorte. Die lijn heeft Voetius sterk geaccentueerd.
Zij zou van kracht blijken te zijn voor de latere ontwikkelingen inzake de
prediking van het evangelie binnen de gemeente. Zij zou echter op de opvattingen omtrent de kerk zelf niet een overheersende invloed hebben.
Voetius zelf spreekt over de kerk in haar zichtbare gestalte zeer uitvoerig in
de Politica ecclesiastica, waarbij hij de mystieke, onzichtbare kant van de kerk
der verkiezing niet in aanmerking neemt.64 De innerlijke, geestelijke en mystieke unie met Christus en de gemeenschap met Hem hebben betrekking op de
kerk naar haar onzichtbare zijde. Men kan deze niet waarnemen, evenmin als
men de gehele katholieke of algemene kerk in één blik kan vatten.65
Daarop richt zich dan ook niet de uitgesproken interesse van Voetius. Hij
heeft in het concrete spreken over de kerk, zoals we zeiden, vrijwel altijd de
geïnstitueerde kerk op het oog. Zij boeide hem. Hij had er de handen ook aan
vol, zoals blijkt uit de vele en praktische disputaties en adviezen die aan haar
werkelijke situatie werden gewijd in zijn kerkrechtelijke hoofdwerk en in de
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besprekingen die gevoerd werden in de theologische faculeit, waaraan we een
groot aantal kerkrechtelijke adviezen hebben te danken.66
g. W. a Brakel
Men kan de vraag stellen of Voetius' leerling W. a Brakel in zijn voetspoor is
gegaan. A Brakel heeft in zijn praktische dogmatiek royaal aandacht geschonken aan de kerk.67 Zijn werk is van betekenis omdat hij een grote invloed heeft
uitgeoefend door zijn Redelyke Godtsdienst, het werk dat hem een bekendheid
verschafte als een van de belangrijkste representanten van de Nadere Reformatie. Mede in verband met zijn optreden tegen de labadisten won zijn werk aan
betekenis. Hij bestreed hen even beslist als Jac. Koelman en even principieel.68
A Brakel schrijft over de kerk op een plaats die karakteristiek is voor het
gereformeerde denken. Hij plaatst haar tussen de christologie en de soteriologie. Eerst spreekt hij over de verwerving van het heil en dan over de toepassing, zoals deze plaats heeft in de ordo salutis. Maar daartussen staat de kerk,
niet als een obstakel maar als een medium waardoor het heil bemiddeld wordt.
Zijn omschrijving van de kerk is als volgt: 'De Kerke is een Heylige, Algemeene, Christelyke vergaderinge, alleen van ware geloovige, van den Heyligen Geest door het Woordt Godts geroepen, van de weerelt afgescheyden; met
haer Hooft ende met malkanderen door een geestelyke bandt in een geestelyk
lichaem vereenigt; uytkomende door een waeragtige belydenisse van Christus
ende zyne waerheyt, ende met geestelyke wapenen onder haer Hooft Jesus
Christus strydende tegen hare en Christus vyanden, tot verheerlykinge van
Godt ende hare zaligheyt'. 69
In dit kerkbegrip zoekt A Brakel aansluiting bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarvan hij de artikelen 27-29 overneemt. Hij constateert dat deze
belijdenis niet spreekt over de onzichtbare kerk, evenmin als hij het zelf deed.
De onbekeerden die belijdenis van het geloof hebben gedaan en een onergerlijk leven leiden, zijn geen lid van haar, noch van de onzichtbare, noch van de
zichtbare kerk. Men kan de zichtbare kerk beschouwen in haar meer inwendige
gestalte, die geestelijk van aard is, maar ook in haar 'uytterlijke toevergaderingen'. 70 Maar dit betekent niet dat er twee kerken zijn, een zichtbare en een
onzichtbare. Er is slechts één kerk, die in sommige opzichten zichtbaar is en in
andere opzichten onzichtbaar. Men mag de kerk niet opsplitsen in twee afzonderlijke kerken. Als het gaat om het onzichtbare geloof, dan spreekt men over
een wezenskenmerk van de kerk.
Men mag diezelfde kerk ook niet in twee kerken splitsen, doordat men in
het ene geval spreekt over de uitverkorenen, de ware gelovigen en de echte
belijders als over de onzichtbare kerken, en in het andere geval over de meelopers van allerlei soort. De onbekeerden zijn geen lid van de kerk, ook al is zij
zichtbaar. Daarom mag men ook in dit verband niet spreken van een zichtbare
en een onzichtbare kerk.71
Men ziet dat A Brakel alles doet om de kerk in haar zichtbaarheid en
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onzichtbaarheid als één lichaam te beschouwen. Op die manier heeft hij bij
voorbaat de labadisten de wind uit de zeilen genomen. De kerk die hij voorstaat en waarvan men zich niet heeft te scheiden, is de ene kerk van Christus.
Voor hem is de kerk de vergadering waarin weliswaar hypocrieten kunnen
zijn, maar haar wezen wordt door hen niet bepaald. De kerk is herkenbaar. Zij
bestaat slechts uit de ware gelovigen. Onbekeerden zijn geen lid van haar.72
A Brakel voert in dit verband zijn verbondsbeschouwing aan, volgens welke er in de Schrift geen sprake is van een 'uiterlijk verbond' tussen God en de
mens, waarin onbekeerden zouden delen. Hij wijst ook op hetgeen in de gereformeerde traditie immer het hart van de belijdenis van de kerk uitmaakte, nl.
de mystieke unie tussen Christus en al de zijnen: dezelfde Geest die in Christus
als in het Hoofd en in ons als in zijn leden woont, geeft ons deel aan zijn
goederen en ook aan elkaar.73
Door het argument dat er zo veel onbekeerden toevloeien tot de kerk, in de
kerk als lidmaten worden aangenomen en de sacramenten gebruiken, is A
Brakel niet overtuigd. Dit alles zegt nog niet dat ze lid zijn van de uitwendige
kerk. Maar is er dan niet veel kaf onder het koren? Inderdaad, stemt A Brakel
toe, maar kaf wordt geen koren. Onkruid onder de tarwe is er, maar de akker is
niet de kerk maar de wereld. Zo weerlegt hij het ene argument na het andere,
dat men zou kunnen aanvoeren om de zichtbare gestalte van de kerk te relativeren en de onzichtbare kerk alle accent te geven. Slechts op de kerk zoals zij er
is zijn de eigenschappen van eenheid, heiligheid en algemeenheid van toepassing. En die kerk is in Nederland de Gereformeerde Kerk. Niet omdat de leer
veranderd is in de Reformatie. Immers de leer blijft onkreukbaar bewaard.
Gereformeerd is de kerk ten aanzien van de dwalingen die een plaats hadden
gekregen. Hij wil geen calvinist genoemd worden. Wij noemen ons niet met
namen van mensen, zoals Luther, Zwingli of Calvijn.74
En deze kerk is voor A Brakel een vergadering die afgescheiden is van de
wereld en verenigd met elkander, doordat men de ene waarheid aanhangt, door
dezelfde Geest, in onderlinge liefde en vrede en met één en hetzelfde doel voor
ogen.75 De kentekenen van deze kerk worden gevormd door de zuivere leer,
door de heiligheid van de gemeente, door de zuivere bediening van de sacramenten en door de uitoefening van de kerkelijke tucht.
Wat de heiligheid van de gemeente betreft: zij wordt, juist omdat zij een
eigenschap is van de kerk, ook als kenteken gehanteerd. Het is geen ware kerk
die de ware heiligheid niet heeft. A Brakel sluit de ogen niet voor de werkelijkheid, maar hij onttrekt zich er wel aan doordat hij de heiligheid laat slaan op de
katholieke kerk, die over de gehele wereld verspreid is. De kerk, zo schrijft hij,
kan met zo veel onbekeerden vervuld zijn, dat deze in de meerderheid zijn, de
baas spelen en de goeden onderdrukken. 'Ik soude niet derven seggen dat in
yeder particuliere kerke ware Godtsalige waren, particuliere kerken konnen in
leere en leven ontaerden ende uytsterven'.76 Op deze manier heeft A Brakel
tegenover de labadisten het begrip heiligheid ter sprake gebracht. Of zij zich
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daardoor hebben kunnen laten overtuigen, moet later ter sprake komen. In
ieder geval is duidelijk dat A Brakel grote waarde hecht aan de zichtbare kerk.
Hij staat daarmee geheel en al in de lijn van Voetius. De kerk is niet een
onzichtbaar lichaam, dat als een platoonse idee boven de werkelijkheid zweeft.
De kerk is het lichaam van Christus, waarin het heil wordt bemiddeld. De
kracht van deze kerkopvatting is gelegen in haar reële binding aan de zichtbare
werkelijkheid. Daarin wordt recht gedaan aan het wezen van het heil. Dat
zoekt immers een bedding in de realiteit. Zo staat daar de kerk in de Redelyke
Godtsdienst als een ideaal dat de gelovigen konden en moesten nastreven. Dit
beroep op de werkelijkheid van de kerk in haar afgescheiden zijn van de wereld was ongetwijfeld een sterke kant van de gehele beweging van de Nadere
Reformatie. Zij zou in haar kracht bewaard blijven, ook toen de beweging als
zodanig een onderstroom werd in kerkelijk en theologisch Nederland. Op dit
punt zoeken wij ook de overeenkomst met het kerkbegrip zoals we dat bij
Amesius leren kennen, aan wie we nog enige aandacht schenken.
h. G. Amesius
Er is ongetwijfeld sprake van enkele niet onbelangrijke verschillen, ook op het
punt van de kerk. Ze hangen samen met een andersoortige instelling en richting
van Amesius' theologie als zodanig.77 Het is zelfs een open vraag of Amesius'
kerkopvatting, gezien de congregationalistische kleur, veel directe invloed kan
hebben gehad. Wellicht moet men zijn invloedssfeer meer zoeken op het terrein van de ethiek. Maar sommige trekken duiden op een overeenkomst met de
Nadere Reformatie, en zij grijpen direct op de Reformatie zelf terug.
Dit laatste is zeker het geval in de directe verbinding die Amesius legt
tussen de inlijving in Christus en de kerk. De incorporatie in Christus betekent
niets anders dan een inlijving in de gemeente van Christus.78
Amesius spreekt eerst over de persoon en het werk van Christus. Daarna
bespreekt hij de toepassing van het heil als werk van Christus in de predestinatie, de roeping, rechtvaardiging, aanneming tot kinderen, heiliging en verheerlijking. Eerst daarna komt de kerk in zicht, eerst als het mystieke lichaam van
Christus en vervolgens als geïnstitutionaliseerde kerk, waarna ook de ambten
als buitengewone diensten worden beschreven. De sacramenten gaan dan vooraf
aan de behandeling van de kerkelijke tucht.79
Principieel wordt de kerk gezien als onderwerp waarop de verlossing wordt
toegepast.80 De kerk is er niet eerst in actu, waarop dan de applicatio zou
volgen. Zij komt tot stand door de vereniging met Christus.81 En deze is vrucht
van de roeping, waaraan zij ook haar naam ontleent: ecclesia. Het doel van de
roeping is het geloof, en omdat het geloof het werk is van de inlijving in
Christus, daarom brengt deze eenheid met Christus ook de gemeenschap met
zich mee. Daarom mag men de kerk ook omschrijven als gemeenschap der
gelovigen.82 Omdat deze inlijving in Christus wezenlijk is voor de kerk, kan
men niet zeggen dat de engelen werkelijke leden zijn van de verloste gemeen225

te. Het geloof geeft een affectieve band aan Christus, en kan daarom de forma
ecclesiae worden genoemd, de gedaante waarin zij zich openbaart. Maar de
relatie met Christus is in alles zo wezenlijk, tegelijk ook zo intiem, dat de kerk
niet alleen van Christus en Christus van de kerk wordt genoemd. Hij is in de
gemeente en de gemeente in Hem. Op een mystieke manier wordt de kerk zelf
Christus genoemd, de vervulling van Christus. De relatie komt ook uit in
andere beelden: bruid en Bruidegom, rijk en Koning, Wijnstok en ranken.
Christus is het principe, Hij is de kracht, de waardigheid en het leven van de
kerk. De verschillende verdelingen die men op de kerk kan toepassen, worden
afgeleid van de relatie met Christus. De strijdende kerk is nog slechts deelgenoot aan een beginnende gemeenschap met Christus. In de triomferende kerk is
de verhouding tot Christus die van een volkomen vervulling.83
Deze kerk is zichtbaar en onzichtbaar tegelijk. Ook voor Amesius is er geen
sprake van een opdeling van de kerk. Het gaat om een onderscheiding in één en
dezelfde kerk. Als onzichtbare kerk voert zij een bestaanswijze die haar essentie raakt. De bestaanswijze van de zichtbare kerk betreft een accidentele, uiterlijke vorm. Maar deze bestaat in niets anders dan in de uiterlijke belijdenis van
het innerlijke geloof. En dit kan gemakkelijk met de zintuigen worden waargenomen.
De gemeenschap der heiligen wordt ook uiterlijk beoefend en zij strekt zich
uit tot hen die tot nu toe geen leden zijn, maar die geacht kunnen worden tot
haar te behoren, zij het alleen in potentia quadam, d.w.z. dat zij weliswaar in
de kring van de gemeente verkeren, maar zonder zich uitdrukkelijk bij haar te
hebben gevoegd. De belijdenis van de kerk dient te resoneren in de religieuze
receptie en gehoorzaamheid eraan. De kerk is in haar geschiedenis aan allerlei
veranderingen onderworpen. Maar zij kan nimmer totaal van het geloof afvallen. Christus heerst immers temidden van zijn vijanden.
Amesius heeft door zijn strikte aandacht voor de gemeenschap met Christus een reformatorisch gegeven centraal gesteld. We zagen reeds eerder dat
Bucer en Calvijn deze centrale gedachte hebben gebruikt in hun opvatting van
de kerk, zoals Zanchi het na hen deed. Op dit punt sloot Amesius zich duidelijk
aan bij hetgeen zelfs het hart van de Reformatie kan worden genoemd. Luther
zette in zijn tractaat De Vrijheid van een Christenmens uiteen dat wij het heil
slechts ontvangen in verbondenheid aan Christus: Hij is de Bruidegom, de kerk
is zijn bruid.
Binnen de theologie van de Nadere Reformatie was deze centrale gedachte
uit de gereformeerde theologie min of meer op de achtergrond geraakt. Sterker
dan voor de mystieke unie met Christus werd daarin aandacht gevraagd voor
de verkiezing en de wedergeboorte. Men kan niet ontkennen dat ook daarmee
kardinale aspecten van het wezen van de kerk aan de orde waren. Maar de
verschuiving inzake deze punten betekende dat er ruimschoots mogelijkheid
aanwezig was om de gehele kerkopvatting in de speculatieve sfeer te trekken.
Dat zij daar, althans bij de meeste representanten van de beweging in het begin
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en in de bloeitijd, niet terecht kwam, is te danken aan het realisme waarmee
men het kerkelijke leven wel moest benaderen. Zo verschoven de verkiezing
en de wedergeboorte in de realiteit van het kerk-zijn eveneens vanuit het centrum naar de achtergrond. Het scholastieke gebinte bleef echter stevig staan.
En daarin heeft de Nadere Reformatie zich gevoegd in haar prediking en pastoraat en in haar voortdurend appèl tot het reformanda. De theologie die het
wezen van de kerk trachtte te omschrijven, hield vast aan de reformatorische
grondlijnen. Maar zij drong sterker dan in de tijd van de Reformatie zelf in de
richting van de zichtbare kerk. En de grote vraag die aan haar gesteld werd,
was die naar de kerkelijke structuur of de vorm waarin het kerkelijke leven
zich naar de Schrift en in overeenstemming met de confessionele grondslagen
diende te ontwikkelen.
Overzien we de tot nu toe geschetste ontwikkeling, dan constateren we dat
er een tendens is om vast te houden aan de principia die de Reformatie omtrent
de kerk heeft gehanteerd. Dordt 1618/'19 heeft wat dit betreft ook invloed
gehad, zoals bij Voetius geconstateerd werd. De eerste pastorale predikers,
Taffin, Teellinck en Udemans, hebben een sterk ethisch aspect aangebracht in
het kerkbegrip. Voetius deed daarvoor niet onder. Hij is de sprekende vertegenwoordiger geworden van het eigenlijke ideaal van de Nadere Reformatie:
orthodoxie {scientia) en piëtisme (pietas) gaan bij hem hand in hand. W. a
Brakel heeft in zijn volkse dogmatiek diens hoofdlijnen wat de kerk aangaat
vertaald. Alles dringt bij hem naar de zichtbaarheid van de kerk, die van haar
onzichtbare wezen getuigenis moet blijven afleggen. Amesius houdt de gedachte levend dat het geheim van de kerk te zoeken is in de gemeenschap met
Christus. De Nadere Reformatie was voor die gedachte beslist niet ongevoelig.
Maar zij vertoont op dit punt een andere accentuering. En daar zou in de
toekomst een lijn duidelijk worden, die tot een verschillende kerkelijke structuur zou voeren.

2. D E STRUCTUUR VAN DE KERK

a. Reformatie en Orthodoxie over de kerkelijke structuur
Het reformatorische ideaal inzake de organisatie van het kerkelijke leven bereikte ons land in de jaren zestig van de zestiende eeuw. Het stond toen nog
midden in een crisis, die de gehele gereformeerde wereld aanging. Twee namen kunnen hier genoemd worden. In Frankrijk had Jean de Morély een sterke
invloed, waartegen Beza zelf te hulp werd geroepen.84 De Morély schreef een
tractaat over de tucht en regering van de kerk, waarin hij de lijnen wilde
doortrekken die gegeven waren met het priesterschap van alle gelovigen.85 Hij
stelde een plan op dat de mogelijkheid schiep om de gemeente, ongacht haar
grootte en samenstelling, bij iedere besluitvorming te betrekken.
Het ontwerp van De Morély moet wel een revolutionaire indruk gemaakt
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hebben. De felheid waarmee de Franse kerken het verwierpen is daarvoor
tekenend. Zijn werk werd weerlegd door Antoine Chandieu, voorzitter van de
eerste synode van de Franse kerken (1559) in het geschrift La confirmation de
la discipline ecclesiastique, observee es eglises reformees du royaume de France,
1566.86 Het vond in Nederland zo'n grote instemming, dat de synode van
Middelburg (1581) besloot om het tractaat van Chandieu in het Nederlands te
laten vertalen.87 Dit besluit paste geheel in het streven van deze synode om een
krachtige en duidelijke structuur van de kerk van toepassing te verklaren voor
geheel het gereformeerde kerkelijke leven in de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden. Sinds het convent van Wezel (1568) en de synode van Emden
(1571) stond dit kerkelijk model de leiders van de Nederlandse gereformeerde
beweging voor ogen.
Het was in politiek opzicht een duidelijke keuze voor het door Genève
gestempelde Franse protestantisme.88 In het bepalen van de kerkelijke organisatie richtte men zich eveneens op de voorbeelden van Genève en Straatsburg.89 Dit betekende dat men zich wat dit punt betreft min of meer afwendde
van Zürich als voorbeeld voor de organisatie van het kerkelijke leven. De
reden daarvoor ligt in het feit dat in de Heidelbergse twisten, waaraan de naam
van Thomas Erastus verbonden is met die van Ursinus en Olevianus, de beslissing viel om zich te laten leiden door Beza en niet door Bullinger. Daarmee
was tegelijk een keus gedaan omtrent de al of niet zelfstandige verantwoordelijkheid van de kerkeraad voor het zedelijke leven in de gemeente.90
Deze strijd over de kerkelijke discipline, zoals men haar pleegt te noemen,
had tot inzet de bevoegdheid van de kerkeraad om de kerkelijke tucht te oefenen in een samenleving waarvan de overheid tot de gereformeerde religie was
overgegaan. Wij herkennen dezelfde problematiek in het jonge gereformeerde
kerkelijke leven, dat na de bevrijding (1572) in Nederland moest worden opgebouwd. We hebben daaraan een anoniem geschrift te danken, dat duidelijke
trekken vertoont van een ideële verwantschap met de auteurs in de Heidelbergse situatie: De Politia et Disciplina Civili et Ecclesiastica, turn Israeliticae,
turn Christianae Reipublicae, Leiden 1585.91
De bestuurswijze van het Oude Testament wordt in dit werk vergeleken
met die van het volk van God in het Nieuwe Testament. Het gezag van de
overheid in kerkelijke zaken wordt breedvoerig besproken. Het verschil tussen
het kerkelijk gezag en het gezag van de burgerlijke regering wordt aangewezen
met behulp van een historisch en exegetisch overzicht van de beschikbare
gegevens. Achter dit geschrift staat de overtuiging van het gereformeerde protestantisme, nl. dat de kerk recht heeft op haar eigen bestuurswijze. De Nederlandse Geloofsbelijdenis sprak van de geestelijke politie, d.w.z. de door de
Heilige Geest gehanteerde manier van regering van de kerk.
Deze moest geregeld worden in de kerkorde, zoals deze naar gereformeerde
overtuiging ruimte moest bieden voor de doorwerking van Woord en Geest en
voor de gestalte van de kerk rondom de sacramenten. De kerkelijke tucht
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vormde daarbij maar niet een aanhangsel, maar zij behoorde naar de overtuiging der gereformeerden tot de kentekenen van de kerk.92
Wij herkennen achter dit concept de gerijpte gedachten van de gereformeerde Orthodoxie, zoals deze uit tal van geschriften uit de tweede helft van
de zestiende eeuw zijn op te maken.93
b. G. Zanchi
We kiezen als voorbeeld de brede uiteenzetting die Zanchi geeft in zijn De
religione christianafides.94 Hij bespreekt hier de kerkregering en de betekenis
van het kerkelijk ambt. Christus zelf regeert de gemeente, die zijn lichaam is.
Hij doet dit rechtstreeks, door zichzelf. Maar Hij maakt ook gebruik van medewerkers, cooperarii. Daarbij neemt Zanchi de paulinische gedachte over dat de
dienaren van de kerk Gods medewerkers zijn, in die zin dat God hen gebruikt
in zijn eigen dienst. Het is opmerkelijk hoezeer Zanchi hier gebruik maakt van
de gedachten omtrent het ambt en de dienst in de gemeente van Christus,
waarover Bucer zich breedvoerig had uitgesproken. Ook Zanchi brengt hierbij
de vleeswording van het Woord ter sprake. Zij dient als een aanwijzing dat
Christus zelf de dingen doet door de mensen. Ieder heeft in de gemeente als
lichaam een eigen taak en roeping, maar dienaren in een speciale betekenis zijn
zij die als leraar optreden en als dienaren van het Woord, van de sacramenten
en van andere kerkelijke zaken. Ook de overheden zijn als dienaren van Christus te beschouwen. Maar hun dienst is van die van de kerk geheel verschillend.
De kerk zou hen, als het er op aankomt, kunnen missen.95
Zanchi brengt het drievoudige ambt in de kerk in verband met de drie zaken
die de hoofdsom uitmaken van de christelijke vroomheid: het geloof in Christus, de permanente bekering en de liefde tot de naaste. 'Het eerste bestaat in het
onderwijzen en prediken van het evangelie, en tegelijkertijd in het bedienen
van de sacramenten en het brengen van de openbare lofoffers door Jezus Christus. Daarna komt het waken over de kudde en het acht houden op de zeden
ervan, het zich toeleggen op het verbeteren van de gebreken en de zorg dat een
ieder als een ware priester zichzelf aan God offert als een levende en heilige
offerande, om God te behagen. En ten slotte dat de zorg voor de armen wordt
vervuld en men zich moeite geeft dat het niemand aan iets ontbreekt'. 96
Corresponderend met deze drievoudige taak is het bestaan van drie ordines
van kerkelijke dienaren: de leraren en de herders bedienen het Woord en de
sacramenten in de vergadering van de gelovigen. De presbyters zijn er om de
broederlijke tucht te verzorgen. De diakenen verzorgen de armen en de zieken.
Om de Schriftgegevens zo te presenteren dat deze drie ordines hun fundament
daarin kunnen vinden, maakt Zanchi gebruik van de onderscheiding in tijdelijke en blijvende ambten. In alle gevallen is vandaag een wettige zending noodzakelijk. De ware kerk wordt gekend aan de zuivere leer. Het ware ambt is
eveneens daaraan te herkennen.97
Van belang is nog de plaats die Zanchi toekent aan de synoden van de kerk:
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'Wij zijn er bijzonder sterk van overtuigd, geleerd zowel door de Heilige
Schrift als door de ervaring, dat de kerk niet recht geregeerd kan worden,
wanneer er niet op geregelde tijden bijeenkomsten van haar dienaren worden
gehouden, zowel afzonderlijk in iedere kerk, die men consistorie of kerkeraad
pleegt te noemen, als openbare gemeenschappelijke vergaderingen, in iedere
provincie of ieder koninkrijk, die men daarom provinciale synoden pleegt te
noemen'. Daarnaast pleit Zanchi voor het houden van oecumenische synoden,
waar alle christenvolken uit de gehele wereld vertegenwoordigd zijn. In vrijheid zou men daar de zin en mening van een ieder kunnen horen, en met
algemene instemming zou men daarna naar het Woord van God en in overeenstemming met de meest gezaghebbende concilies een beslissing kunnen nemen.98
Op deze wijze zou de kerk haar eigen discipline kunnen handhaven. 'De
kerk wordt immers geregeerd door de discipline, en zonder discipline kan zij
niet recht geregeerd worden'. Zanchi omschrijft haar als de manier waarop wij
in de school van Christus als zijn discipelen leren te leven en alles leren te
verrichten volgens de leer van het evangelie, zowel in het openbaar alsook
persoonlijk, tot opbouw van de gemeente en tot ons heil. Zij omvat de vroomheid in haar geheel, in begin, voortgang en einde."
De structuur van de kerk volgens dit ontwerp is die van een kerk met
duidelijk omschreven ambten, die gericht zijn op de drievoudige gestalte van
de ware vroomheid: geloof, bekering, liefde. De kerkelijke tucht laat zich
eveneens omschrijven met een verwijzing naar de betekenis van de zuivere
pietas. De disciplina ecclesiastica staat in dienst van dezelfde vroomheid, die
een begin moet kennen, een voortgang en ook een einde, een zuivere voltooiing van wat God eenmaal zelf gewerkt heeft. Dit beeld van de kerkelijke
structuur omvat ook de synodes. Zij horen er wezenlijk bij, vanaf de kerkeraad
tot en met de oecumenische synode, waar heel de christenheid vertegenwoordigd is. Presbyteriaal-synodaal: het is het ontwerp van de gereformeerde Orthodoxie.
Vergelijken we daarmee de uiteenzettingen die we aantreffen in de Nederlandse dogmatische leerboeken, dan stemmen zij hiermee grotendeels overeen.
Junius gaf in Heidelberg en in Leiden colleges over de kerkelijke organisatie.
Hij schonk in beide gevallen aandacht aan de grote waarde van de disciplina.
Dit laatste begrip omvat meer dan alleen de kerkelijke tucht. Het is tegelijk de
aanwijzing voor de gehele kerkelijke bestuurswijze.100
De gereformeerde Orthodoxie heeft zich wat de opvatting omtrent de kerkelijke structuur betreft, aangesloten bij het gedachtengoed waarvan Zanchi
een door allen erkend vertolker was. De Leidse Synopsis biedt een uitvoerige
disputatie over de kerkelijke discipline van de hand van A. Walaeus. Deze had
zijn sporen verdiend in de strijd om de zelfstandigheid van de kerkregering.101
Zijn uiteenzettingen gaan uit van de gedachte van de kerkelijke macht die
Christus uitoefent, die gegeven is niet tot verderf maar tot opbouw. Over deze
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sleutelmacht beschikt de kerk. Het is een geestelijke macht. Zij heeft betrekking op hetgeen het wezen uitmaakt van de kerkelijke gemeenschap: de vergeving van de zonden. Ook Walaeus plaatst in dit opzicht de kerkelijke macht
tegenover die van de overheid.102 Daarachter gaat ook bij hem de zienswijze
schuil dat de kerk haar eigen organisatie heeft. Wat gemeengoed was in de
gereformeerde christenheid van het eind van de zestiende eeuw en het begin
van de zeventiende, vinden we in de Leidse dogmatiek op een heldere manier
uiteengezet.
De Nadere Reformatie heeft zich in grote lijnen daarbij aangesloten. Zij heeft
in woord en geschrift de stelling verdedigd dat Christus de enige Koning is van
zijn kerk, en dat de hele kerkelijke structuur als zodanig uitdrukking moet
geven aan de soevereiniteit waarmee Hij regeert, op een directe manier, maar
vooral ook door middel van de mensen. De orde van de kerk diende derhalve
om de kerk werkelijk te laten zijn wat zij krachtens haar wezen moest zijn:
lichaam van Christus in de bediening van het Woord, de sacramenten en de
uitoefening van de kerkelijke tucht.
c. Voetius als verdediger van de zelfstandige kerkelijke structuur
We beperken ons tot Voetius, nu als de grote canonicus van de Nadere Reformatie. Zijn kerkrechtelijke theologische arbeid stond in dienst van het ideaal
van gemeenteopbouw, zoals dit de Nadere Reformatie voor ogen stond. Met
een vrijwel ongeëvenaarde kennis van literatuur en van zaken, heeft Voetius de
gestalte van de kerk getekend. We namen kennis van de theologie achter zijn
kerkbegrip. We mogen dit nu niet vergeten. Want zijn kerkrecht is niets anders
dan uitdrukking van die inzichten. De grondgedachte is wel deze, dat de kerk
van Gods verkiezende genade, de ecclesia mystica, zichtbaar wordt in onze
werkelijkheid. Daarom geldt zijn belangstelling in de Politica ecclesiastica de
geïnstitueerde kerk. Daarover schrijft hij met toewijding. Hij hanteert daarbij
het schema waaronder hij de gehele stof samenvat: allereerst de kerkelijke
zaken en handelingen, vervolgens de kerkelijke personen en in de derde plaats
de kerkregering, met een bijzondere aandacht voor de kerkelijke tucht. Daarmee is het hele terrein van het kerkrecht in kaart gebracht.103
Voetius heeft de ervaring van meer dan dertig jaar kerkelijke en academische praktijk voor dit werk vruchtbaar kunnen maken. Hij wist zich daarbij een
vertegenwoordiger van een rijke gereformeerde traditie, die hij door en door
kende. In zijn werk komen de namen van talrijke woordvoerders voor die hem
op de een of andere manier geleid hebben. De Duitse theologie is vertegenwoordigd in de namen van Hyperius en Zepperus. De eerste, leerling van
Bucer, stond bekend als ecclesioloog, als kenner van de oudheid en vormgever
van het kerkelijke leven in Hessen en daarbuiten. Zepperus leverde in diens
voetspoor een werk waarin de Nederlandse theologie zichzelf wel weer moest
herkennen. Hij schreef een Politia ecclesiastica, waarin hij de kerkorde van
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Middelburg (1581) als uitgangspunt nam. In Nassau was die kerkorde ingevoerd. De toelichting die Zepperus gaf, diende Voetius als voorbeeld. Zij sloot
aan bij zijn eigen opvatting over gemeenteopbouw.104
De Engelse gereformeerde traditie is bij Voetius ruimschoots vertegenwoordigd.105 Walter Travers en R. Parker vertegenwoordigen een stroming die
van betekenis was voor de ontwikkeling van het Independentisme.106 Ook voor
Parker, evenals voor Travers trouwens, ging het in de kerk om de regering van
Christus door zijn Woord. Maar Parker balanceerde op de rand van het Independentisme, terwijl Voetius zich daarvan vrij trachtte te houden. De vraag of
hem dit inderdaad gelukt is, wordt in de wetenschap van het kerkrecht tot op
heden verschillend beantwoord. Dit heeft te maken met het feit dat men hem
als arbiter betrok in de negentiende-eeuwse strijd om de gestalte van de kerken
die door de Afscheiding en met name door de Doleantie waren ontstaan. Wij
laten de kwestie hier rusten, omdat het ons te doen is om het beeld dat wij via
Voetius krijgen van de zeventiende eeuwse kijk op de structuur van de kerk.
De gemeente institueert zichzelf
De kerk zoals zij functioneert in de samenleving als zichtbare of geïnstitueerde
kerk, komt tot stand door een vrijwillige daad van de belijders. 'Zij is een
bondgenootschap van gelovigen, op voet van vrijwilligheid aangegaan ter beoefening van de gemeenschap der heiligen, of ter wederzijdse mededeling van
die zaken die op de zaligheid betrekking hebben' . 107 Men heeft, niet geheel ten
onrechte, in deze definitie een weerklank gehoord van wat in de kringen van de
congregationalisten en independenten gezegd werd over het zogenaamde kerkverbond. En men miste erin de betrekking op het verbond der genade. Wat het
laatste aangaat: Voetius heeft de werkelijkheid van het genadeverbond zeker in
verband gebracht met de kerk. Maar hij beperkte zich tot de openbaring van de
kerk als zodanig. We weten hoe in de zestiende eeuw kerken werden geïnstitueerd. Men vierde Avondmaal, en uit de avondmaalsgangers werd een kerkeraad gerecruteerd, die de gemeente bijeen riep. 108 Voor Voetius was deze gang
van zaken in overeenstemming met wat van een kerk verwacht mocht worden.
De gemeente bestaat uit ambtsdragers, die samen met het volk de kerk vormen.
Op beide elementen valt de nadruk. De gemeente institueert zichzelf, doordat
men bijeenkomt en een verbond aangaat. Deze relatie is voor Voetius even
wezenlijk als de relatie tussen ambt en gemeente. Er is sprake van een unio,
zowel tussen de gelovigen als tussen de gelovigen en de ambtsdragers. Bij de
independenten valt alle nadruk op het sluiten van het kerkverbond. De rest
vloeit daaruit vanzelf voort. Bij Voetius ontvangt dat kerkelijk verbond eveneens een sterk accent. Maar het wordt niet overtrokken.
De gelovigen stellen een daad, doordat zij als eersten samenkomen. Hun
consensus is het f undamentum proximum voor de gemeente. Maar die consensus betreft ook de verkiezing van een dienaar van de gemeente.109 En dikwijls
zal een dienaar of zullen dienaren uit een andere plaats een zending ontvangen
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om een gemeente te organiseren. Er is sprake van een vorm van coöperatie
tussen ambt en gemeente, waarbij de vraag waar de initiatieven liggen in het
midden blijft. Voetius denkt aan bestaande gemeenten, waaruit zich andere
gemeenten vormen. Hij ziet een taak voor de predikanten, maar ook voor de
magistraten. En in elk afzonderlijk geval kan de situatie anders zijn. Maar hoe
dan ook: de gelovigen blijven niet op zichzelf staan. Achter hün actie staat de
prediking, het geloof, de innerlijke krachtdadige roeping tot geloof en tot de
belijdenis van dit geloof. Maar de eigenlijke daad van de instituering is een
daad van de gelovigen zelf. Zij bestaat in de wederzijdse overeenstemming tot
deze heilige vereniging.110
Independentistisch ?
Mocht men soms denken dat hier toch een independentistische neiging bij
Voetius openbaar komt, dan dient men zich voor de geest te roepen hoe Voetius de belijdenis van het geloof geregeld wil zien. Het onderricht in de leer
van de kerk dient vooraf te gaan.
Wanneer er sprake is van een nieuw te institueren kerk, moeten allen die
daarvoor in aanmerking komen in een bijeenkomst hun wens, hun overeenstemming en hun voornemen te kennen geven. Vervolgens dienen zij die samen een gemeente wensen te vormen hun geloof te belijden. Dit kan gebeuren
in het openbaar, of met geopende deuren voor een kerkeraad of voor afgevaardigden van een synode.
Gaat het om de toelating van leden tot een gemeente die reeds geïnstitueerd
is, dan zal de dienaar een onderzoek instellen naar de kennis van de catechismus. Voetius is van oordeel dat men dan niet een reeks vrij algemene vragen
moet stellen over de bekering, het geloof en de genade, en wel in het bijzonder
met een toepassing op zichzelf, maar ook en vooral die vragen die de hele zaak
afronden: of zij de leer van onze kerken erkennen als het rechtzinnige geloof
en als de weg der zaligheid, of zij beloven dat zij door Gods genade tot aan hun
dood toe in de belijdenis van die leer zullen volharden, of zij beloven dat zij
heilig en in overeenstemming met deze leer zullen leven en of zij zich onderwerpen aan de kerkelijke tucht.111
Voetius betoont zich geen voorstander van het verhalen van de manier van
de bekering of van de belijdenis van speciale zonden. Hij acht dit niet nodig en
zelfs niet nuttig, wanneer het gaat om de toelating tot de belijdenis van het
geloof. De bezwaren die men tegen de biecht aanvoert, zoals deze in de kerk
van Rome in gebruik is, gelden hier evenzeer. Iets anders is het, wanneer
iemand die openlijk in de zonde leefde zich bij de gemeente wil voegen. Dan
zal van die zonde afstand gedaan moeten worden. Wanneer het gaat over de
vraag of men zijn bekering moet verhalen bij de toelating tot de belijdenis,
antwoordt Voetius eveneens ontkennend. Men vindt dit niet in de Schrift. De
omstandigheden waaronder de bekering plaatsvond kunnen van een zodanige
aard zijn, dat men er beter over kan zwijgen. Een belijdenis voor God is soms
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veiliger dan voor de mensen. Ook al zou iemand een speciale behoefte hebben
om zijn bekering te verhalen, dan geldt nog dat niemand weet wat in een mens
is, dan de geest van de mens die in hem is (1 Cor. 2:11), hetgeen volgens
Voetius op hetzelfde neerkomt als wat Aristoteles te kennen gaf: wij kunnen
niet in het hart van een ander lezen. Een algemene verklaring van berouw is
voldoende.
Een werkelijk bezwaar ziet Voetius ook nog in het feit dat men meent dat
men altijd de bijzondere wijze van zijn bekering kan weten. Maar dat is in
strijd met Johannes 3:7v. Het is mogelijk dat iemand van jongs af wedergeboren is en zonder grote schokken geleidelijk tot bekering kwam, * zodat zij het
eerste begin en de wijze van het ontstaan van hun bekering niet kunnen vertellen'. 112
Op deze punten week Voetius duidelijk af van de opvattingen die onder de
independen ten gangbaar waren. Hij kende de omschrijving die zij van een
kerk gaven, waarbij de grootte van de gemeente een rol speelde: een gemeente
mag niet groter zijn dan er op één plaats kan samenkomen om het Woord te
horen.113 Maar hij wees deze redenering af als niet ter zake. 114 Men zou op die
manier het wezen van de kerk laten afhangen van toevallige omstandigheden.
Ook op het punt van de plaats van de kinderen in de gemeente koos Voetius
een andere koers dan Amesius. De laatste had een opvatting die Voetius weergaf met de aanduiding 'onvolledige' leden. Kinderen hadden toegang tot de
kerkelijke activiteiten, maar ze konden niet als volwaardige leden worden
beschouwd. Voetius zelf wilde zich liever houden aan de uitspraak van het
doopformulier in de eerste vraag aan de doopouders: 'leden der gemeente'. 115
De kwestie zou lange tijd een rol spelen in de wrijvingen tussen de gereformeerde vaderen en de independenten. Opvallend is de voorzichtigheid waarmee Voetius de kwestie ter sprake brengt.
De gemeente constitueert zichzelf. Zij vindt een consensus en zij gaat over
tot instituering. Men kan daarin een element herkennen, dat teruggaat op de
gedachten van Luther en Calvijn. Het priesterschap der gelovigen functioneert
waar de gelovigen samenkomen. De independenten bleven daarop de nadruk
leggen. Voetius had echter niet minder dan zij oog voor de betekenis van het
priesterschap van alle gelovigen. Hij gaat op de waarde ervan in, wanneer hij
spreekt over populus ecclesiasticus en de betekenis ervan schetst in het tweede
deel van zijn Politica ecclesiastica.116 Bij de bespreking van de ambten in de
kerk komen we daarop terug.
De sleutelmacht als het proprium van de gemeente
Voor de kerk is het van wezenlijk belang dat zij haar eigen rechtsgebied heeft.
Zij onderscheidt zich daarin van de staat en van andere samenlevingsvormen,
dat Christus aan de gemeente de sleutelmacht heeft verleend. Voor de Reformatie was deze potestas clavium aan de gemeente verleend en werd zij uitge234

oefend door de dienaren, die daarin de gemeente vertegenwoordigden. De
gemeente als zodanig beschikte over depotestas, de dienaren van de gemeente
over de autoritas.117 Beide begrippen hadden betrekking op de vergeving van
de zonden.
Voetius gaat in dit spoor. Hij omschrijft de kerkelijke macht als het heilige,
ambtelijke recht dat door Christus als Hoofd aan de gemeente is verleend en
gewoonlijk toegepast wordt om zichzelf en het hare uiterlijk te regeren tot
wederzijdse opbouw en zaligheid. De volmacht is dienend van aard. Dat Voetius hier spreekt van een uiterlijke regering, staat in verband met het feit dat zij
betrekking heeft op de uiterlijke, zichtbare en geïnstitueerde kerk.118 Maar
daarachter staat de overtuiging dat Christus zelf zijn kerk regeert door deze
volmacht. De gemeente beschikt er over, wanneer zij gelovigen in haar midden
toelaat, en zij oefent deze macht ook uit wanneer zij haar ambtsdragers verkiest. Ook in andere werkzaamheden oefent zij depotestas clavium.119
Evenals Bucer en Calvijn beschouwt Voetius deze volmacht als een proprium van de gemeente als zodanig. Zij is niet als een wereldse of seculiere
bevoegdheid op te vatten. Zij is evenmin politiek of economisch. Het is een
macht die alleen aan Christus als de hoogste gezagsdrager is toevertrouwd. De
gemeente mag daarom niet als een monarchie worden opgevat, zij vertoont een
democratisch-aristocratisch karakter. Haar volmacht is dienend van aard. Zij
kan de gewetens niet onmiddellijk en direct binden, maar zij kan zich wel laten
gelden, door te getuigen, te overtuigen, door te binden of te ontbinden en uit
het Koninkrijk van Christus uit te sluiten. Maar dit gebeurt niet op de manier
van een uiterlijke, dwingende macht, omdat de gemeente niet beschikt over
een heersende macht. Zij is zuiver en alleen dienend of ambtelijk van aard.120
Op dit punt discussieerde Voetius zeer principieel tégen de overheidsbemoeienis. Hij had daarbij geen andere bedoeling dan het zuiver houden van de
kerkelijke macht ten behoeve van de gemeente van Christus. In het laatste deel
van zijn werk kwam hij nog eens uitvoerig terug op de kwesties die met de
kerkelijke macht samenhingen.121 Hij betoogde de noodzaak van een goede en
gezonde opvatting van de zaak. Zij vormde voor hem een onderdeel van de
christelijke leer. Hij bracht ook nu een duidelijk onderscheid aan met de bevoegdheid van de overheid, en betoogde het geestelijk karakter van wat er in
de kerkregering aan de hand was. Hij kon daarbij verwijzen naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 30), die immers ook sprak over de geestelijke bestuurswijze van de kerk, zoals de Here ons in zijn Woord heeft geleerd.
Daarin liet hij merken dat voor hem de overeenkomst van de kerkelijke
structuur met de Schrift bijzonder zwaar woog. De Bijbel was volgens Voetius
duidelijk op dit punt. Hij vond in de Schrift geen menselijke regering op basis
van politieke statuten. Tot in de onderdelen van het kerkrecht toe ging het om
deze geestelijke kant van de zaak. In het binden en in het ontbinden was voor
hem sprake van een geestelijke activiteit, die alleen een geestelijk mens op een
geestelijke manier kon verstaan.122 Voetius paste dit beginsel toe op alle on235

derdelen van de kerkelijke discipline, en hij besloot zijn uiteenzettingen met de
conclusie: 'Aangezien derhalve de kerkelijke macht en bestuurswijze naar beginsel en norm, in oorsprong en ook naar alles wat er van afhangt, naar materie, vorm, subject, object en doel geestelijk is, volgt daaruit dat zij formeel
gesproken noch ook specifiek opgevat werelds of burgerlijk is, maar van dier
soort onderscheiden, en bijgevolg berust zij niet bij de magistraat als een eerste
en eigenlijk subject van de kerkelijke macht'. 123 Voetius verzette zich hierbij
tegen de mening van a-religieuze mensen, libertijnen, remonstranten en alle
caesaropapisten.
De proef op de som wordt genomen, wanneer Voetius breeduit de procedures beschrijft waarin de kerkelijke tucht wordt uitgeoefend. Hij doet alles om
het pastorale en geestelijke motief te laten gelden. Maar tegelijk wijst hij de
methode van de independenten ook hier met kracht af.124 De gemeente wordt
bij de uitoefening van de tucht geleid door de kerkeraad. Hier sluit Voetius
zich aan bij de exegese die Beza van Mattheüs 16:19 en 18:18 had gegeven.
'Zeg het aan de gemeente': dat kon niet betekenen, aan de gemeente als zodanig, maar diende te worden opgevat als aan degenen die daartoe door de gemeente waren aangewezen. In een afzonderlijke verhandeling werd Erastus
getekend als een tegenstander van de kerkelijke tucht.125 Het was zonneklaar
dat zijn opvattingen met die van de remonstranten radicaal werden afgewezen.
Voetius nam alle argumenten over die in de strijd in Heidelberg hadden
gediend. En hij wees met kracht de opvatting af die voor een werkelijk kerkelijke tucht geen ruimte liet.
Zo tekende hij dus de gemeente: een geestelijk lichaam van Christus, waarin alle bevoegdheid, macht en gezag geestelijk van aard was. Het liet zich
denken dat men op plaatselijk niveau aan de verwerkelijking van dit ideaal kon
werken. Liet het zich ook toepassen, wanneer de kerkelijke macht door synoden moest worden uitgeoefend?
De meerdere vergaderingen
Voetius was een krachtig voorstander van de bevoegdheid der meerdere vergaderingen.126 Hij was zeker geen verdediger van het independentistische standpunt. Hij sprak in dit verband over een afgeleide en gedelegeerde bevoegdheid
van een classis of synode. En hij vergeleek deze bevoegdheid met die van een
kerkeraad, waaraan immers de gelovigen gehoorzaamheid hebben te betonen,
zolang ze niet in strijd komen met Godlijk dat p l
tselijke kerken tot een vereniging komen in classicaal of synodaal verb
nd.129 Voetius stond in zijn afwijzing van het In plaatselijke kerken dienen
beschouwd te worden als de eigenlijke kerken. Wanneer men andere vormen
van samenvoeging een kerk noemt, geschiedt dit slechts per accidens, d.w.z.
het behoort niet tot het wezen van de kerk. Men mag de roomse onderscheidingen omtrent de kerken niet overnemen. Afgedacht van elke vorm van correspondentie, d.w.z. van elke manier waarop een kerkverband functioneert, is
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iedere plaatselijke kerk (ecclesia parochialis) essentieel een ware kerk. Voetius is van oordeel dat de regering van zo'n plaatselijke kerk volledig kan zijn,
ook al is er van een kerkverband geen sprake. Het kan zelfs in sommige gevallen beter zijn om geheel zelfstandig te staan, bijvoorbeeld te midden van ongelovigen, of wanneer een magistraat minder welwillend optreedt. Men mag een
kerkverband aangaan (een correspondentie instellen), wanneer daar het welwezen van de kerk mee gebaat is. Sprekend over het kerkverband geeft Voetius
te kennen, dat de kerkelijke macht die h\er in geding is, niet van 'berovende
aard', maar 'samenbrengend' is (non esse collatamprivative, sed cumulative),
nl. opdat depotestas van de plaatselijke kerk daardoor des te rijker zou uitkomen en des te effectiever zou zijn. Door de macht van een synode mag er in
geen enkel opzicht iets worden afgedaan van de bevoegdheid van de plaatselijke kerk. In die plaatselijke kerken berust de oorspronkelijke kerkelijke macht.
De uitvoerende macht berust bij een classis, waarbij de vergelijking tussen de
gemeenteleden en de kerkeraad opgaat. Maar men mag dit niet zo opvatten
alsof de plaatselijke kerken geen regering zouden uitoefenen, wanneer er een
synode of classis vergadert.128
Men ziet dat Voetius hier concessies schijnt te doen aan de independenten.
Maar nu hij deze dingen heeft toegegeven, ('His concessis a parte nostra..,')
somt hij een lange lijst met voorwaarden op waaraan een gereformeerd kerkverband moet voldoen. En hij verzoekt zijn orthodoxe broeders om hem op dit
punt tegemoet te komen. Het gaat immers niet over de verzoening door Christus, of over de rechtvaardiging door het geloof of dergelijke geheimen van het
geloof, maar over de uiterlijke regering van de kerk. En wanneer men dit in het
oog houdt, dan is het niet alleen toegestaan maar zelfs zeer nuttig, veeleer
noodzakelijk dat plaatselijke kerken tot een vereniging komen in classicaal of
synodaal verband.129
Voetius stond in zijn afwijzing van het Independentisme niet alleen. Zijn
Utrechtse collega Joh. Hoornbeek (1617-1666), F. Spanheim (1600-1649) te
Leiden en met name W. Apollonius (1603-1657), predikant te Middelburg,
hebben zich eveneens in een broederlijk dispuut begeven met de independenten. Allen erkenden met Voetius, dat zij in hen te maken hadden met broeders
in het geloof. Hun bestrijding mag men wel mild noemen, wellicht omdat er in
de Nederlandse situatie sprake was van een neiging tot separatisme. Maar hun
mildheid deed niets af aan de beginselvastheid, waarmee zij de noodzaak van
de kerkelijke vergaderingen verdedigden.130
d. Voetius en A Brakel
Voetius heeft in zijn Politica ecclesiastica de structuur van de kerk tot in de
details toe getekend. Hij bleef daarbij in het spoor waarin de orthodoxe theologen hem waren voorgegaan. De nadruk viel voor hem en ook voor de anderen
op het gebeuren in de plaatselijke kerk. W. a Brakel heeft ook vrijwel alleen
daarvoor aandacht. Ook hij richt zijn belangstelling op de kerkelijke structuur,
237

waarin de potestas clavium beoefend wordt tot vergeving van de zonden. De
gemeente is de plaats waar een mens met God in het reine kan komen door de
prediking van het evangelie.131
Voor beiden, zowel voor Voetius als voor A Brakel, ging het speciaal om
het geestelijk functioneren van de kerkelijke structuur. Zij kenden nog niet het
problematische dilemma van de kerk als instituut en als gebeuren, dat in de
twintigste eeuw een rol zou gaan spelen.132
Zij waren ook overtuigd dat hun opvatting omtrent de kerk het meest beantwoordde aan de eis van de Heilige Schrift. En men moet zeggen dat zij in hun
opvattingen getrouw waren aan het kerkelijk ideaal zoals dit in het begin van
de gereformeerde traditie was nagejaagd. De gemeente rondom het Woord en
tegelijk zichtbaar geïnstitueerd rond het Avondmaal. Zij deelt in de genade van
de gemeenschap der heiligen. Zij beschikt over een volmacht die reikt tot in de
eeuwigheid, niet omdat zij van zichzelf daartoe bekwaam is, maar omdat zij
het Woord heeft, dat op aarde klinkt en in de hemel gehoord wordt. Men
geloofde dat God naar dat Woord zou oordelen, en men bediende in deze
wetenschap de sleutelen van het hemelrijk met overtuiging.133
De vraag die men bij de beschouwing van hun uiteenzettingen moet stellen
is, of zij er in zouden kunnen slagen om de twee componenten van het kerkzijn werkelijk bij elkaar te houden. De kerk was voor hen een instituut, opgebouwd naar de gegevens van de Schrift. Bleef zij flexibel genoeg? En vooral:
zou zij beschikken over de warmte en gloed die noodzakelijk was om haar ook
een gemeenschap der heiligen te doen zijn? Op de rand van het Piëtisme zou
die vraag straks sterker en sterker worden. Zou er geen verstarring kunnen
optreden, waardoor het instituut overeind bleef terwijl de warmte er uit weg
zou trekken? En zou - dat was immers de andere kant - de gemeenschap der
heiligen als geloofsgemeenschap krachtig genoeg zijn om aan de zuigkracht
van allerlei subjectivistische stromingen te ontkomen?
Deze vragen komen uit de geschiedenis op ons af. Hingen zij op de een of
andere manier wellicht samen met de altijd aanwezige spanning tussen kerkbegrip en kerkelijke structuur, tussen wezen en vorm van de gemeente? Het
antwoord op deze vraag hangt voor een deel samen met de visie op de verhouding van ambt en gemeente. In feite doet zich hier hetzelfde probleem opnieuw
voor. Liet het institutaire ambt voldoende ruimte voor het charismatische gebeuren binnen de gemeente? Of hadden de groepen en stromingen gelijk, die
zich juist op dit punt in de kerk niet thuis voelden en die daarom buiten de kerk
bleven of zich van haar hebben afgescheiden?
De vraag houdt verband met de opvatting die men binnen deze structuur
van de kerk kon huldigen omtrent de ambten in de gemeente en omtrent de aard
van de gemeenschap der heiligen, zoals deze bij de sacramenten werd beleefd.
De volgende paragraaf is gewijd aan de kwesties van ambt en gemeente.
Daarna zullen we de sacramenten ter sprake brengen.
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3. A M B T EN GEMEENTE

a. Reformatie en Orthodoxie
Luthers ontdekking van het priesterschap van alle gelovigen betekende een
doorbraak voor het kerkbegrip. Ieder die door de Doop gekropen is, is een
gewijde priester.134 Daarmee was de weg vrij gekomen voor de herziening van
de plaats van de leek in de kerk. Bucer kleurde het priesterschap der gelovigen
in met behulp van de pneumatologie. Zijn opvatting van de rechtvaardiging
had een nauwe aansluiting aan de heiliging door de Geest.135
Men had mogen verwachten dat binnen de gereformeerde traditie de betekenis van de leek als zodanig sterker zou zijn geaccentueerd. Maar de ontwikkeling van de Reformatie verliep anders. De soms revolutionaire eisen van de
anabaptisten werkten averechts. Reeds bij de boerenopstand van 1525 nam
Luther enigszins terug wat hij omtrent het recht van de gemeente in 1523 had
geopperd.136 De roerige tijd van het koninkrijk der hemelen in Munster droeg
het hare bij aan de regressie. Bovendien bleef het ideaal van de christelijke
gemeente achter bij de werkelijkheid. Bucer verklaarde toen hij in Engeland
was, dat de situatie in Straatsburg niet had toegelaten dat men de gemeente
rechtstreeks inschakelde bij de beroeping en het onderzoek van haar dienaren.
Het argument was, dat de kerk nog niet gekomen was tot die zuiverheid die
paste bij de onderwerping aan het juk van Christus.137
De gereformeerde Orthodoxie trachtte in theorie de weg vrij te houden voor
een groter aantal ambten dan de drie gebruikelijke van dienaar des Woords,
ouderling en diaken. Zo wees Zanchi naar Bucers gedachten omtrent de zeven
ordines, die hij in aansluiting aan de vroege kerk ook voor zijn eigen tijd nog
wel gehandhaafd wilde zien.138 Maar het bleef bij de theorie. En de situatie in
ons eigen land was niet gunstig voor een vrijere ontwikkeling van de ambtsidee. De theologie borduurde voort op hetgeen de Reformatie en de Orthodoxie
haar had overgeleverd.
b. L. Trelcatius
L. Trelcatius Sr. behandelde in Leiden op zijn colleges de leer omtrent de kerk,
en in aansluiting daaraan sprak hij over de ambten in de gemeente.139 De zaak
is voor Trelcatius daarom van bijzonder belang, omdat in zijn dagen pogingen
werden ondernomen om aan de kerk het wettige ambt te ontnemen.140 Hij gaf
de volgende omschrijving van het ambt: 'Het is de heilige en publieke handeling door Christus ingesteld, waardoor sommige wettig geroepen mannen die
dingen op zich nemen en verzorgen, die leiden tot het bijeenbrengen van de
kerk, en die, wanneer zij bijeengebracht is, haar opbouwen en haar dienen tot
heil ter verheerlijking van God'. Deze definitie diende Trelcatius om het verschil met de taak van de overheid te benadrukken. Hij wees op het publieke
karakter van het ambt om daarmee het verschil aan te geven met allerlei heilige
handelingen die door gelovigen werden verricht. Het publieke karakter van het
239

ambt wees volgens Trelcatius op het uiterlijke werk, dat erdoor verricht werd.
Maar dit deed naar zijn besef niets af aan de innerlijke kracht van het ambt, die
hierin was gelegen dat Christus zelf de innerlijke zaken effectief tot stand
bracht.141
Wat dit betreft sloot Trelcatius zich aan bij de formulering van Calvijn, die
immers ook een uiterlijke en een innerlijke dienaar aanwees in de éne actie van
het ambt.142 Wat geldt van de verhouding van Woord en Geest, geldt ook van
de correlatie die in de actie van het ambt tot stand komt: 'Want in dit kerkelijke
ambt moet men twee zaken nauwgezet in acht nemen. Ze moeten met elkaar
verbonden worden, maar niet vermengd, zoals de roomsen doen. Ze moeten
van elkaar onderscheiden worden, maar niet van elkaar losgemaakt, zoals anderen doen. Immers, het zijn uiterlijke zaken die aan onze zintuigen zich voordoen, namelijk het Woord dat door de dienaar gebracht wordt en dat door de
oren wordt ontvangen, en de heilige tekenen die door de overige zintuigen
worden ontvangen. Maar het zijn ook innerlijke zaken, die door ons hart en
door onze wil in het geloof worden aangenomen, terwijl beide door God alleen
daartoe zijn voorbereid, namelijk de beloften die door het Woord worden aangeboden, Christus zelf met zijn weldaden, als de betekende zaak. Christus is
echter in dit ambt werkzaam, gebruik makend van deze dingen door ze in het
innerlijk te brengen, voor zoveel, wanneer en zoals Hij het wil. Maar Hij heeft
zich niet aan zijn eigen Woord verbonden. Hij gebruikt het vrij, als een instrument dat door zijn kracht werkzaam is, en wel om het te gebruiken tot zaligheid
van de zijnen'. 143 Christus zelf werkt de dingen. De mens werkt op de manier
van het ambt, ministraliter.
Door het ambt te omschrijven als actio blijft de dynamiek bewaard. Christus heeft het ingesteld, doordat Hij innerlijk het hart beweegt en de dienaar met
de noodzakelijke gaven toerust. De wijze en de orde van de uiterlijke roeping
heeft Hij in zijn Woord voorgeschreven. Ambt is derhalve bij Trelcatius actie
van Christus en de mens in één handeling. Maar op de achtergrond staat de
vrije genade van Christus.
Kerk en ambt zijn op een sterke manier aan elkaar verbonden. De kerk kan
niet zonder. Het is niet slechts een gave voor degenen die nog maar 'kinderen
in Christus' zijn, zoals de geestdrijvers zeggen. De kerk blijft, zolang zij hier
beneden is, afhankelijk van deze dienst. Waar het ware ambt is, daar is de ware
kerk, zo schrijft Trelcatius. Het omgekeerde is ook waar: waar het ambt in
verval raakt, daar gaat het met de kerk ook slecht. Want het is de dienst van het
Woord, het gezonde Woord.
Trelcatius beperkt zich tot de bespreking van het ambt van de dienaar van
het Woord.144 De roeping is een heilige handeling van Christus, waardoor Hij
degenen die Hij wil verkiest en ordent om zijn kerk te regeren naar de regel van
zijn Woord. De geroepenen zijn door Hem in de gemeente van de nodige gaven
voorzien. Wat de omschrijving van de roeping betreft, sluit Trelcatius zich aan
bij Calvijn: 'De innerlijke roeping geschiedt alleen door de Geest van Christus.
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Zij bestaat voornamelijk in deze twee dingen: het getuigenis van een goed
geweten, waardoor de geroepene zeker is, dat hij het ambt om geen andere
reden aanvaardt dan om daardoor de eer van God te bevorderen. Daarnaast de
bekwaamheid die hem van Godswege verleend is, waardoor hij in staat is om
van zijn kant het ambt terwille van God te vervullen. De uiterlijke roeping
geschiedt door Christus door bemiddeling van de mensen, dat is door de gemeente'. 145
Evenals andere theologen het later zouden doen, geeft Trelcatius zich moeite
om aan te tonen dat de roeping, zoals deze in de reformatorische kerken gebruikelijk was, een wettige roeping was. De eerste reformatoren waren geordend op een wettige manier. En ook de ordinatie zoals deze in de gereformeerde kerken werd verricht, was als een legitieme zaak te beschouwen, omdat zij
in overeenstemming was met het Woord van God. De roeping zoals deze
functioneerde in de roomse kerk diende afgewezen te worden als illegitiem. De
argumenten daarvoor werden breed uitgewerkt.146
Trelcatius' opvattingen herkennen we gemakkelijk als de gangbare visie op
het kerkelijke ambt. We treffen dezelfde gedachten aan bij zijn collega in
Leiden, F. Junius 147 en later bij de Leidse theologen.148 Ze waren gemeengoed
binnen de gereformeerde Orthodoxie.
c. Voetius * visie op het ambt
Voetius begint zijn bespreking van het kerkelijke ambt met een brede uiteenzetting over de betekenis van de Populus ecclesiasticus. Daaraan wijdt hij ruim
200 bladzijden, verdeeld over vier tractaten: eerst een inleiding over het kerkvolk in het algemeen gesproken. Daarna een verhandeling over de vraag wie
bij de kerk gerekend kunnen worden. Een derde tractaat is geheel gewijd aan
de bespreking van de bijzondere plaats die toekomt aan de belijders en martelaren. Een bekend tractaat volgt dan over de positie van de vrouw.
Een kerk is zonder kerkvolk niet denkbaar. Maar is de onderscheiding
tussen geestelijken en leken wel schriftuurlijk? Voetius' definitie van het kerkvolk geeft te denken: 'Het is 't volk, of de menigte of verzameling van allen die
onder leiding van hun voorgangers hier en nu hun geloof belijden en in een
samenkomst bijeenkomen'. In principe wijst Voetius de roomse onderscheiding tussen geestelijken en leken af. Hij oordeelt ook dat er iets denigrerends
zit in het gebruik van deze termen, alsof het bij de leken zou gaan om onwetende, vleselijke, wereldse mensen met een 'kolenbrandersgeloof', onderworpen
aan de geestelijken en van lagere orde. 149
Voetius wijst er op dat er in de Nederlandse kerk vooral in het begin gelovigen waren die niet gestudeerd hadden, maar die krachtens een bijzondere gave
over een helder inzicht in de Schriften beschikten. Waren het geestelijken of
leken? In de benaming iekenouderling' klonk naar zijn besef ook iets negatiefs door, vooral wanneer de term werd gebruikt door tegenstanders van de
presbyteriale regering. 150 Maar met het voorbeeld van de ouderlingen van de
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Londense vluchtelingengemeente onder Edward VI voor ogen, kon Voetius
naar eer en geweten zeggen dat deze mannen van het grootste nut waren geweest voor tal van kerken. Bovendien waren die 'lekenouderlingen' in de tijd
van de remonstrantse twisten van grote betekenis geweest. Maar welbeschouwd
waren de gemeenten er niet ter wille van de dienaren, maar omgekeerd: de
dienaren hadden slechts de gemeente te dienen.
De gemeente beschikt volgens Voetius over de christelijke vrijheid. Dat
houdt in dat zij geen slaafse onderworpenheid kent ten opzichte van de dienaren, geen absolute verplichting tot een volstrekte gehoorzaamheid. Zij beschikt
over het recht om te oordelen over de overgeleverde leer of over nieuwe overleveringen, alsook over de vorm van de regering en de wijze waarop de regering moet worden ingevoerd. Zij mag oordelen over kerkelijke riten en gebruiken, namelijk of men ze heeft te bewaren of te vernieuwen. De gemeente der
gelovigen bestaat uit 'verstandigen', zoals Paulus hen noemt. Zij wordt gevormd door profeten, priesters en geestelijke koningen. Zij beschikt over de
gave der onderscheiding. Blinde gehoorzaamheid moet men verwerpen. Zij
mogen het grondig oneens zijn met hun voorgangers, wanneer deze iets leren
of besluiten wat in strijd is met het Woord van God. Zij zijn geen slaven van
mensen. Zij hebben het recht om zich af te scheiden van zulke voorgangers en
hun openbare bijeenkomsten, als het moet niet alleen tijdelijk, maar ook voorgoed.151 Uit de vroege kerk noemt Voetius de christenen die zich losmaakten
van de Arianen. Uit de Middeleeuwen vermeldt hij de volgelingen van Wyclif
en Hus. Uit de tijd van de remonstrantse twisten wijst hij op het voorbeeld van
de provinciale afscheiding.152 Zelfs een kerkeraad, classis of synode mag deze
bevoegdheid van de gemeente als volk van God niet aan zich trekken.
Voetius onderstreept met meer dan één argument de gelijkheid van allen
die tot de gemeente behoren. Zij hebben gelijke rechten en zij delen in gelijke
voorrechten. Toch ruimt hij een bijzondere plaats in voor een bijzondere groep
van belijders uit de gemeente: het zijn degenen die hun belijdenis met hun
bloed hebben bezegeld, de confessores en de martelaren. Met een grote kennis
van de geschiedenis der martelaren begeeft hij zich in de problematiek die aan
het getuige zijn eigen is. Is ieder er toe geroepen? Mag men zwijgen in plaats
van te belijden? Het zijn de vragen die ook in de tijd van de Reformatie gesteld
werden. Is het geoorloofd om zich door de vlucht te onttrekken aan het martelaarschap? Het zijn de vragen die uit het jongste verleden voor Voetius nog
levend waren en niets van hun betekenis hadden verloren. Voetius is bereid om
aan deze gelovigen een ereplaats toe te kennen in de gemeente. Ook hier echter
verloochent zich zijn schoolse instelling niet. Niet minder dan 24 vragen weet
hij op te sommen, waarna hij nog enkele hypothetische gevallen bespreekt.
Voetius over de vrouw in de kerk
Enigszins bespiegelend is eveneens zijn verhandeling over de plaats van de
vrouwen in de kerk, waarbij hij eerst hun natuurlijke staat bespreekt en daarna
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hun wereldse, politieke, geestelijke en kerkelijke positie beschrijft. Dat hij
zich hier liet gaan, kan niemand betwijfelen. Maar hij liet zich gaan op de
wijze waarop hij in vrijwel ieder onderwerp zich behaaglijk kon bedienen van
alle middelen om een zaak tot op de bodem te behandelen, ofschoon hij terstond aan het begin herinnerde aan de vermaning van Paulus, dat men dwaze
en oneigenlijke kwesties moest vermijden. Dat gold zeker de kwestie die reeds
in de klassieke wijsbegeerte werd besproken, en wellicht daarom door Voetius
niet werd overgeslagen: of de vrouw wel een mens genoemd mocht worden.
Hij rekende die zaken onder de monsterlijke meningen, evenals het probleem
dat hij bij Thomas van Aquino had gelezen, of de vrouw van nature een zondig
wezen was, terwijl de man dit toevallig zou zijn geworden. Voetius betoonde
zich in die zaken een theologische homo ludens, die spelenderwijs allerlei
merkwaardige problemen op een academische manier wist te behandelen.
Hij ontweek ze in ieder geval niet. We weten dat hij het was, die aan Anna
Maria van Schuurman toestemming verleende om zijn colleges bij te wonen.
Zij kon van hem iets leren, maar hij ook van haar. Hij vermeldt haar naam met
ere in zijn Politica ecclesiastica bij de behandeling van de vraag of vrouwen
zich mogen inlaten met de studie der wijsheid en der letteren.153 Hij verwijst
naar haar geschriften waarin voldoende argumenten te vinden waren om de
vraag onder zekere condities positief te bantwoorden.
De vraag of vrouwen naar hun aard meer religieus zijn dan mannen zou
men met het oog op de geschiedenis positief kunnen beantwoorden. Zij missen
een aantal eigenschappen die in allerlei gevaar van dienst kunnen zijn en daarom neemt zij eerder de toevlucht tot God. De ervaring leert ook wel dat vrouwen naar hun aanleg geschikter zijn voor religieuze en kerkelijke zaken. 'En
de ervaring van onze tijd laat zien dat de meeste kerken in Nederland meer
leden uit het vrouwelijk geslacht hebben dan uit het mannelijk. Zij bezoeken
meer de predikdiensten en andere openbare of semi-openbare bijeenkomsten
tot oefening van de vroomheid. Veel meer vrouwen hebben eerder ijver getoond voor de zuivere leer en voor de vroomheid, zelfs in zware tijden. En zij
doen dit nog steeds'. Met veel respect spreekt Voetius over hen. Of zij bijgeloviger zijn dan mannen en eerder geneigd tot ketterij? Als het op de verbreiding
aankomt, dan wel. Maar gaat het om de invoering van een vreemde leer, dan
weer niet. Over de ambten spreekt Voetius niet. Maar de vraag of vrouwen op
gelijke manier als de mannen toegelaten kunnen worden tot de heilige oefeningen, openbare en afzonderlijke, luidt het antwoord zonder meer bevestigend.
Eén ding wordt uitgezonderd: als ze maar niet spreken in de gemeente, d.w.z.
als zij maar geen openbaar leerambt uitoefenen, of in de uitoefening van de
kerkregering of de kerkelijke tucht samen met de mannen hun stem uitbrengen.154
Maar was koningin Elisabeth van Engeland dan niet het hoofd van de kerk?
Zeker, maar op de manier die paste bij haar politieke positie. Als staatshoofd
had zij het recht circa sacra. En dit recht kwam haar toe als het hoofd van de
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staat. 'Wanneer de hoogste macht berust bij een vrouw, dan kan de macht
omtrent de kerk en kerkelijke zaken haar niet worden geweigerd. Maar dat een
vrouw spreekt of stemt voor dienaren des Woords en de sleutelen van het
koninkrijk der hemelen bedient, de tucht uitoefent en op die manier in de kerk
leert, staat het Woord van God niet toe, noch de orde van de gereformeerde
kerken'. 155
De noodzaak van de ambtelijke dienst
Dat Voetius zo uitvoerig is ingegaan op de gemeenteleden, 'het kerkvolk'
zoals hij hen noemde, doet hem ons kennen als de theoloog die wilde staan in
de traditie van de Reformatie. Men mag echter niet vergeten, dat de brede
aandacht die hij geeft aan de leken mede verklaard moet worden uit zijn begeerte om alles tot op de bodem toe te behandelen, alle argumenten aan te
horen en er, hetzij positief, hetzij negatief op in te gaan. Er is geen kwestie die
hij kan bedenken of hij gaat er zakelijk op in. In dit gedeelte handhaaft hij de
rechten van de gemeente. De strijd met de remonstranten ligt hem nog vers in
het geheugen. Hij heeft in die tijd gezien wat het betekent, dat het kerkvolk
zich niet laat dwingen door welke voorgangers ook maar. Tegelijk echter heeft
hij ook hier de opvattingen van de independenten vriendelijk terzijde geschoven.156
Hij zou dit nog eens doen in de bespreking van de ambten in de gemeente
van Christus. Daarbij besprak Voetius op de gebruikelijke manier de noodzaak
van het ambt, de moeilijkheden die het in zich heeft, het gezag of de volmacht
van het ambt en de waardigheid en doeltreffendheid er van.
De noodzaak van het ambt was primair te herleiden tot de instelling en het
bevel van God, en tot de noodzakelijkheid van het werk dat de ambtsdragers
hebben te verrichten. Als het ontbreekt, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Voetius wees hier allen af die het ambt verwierpen: de atheïsten, epicureeërs,
zogenaamde deïsten, de enthousiasten en libertijnen, volgelingen van Hendrik
Niclaes of de familisten, de david-joristen, schwenckfeldianen, de volgelingen
van Sebastiaan Frank en wie al niet. Het waren in zijn ogen lieden die in het
spoor gingen van Montanus en de donatisten, die bleven staan bij hun bijzondere openbaringen en geestverrukking.157 Alle argumenten die ooit waren ingebracht tegen de noodzaak van een ambtelijke dienst in de gemeente van
Christus werden nauwkeurig door Voetius bezien en afgewezen.158
Van de moeilijkheden die het ambt meebracht wist Voetius ook te spreken.
Wie is tot deze dingen bekwaam? De studie voor het ambt had reeds zijn eigen
bezwaren. De keus die men voor de theologie had te doen, werd reeds door die
moeilijkheden verzwaard: armoede, verachting van de wereld. Men moet door
een wijde oceaan van geschriften heen voor het zo ver is dat men het ambt kan
bedienen, en dan begint het pas goed. En dit gaat door tot het einde toe. Wat
kost het een moeite om werkelijk door te stoten tot een reformatie van de leer
en van de zeden. Men krijgt te maken met allerlei aangevochten mensen. Bo244

vendien betekende het ambt geen vrije tijd in de pastorie, om daar de schilderkunst uit te oefenen, dokter te spelen of handel te drijven.159
De moeite en de zorg die het ambt meebrengt werden door Voetius breed
besproken. Maar deze deden niets af aan zijn overtuiging dat het ambt zijn
eigen gezag heeft, door God verleend. Maar dit gezag moest ook verworven
worden. Op wat voor manier kan iemand in de gemeente bij klein en groot
pastoraal gezag verwerven, of de achting verkrijgen voor dit gezag, de erkenning ervan, en niet alleen bij zijn gemeente, maar ook bij degenen die daarbuiten staan? Voetius noemt drie middelen. Het eerste raakt de voorbereiding
voor het ambt. Het tweede heeft te maken met de roeping ertoe, en het derde
ligt in de functionering van het ambt op zichzelf. Wat de studie betreft, deze
kon ter voorbereiding tot de ambtelijke dienst niet grondig genoeg zijn. Maar
de studie moest ook in de pastorie worden beoefend. Men diende daarnaast de
gemeente te kennen. En het besef dat men tot deze dingen was geroepen zou
duidelijk in heel de dienst moeten uitkomen.160
De ambtsdrager als voorbeeld
Het is wel duidelijk dat het voorbeeld van de ambtsdrager respect moest afdwingen. Heel zijn leven diende een eenheid te vormen van vreze des Heren en
toewijding aan de dienst van God. En alles moest daarmee in overeenstemming
zijn: de levensstijl van de pastor zelf, maar ook die van zijn huisgenoten. De
manier waarop hij met de mensen omging was wel heel belangrijk. Kortom, in
alles moest blijken dat hij het werk deed uit roeping. Ook hier was Voetius wel
breed van stof, maar men bemerkt dat het hem erom te doen is, het beeld weg te
nemen dat de grote massa van de ambtsdragers had. Men had het dan over de
preken als Sondaghs-Praetjens, over de predikanten als Schreeuwers. Men
vertelde van hen dat ze ongeleerd waren, al te driftig, werkelijk niets uitvoerden, praatjesmakers, demagogen, revolutionairen, scherpslijpers, onwaardig
om een publiek ambt te bekleden. Mensen met een beetje verstand wilden geen
predikant worden, en als men het werd, dan was er wel mensengunst in het
geding; van gezag, autoriteit en waardigheid was in het geheel geen sprake.
Voetius ging geduldig in op al deze Voorwendsels'. Hij ontkende niet dat het
zo wel kon gebeuren. Soms, zo verklaarde hij, wilde hij er liever niet over
spreken. Maar zonder de verkeerde situaties te ontkennen of te verbloemen
hield hij vast aan de hoge roeping van hen die in de rechte weg tot het ambt
gekomen waren.161 Hij wees op tal van mogelijkheden om het ambt in ere te
houden. Vooral moesten de predikanten elkaar daarin tot steun zijn. Zij moesten getrouw hun ambt waarnemen, en door leer en zeden in het openbaar en in
de huizen de mensen opbouwen in de vroomheid. Hier kon Voetius inderdaad
optreden als een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Een exempel
gold in de retorica als een soort van bewijs. Het voorbeeld van de predikanten
zou bewijskracht in zich hebben. En zo zou ook de uitwerking en de kracht van
het ambt niet op zich laten wachten.162
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Voetius kende, evenals vele anderen in de gereformeerde traditie, vier ambten: dat van de dienaar, wiens voornaamste werk bestond in de prediking en de
sacramentsbediening, dat van de ouderling en diaken en dan ook het doctorenambt, dat verbonden was aan de academische toerusting van toekomstige predikanten.
Bijzondere ambten waren er zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament
geweest. Maar deze vier waren te beschouwen als de blijvende ambten. Daarnaast telde hij nog een groot aantal diensten, naast de officiële ambten als helpers en als helpsters. Het laatste was het geval bij de diakonessen, waarvan hij
meende, dat zij ook in zijn eigen tijd zeer nuttig konden dienen. Zij behoren bij
de blijvende diensten, die Voetius aanduidt als adjutores, of auxiliarii. De Schrift
noemt de diakonessen, bijv. in Romeinen 16:1, terwijl in 1 Timotheüs 5:6 sprake is van weduwen. Zij zijn eveneens te beschouwen als blijvende hulpdiensten
in de gemeente. Ze moeten er zijn omdat de Bijbel hen noemt, maar ook omdat
hun dienst noodzakelijk is. In grotere kerken kunnen de diakenen het werk
nauwelijks doen zonder de hulp van vrouwen. Daarom voerde Voetius een krachtig
pleit voor deze functie in de kerk van het Nieuwe Testament.163
Naast deze hulpdienst vermeldt Voetius nog die van de ziekenbezoekers of
-troosters, de proponenten, catecheten, lectoren en anderen. Maar de eigenlijke
ambten zijn de vier eerder genoemde. Van deze geldt in het bijzonder dat men
er toe geroepen moet zijn.
Roeping en verkiezing
Ook Voetius onderscheidt tussen een innerlijke en een uiterlijke roeping. De
eerste omschrijft hij als 'een innerlijke trekking en overtuiging van de Heilige
Geest in het hart van iemand die een opzienersambt als een goed werk begeert,
1 Timotheüs 3:1. Dit is herkenbaar uit een constante aandrang, begeerte, verlangen en bedoeling om Christus in dit werk te dienen, de zielen te winnen en
tot Christus te brengen tot zaligheid'. 164 De uiterlijke roeping geschiedt door
de gemeente als een vrije verkiezing. Vrij in die zin, dat er geen sprake is van
dwang of beperking. De gemeente mag niet gehinderd worden, bijvoorbeeld
door de overheid. Het onderzoek van de kandidaten heeft tot doel dat men de
overtuiging verkrijgt dat de kandidaat geschikt is. Het betreft de leer, de gaven,
de bekwaamheid om te prediken, getrouwheid en ijver in het uitoefenen van de
functie. Zonder dit onderzoek is het niet mogelijk iemand toe te laten.165
Plaats en tijd van de verkiezing moeten aan de gemeente bekend worden
gemaakt. Voetius is, wat deze aangelegenheden betreft, bijzonder nauwkeurig.
Zijn bedoeling was geen andere, dan dat de gemeente een dienaar zou ontvangen die haar met overtuiging zou kunnen dienen. Hij herinnerde er aan, dat in
de bevestigingsformulieren van predikanten, ouderlingen en diakenen de vraag
werd gesteld, of zij in hun hart gevoelden dat zij door God geroepen waren.
Hoe verschillend de praktijk van de verkiezing tot het ambt ook was in
Nederland in de zeventiende eeuw, Voetius was van oordeel dat iemand zonder
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innerlijke overtuiging niet kon dienen. Zielen trekken tot Christus, mensen
winnen voor Hem: dat was het doel van het ambt. Maar ook, de gemeente te
bouwen in het geloof en haar te onderwijzen uit het Woord. Daartoe diende de
roeping vanwege de gemeente en het onderzoek van de kandidaten. De vereisten waaraan zij moesten voldoen, werden opgesomd en toegelicht: vroomheid,
rechtzinnigheid, verstand, ontwikkeling, welsprekendheid en wijsheid: gaven
die God verleent aan hen die Hij roept. Alle nadruk valt daarbij op de vroomheid. Als men voor de keuze staat, verdient iemand die toegerust is met ware
vroomheid de voorkeur, ook al zou hij wellicht in gaven achter staan bij een
ander. Vroomheid zal ook opwekken tot ijver in de studie. Zij zal beter kunnen
overtuigen en tot navolging kunnen dringen.166
Zo staat daar het ideaal van Voetius voor ons. Ook hier verbindt hij de
vroomheid met de wetenschap. Het is al weer het ideaal van de Nadere Reformatie, waarin degelijkheid van opleiding en toerusting in dienst worden gesteld van de ware godsvrucht. Het is een geluid dat we overal vernemen. We
wijzen hier nog op twee sprekende vertegenwoordigers van dit kerkelijk ideaal. W. a Brakel en Jac. Koelman hebben beiden op hun eigen manier gewerkt
met déze structuur van de kerk als uitgangspunt en als doel. Wij houden ons nu
eerst met A Brakel en diens theologische ideeën omtrent de kerk bezig. In een
laatste paragraaf moet Koelman dan aan het woord komen.
d. W. a Brakel over de kerk
A Brakel sloot zich bij Voetius aan. Men bemerkt dat de argumenten van zijn
leermeester bij hem terugkeren. Toch menen we een iets ander accent te bespeuren. Voor hem bestaat er een innige band tussen de gemeenschap met
Christus en de gemeenschap der heiligen. Christus heeft deel aan de ware
gelovigen en zij hebben deel aan Hem.167 De Vader heeft hen aan zijn Zoon
gegeven. Hij heeft hen gekocht tot een eigendom, en daarna heeft Hij hen
onder zijn eigen heerschappij gebracht. Voor A Brakel geldt het beeld van het
huwelijk tussen Christus en zijn bruid als een werkelijkheid. Zo komt het tot
een gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. Daaruit vloeit weer
voort de gemeenschap die de gelovigen ook hebben aan de goederen van Christus,
en zij worden opgeroepen om zich in deze gemeenschap te oefenen. Het behoort tot de exercitia pietatis, die zich niet primair richt op allerlei zaken die
als gaven van Christus uit deze gemeenschap voortvloeien. Maar het geloof
richt zich op de persoon van Christus zelf.168 Voor A Brakel is dit het hart van
de zaak, waar zich ook het hart van de kerk bevindt. En hieruit vloeit de
gemeenschap voort die de gelovigen met elkaar hebben.
Het kwam reeds ter sprake dat de Reformatie op dit punt eenstemmig was.
Luther, Bucer, Calvijn en ook de anderen hebben het paulinische 'in Christus'
opgevat als een centraal gegeven. Hier, in de Nadere Reformatie, keert het terug.
A Brakel hanteert het motief als een sterke stimulans om de onderlinge band der
eenheid in de gemeente tot stand te brengen en te laten functioneren. Zij wordt
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gevoeld door de ware gelovigen. Zij kennen en herkennen elkaar in dit wonderlijke geheim van de gemeenschap met Christus. Het is op dit punt dat zich in de kerk
een scheiding voltrekt, die zeer wezenlijk is. A Brakel noemt een aantal dwaalgeesten buiten de kerk, maar ook binnen de kerk: 'de rook uit de afgrond bezwalkt
de kerk met allerlei schadelijke en hatelijke gevoelens.' Ze moeten uitgeworpen
worden. Maar zolang zij niet uitgeworpen zijn, moeten de gelovigen in alle
bescheidenheid deze dwaalgeesten groeten uit een vorm van burgerlijke beleefdheid: 'Want het groeten is in deze landen niet een teken van familiariteit
en gemeenschap'. Als dat zo was, dan zou men hen niet eens deze burgerlijke
beleefdheid mogen bewijzen. Maar ook zo moet men tonen dat er een distantie
is, dat men hen slechts als mensen ontmoet en niet als gelovigen.169
Maar terwijl de gelovigen zich van deze mensen afscheiden, ook als zij in
de kerk zijn, oefenen zij zelfs gemeenschap met de triomferende kerk in de
hemel en met de strijdende kerk op aarde. Zij weten zich verbonden met de
gemeente van Christus, die in andere landen verdrukt wordt. Maar vooral
voelen zij zich één met de kerk in het land waar zij wonen, en in het bijzonder
met de gelovigen ter plaatse waar ze zijn. Zij helpen elkaar, zoeken elkaar op,
allereerst in de godsdienstoefening, maar niet minder helpen zij elkaar in geestelijke en stoffelijke dingen, waar dit maar nodig is. 170
Men bemerkt dat A Brakel min of meer de pas inhoudt, wanneer het gaat
over de vraag op welke manier de onderlinge verbondenheid gestalte moet
krijgen. Wat dit betreft was Jac. Koelman vindingrijker in het organiseren van
onderlinge, kleine bijeenkomsten. Beiden waren volstrekt tégen de labadisten,
zoals we nog zullen zien. Maar de laatste wist structureel méér in de gemeenschap der heiligen te leggen dan de eerste. Het lijkt ook alsof de opvatting van
het ambt in de gemeente geen directe verbindingslijn vertoont met de gemeenschap der heiligen als zodanig.
De ambten
A Brakel spreekt over de kerkregering in één adem met de roeping of zending
van de dienaren. Dit hangt samen met zijn beschouwing van het ambt van
predikant als het voornaamste middel waardoor de gemeente wordt gebouwd.
Het primaat van een petrinisch ambt wordt afgewezen, evenals de gedachte aan
een episcopale kerkelijke structuur. Het bisschopsambt is niet een andere en
hogere dienst dan dat van herder en leraar. Van onderwerping van de laatsten
aan de eersten is geen sprake. De Bijbel maakt immers nergens een zodanig
onderscheid tussen het opzieners- of bisschoppelijke ambt en dat van de herders en leraars, dat zou leiden tot de gedachte dat de bisschop hoger staat.
Ouderlingen en bisschoppen zijn dezelfde diensten.171
Ook A Brakel maakt het onderscheid tussen bijzondere ambten (apostelen,
evangelisten en profeten) en algemene ambten (herders en leraars, ouderlingen
en diakenen). De laatsten blijven noodzakelijk. Voor de uitoefening ervan is
een zending of roeping vereist. Men kan in de kerk niet dienen, zonder dat men
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weet door God gezonden te zijn. Ook A Brakel onderscheidt, evenals de anderen voor en met hem, in een inwendige en uitwendige roeping. Het is van
belang om te zien wat A Brakel verstaat onder de eerste. Bij de labadisten wist
men omtrent de innerlijke roeping dikwijls allerlei bijzonderheden te vermelden. Vergeleken met de stemmen die zij hoorden en de openbaringen die hun
ten deel vielen, is het spreken van A Brakel over de innerlijke roeping bijzonder sober te noemen. Hij wijst de gedachte af, dat een extra-ordinaire inspraak
van God tot de inwendige roeping zou behoren. 'God doet dat nu niet, of zéér
zelden en men heeft daarop nu niet te wachten. Er zijn andere zaken waardoor
men van zijn inwendige roeping overtuigd kan worden'. 172
De vereisten voor het ambt; de innerlijke roeping
De eerste vereiste bestaat in kennis van het ambt en van wat het betekent om
een dienstknecht van Christus, om de mond des Heren te zijn.173 Daarop volgt
enige kennis van zijn eigen bekwaamheid tot dit werk. Men moet niet alleen
enige kennis hebben van de goddelijke waarheden en zich tevreden stellen met
een beschouwelijke kennis daarvan, maar men moet de kracht daarvan in zijn
hart gevoelen en erdoor bekeerd zijn. Uit eigen bevinding moet hij er over
kunnen spreken. Hij moet ook enige bekwaamheid hebben om zijn gedachten
uit te drukken, de stem moet goed zijn. De allerbeste zal zeggen: wie is daartoe
bekwaam. Maar enige bekwaamheid moet er wèl zijn. Men moet in de derde
plaats liefde hebben tot Christus, tot zijn kerk, tot de zielen zowel van onbekeerden als van bekeerden. Men moet in de vierde plaats bereid zijn zichzelf te
verloochenen, het aardse los te laten. Geen gruwelijker mens dan een onbekeerde predikant. Men mag vooral niet via het predikantschap hoger willen
komen op de maatschappelijke ladder. Ten slotte: men moet een grote lust
hebben tot dit werk. Maar men zal ook bekommerd zijn of er geen bijbedoelingen zijn die een rol spelen. Men zal ongetwijfeld aanvechting en bestrijding
hebben en soms zelfs verlangen om van de roeping ontslagen te worden. Maar
die bestrijding dient om hem te meer van zijn roeping te verzekeren.174
We herkennen in deze beschrijving van de innerlijke roeping de oorspronkelijke, reformatorische visie op de innerlijke roeping, waarover Calvijn evenals Bucer heel eenvoudig en beknopt kon schrijven. A Brakel schrijft veel
breder en uitvoeriger dan Voetius. De manier waarop hij de dingen onder
woorden brengt, getuigt van de vaste overtuiging dat de kerk niet gediend is
met predikanten die geen hartelijke motivatie hebben tot het werk. Zo spraken
ook Spener en Francke over de innerlijke roeping.175 A Brakel is overtuigd dat
alleen dan wanneer de prediker zelf betrokken is bij het heil in Christus, hij in
staat is om de gemeente leiden. Dan kan hij ook de kudde voorgaan. Vergelijken we zijn uiteenzettingen over de innerlijke roeping met die van Trelcatius
en met die van Voetius, dan treft de toename, het detail in de beschrijving.
Tegelijk valt ook hier het verzet tegen het overdreven subjectivisme bij de
labadisten op. Vergeleken daarmee is zijn spreken nuchter en ingehouden.
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De uiterlijke roeping
De uiterlijke roeping heeft plaats door de gemeente. De overheid staat daar niet
buiten, maar zij heeft toch geen wezenlijke macht in deze. A Brakel wijst het
patronaatsrecht beslist van de hand. Van belang is het onderscheid dat hij
aanbrengt tussen de zending en de roeping. De eerste verleende de kerk van
Friesland aan A Brakel. Zij reikte hem de lastbrief uit, waaruit hij zijn last en
macht om het evangelie te verkondigen kon afleiden. De roeping vond daarna
plaats door een kerk die hem beriep. Voor A Brakel betekende die lastbrief een
generale zending, d.w.z. hij beschouwde haar als een machtiging om in alle
gemeenten het evangelie te verkondigen. Zij gaf hem een band aan het gehele
kerkverband. De roeping verbond hem aan een locale kerk, die hem na onderzoek op de classis de bevoegdheid verleende om het Woord en de sacramenten
te bedienen. A Brakel had het oog op een gewoonte die in Friesland in zwang
was. Men had daar toen, zoals hij meedeelt, geen voorbereidend (preparatoir)
examen, maar een onderzoek dat hem van een proponent direct bevorderde tot
een dienaar met last en macht om het evangelie en de sacramenten te bedienen,
alsmede om de tucht uit te oefenen. Deze zogenaamde absolute zending betekende in feite dat de band tussen ambt en gemeente op losse schroeven stond.176
De gemeenteleden kunnen van de innerlijke roeping van hun predikant
geen kennis hebben. Calvijn merkte daaromtrent op dat de geroepene de kerk
daarbij niet als getuige heeft. Het is een zaak tussen hem en de Here.177 A
Brakel is van hetzelfde gevoelen. Hij is wars van alle Donatisme en Labadisme. De zaligheid hangt niet af van de persoon van de dienaar, maar van zijn
ambt. Ook goddeloze predikanten zijn gezanten, evenals Judas. Men mag aannemen dat vele van zijn lezers met die woorden moeite hebben gehad. Trekt
men op die manier niet het ambt en het charisma te veel uit elkaar? Of wordt op
deze manier het ambtelijk charisma een louter mechanische aangelegenheid?
We zullen de historische situatie in acht moeten nemen waarin A Brakel deze
woorden schreef. En we herinneren ons soortgelijke sterke uitspraken van
Augustinus in zijn strijd met de montanisten, en van Calvijn in zijn confrontatie met de spiritualisten. Het ambt staat als een objectieve werkelijkheid in de
gemeente, tegenover haar met het gezag, niet van de persoon, maar van het
Woord. De labadisten gooiden in hun ambtsbeleving het volle gewicht van de
charismatische leider in de schaal. Die sloeg dan snel door, maar er zat geen
krachtige structuur achter. Bij Voetius en A Brakel staat het ambt en het blijft
staan: in de gemeente, met een volmacht die gelegen is in het Woord en nergens anders.
De ouderling
Ook de ouderlingen hebben in principe dezelfde bevoegdheid. Maar hun ambtelijk bestaan vertoonde minder vastheid. Zij traden op als wachter voor en
over de tucht. Zij betrokken inderdaad de wacht bij het Avondmaal. Ook zij
moesten zich geroepen weten. Het werk van een herder bestond in studeren,
250

bidden, preken, catechiseren, huisbezoek en als laatste de bediening van de
sacramenten. In al die arbeid bediende de predikant de sleutelen van het hemelrijk, de deur openend en sluitend, afhankelijk van de vraag naar de oprechtheid van het geloof van het gemeentelid. De ouderling moet acht geven op de
kudde. Het is zware arbeid, die van hem verwacht wordt.178 'Zij zijn niet
gekomen om in de kerk maar vooraan en op een zacht kussen te zitten, en ook
niet om zich te verbeelden dat zij boven de andere lidmaten staan en hen nu
maar hebben te gebieden, ook niet om zich te gedragen alsof zij heren en
meesters van de leraren waren, omdat het hun plicht is om op de leer en het
leven van de leraren te letten, zoals immers ook de leraren op hun leer en leven
hebben te letten. Het is ook niet hun taak om de goede adviezen van de leraren
in de kerkeraad tegen te gaan en te menen dat men een meesterstuk heeft
uitgevoerd als men een predikant overboord heeft geworpen. Zij behoren ook
geen ja-broers te zijn, die blindelings volgen wat de leraar wil. Hun werk is om
in alle nederigheid, wijsheid en liefde het beste voor de kerk te bevorderen'. 179
We krijgen niet de indruk dat deze beschrijving van A Brakel een rooskleurig beeld tekent van de ouderling uit de zeventiende eeuw. Hij keert zich soms
tegen zijn predikant. Hij bekleedt een betrekking die hem eer bezorgt. Maar of
zijn werk beantwoordt aan zijn roeping, is een andere vraag. Ongetwijfeld
schuilt achter dit beeld iets van de teleurstelling die de predikant met een
aantal van zijn ouderlingen opgedaan had. Maar A Brakel liet zich niet afleiden van de weergave van hetgeen voor hem de eigenlijke taak van de ouderlingen was: acht te hebben op de gehele kudde. Heel in het bijzonder er op te
letten hoe een ieder zich in de gemeente gedroeg, onwetenden te onderwijzen,
aan te houden in het bestraffen, vermanen en troosten, zieken en weduwen te
bezoeken. Terecht kon A Brakel schrijven dat een hartelijke samenwerking
tussen de leer-ouderling en de regeer-ouderling een welgestelde gemeente zou
opleveren.
De diaken
De diakenen moesten niet alleen letten op de materiële nood. Zij dienden ook
de zielen van de armen te verzorgen. Maar zij hadden wél onderscheid te
maken tussen degenen die lid van de gemeente waren en degenen die 'buiten
zijn'. De laatsten moesten uit de gemene middelen worden onderhouden. Het
zou een ongelukkige vermenging van tweeërlei rechtssfeer inhouden, wanneer
de diakenen zouden vergeten dat zij er waren voor de kerk. Het was niet gepast
om aalmoezeniers te zijn voor de niet-leden van de gemeente. Onder de bezwaren die A Brakel in dit verband opsomt, was dit het laatste: 'Het neemt de
luister van de kerk weg, die veel heerlijker zou zijn, als de diakenen niet van de
overvloed ook vrijwillige milddadigheid betoonden aan deze en gene die buiten zijn'. 180
Ook dit beeld van de diakonale zorg voor de gemeente laat iets zien van de
toestanden in de zeventiende eeuw. De kerk kon het blijkbaar doen. A Brakel
251

spreekt echter over de eis, dat de kerk in alles gescheiden moet blijven. Daarmee bedoelt hij, dat zij zich niet zal laten vermengen met de staat, met de
organen van de samenleving. Maar het beeld van deze diakonale zorg laat,
evenals dat van de presbyteriale zorg, iets zien van de theologie er achter. We
zien een kerk, die in haar geestelijke voorspoed vrijwel alleen afhankelijk is
van de predikanten. Zij bepalen het beeld van de gemeente voor een belangrijk
deel. Of het strookte met hun eigen theologie? Of daarin iets uitkwam van wat
naar hun eigen overtuiging een kerk eigenlijk behoorde te zijn? Of is het niet
veeleer zo, dat wij dwars door de theologische beschouwingen heen iets bemerken van de spanningen en zorgen die verbonden waren met het kerk-zijn in
de eeuw die men uit staatkundig en economisch oogpunt de gouden eeuw
noemde. Het beeld van de predikanten: 'tussen verguizing en vergoding'. 181
In de kerk was het zeker niet alles goud wat er blonk. Daarom krijgen we de
stellige indruk dat de theologie achter de werkelijkheid wel goed was, schriftuurlijk, gericht op ware vroomheid in kerk en samenleving, maar dat de praktijk tè ver van de theologie en haar ideaal afweek, om door haar werkelijk
beslissend beïnvloed te worden. Het gevaar van een verschraling stond voor de
deur. Het is niet de theologie van de kerk geweest, die de vitaliteit opleverde
om de kerk blijvend te voeden. Het waren de kerkelijke programma's inzake
de noodzakelijke reformatie van de kerk, die het materiaal leverden waarvan
men hoopte dat zij de kerk zouden doen herleven. Maar ook achter die
programma's stond een theologisch inzicht. Het was gebaseerd op de wetenschap dat een theologie omtrent de kerk alléén niet in staat is om de gewenste
reformatie tot stand te brengen.

4. TUSSEN VOLKSKERK EN CONVENTIKEL

a. De problematiek van de Nadere Reformatie
De Nadere Reformatie stelde zich ten doel om in alle opzichten de Reformatie
in deze landen door te voeren. Dat daarbij de kerk op een bijzondere manier in
geding was ligt voor de hand. De erfenis van de voorafgaande tijd gaf een
geheel ander beeld van de kerk te zien dan hetgeen de vertegenwoordigers van
de Nadere Reformatie als ideaal voor ogen stond. De hiërarchie lag als een
mechanische structuur boven op de kerk. Voor een plaatselijke gemeente werd
minder ruimte gelaten. De Reformatie had met de hiërarchie en haar principiële scheiding tussen geestelijken en leken gebroken. Het priesterschap van
alle gelovigen was in dit opzicht uitgangspunt geweest. De grote moeite zou
voor de Nadere Reformatie gelegen zijn in de vraag of men de gelovigen bij
het kerkelijke leven direct kon betrekken. De programma's van de Nadere
Reformatie zijn voor een deel daarop gericht. De spanning, aan de problematiek eigen, was die tussen een theocratisch opgevatte volkskerk en het op de
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kleine groep gerichte conventikel. Hoe krijgen we de kerk voor heel het volk
werkelijk in het spoor van de beweging van heil en heiliging. En hoe voorkomen we de onheilige en separatistische zucht tot conventikelvorming. We willen in dit laatste deel van onze bijdrage eerst de aandacht vragen voor de
pogingen om de kerk werkelijk te reformeren. Daarna trachten we in het kort
weer te geven hoe men de strijd aanbond tegen alle vormen van separatisme.
Ten slotte willen we de vraag onder ogen zien in hoeverre men aan het reformatorische ideaal van kerk-zijn getrouw is gebleven.182
b. De strijd voor een belijdende kerk voor het gehele volk
Zowel de Orthodoxie als de Nadere Reformatie hebben hun concept gehad omtrent de kerk, haar wezen, haar structuur, haar ambten en taken. Dat van de eerste
treffen we aan in een klare samenvatting van de Synopsis purioris theologiae en
reeds eerder in de uiteenzettingen van Junius en Trelcatius. Dat van de Nadere
Reformatie vinden we nergens duidelijker en tot in de finesses uitgewerkt dan in
de Politica ecclesiastica van Voetius. De laatste had daarin zijn visie op de opbouw van de gemeente en van heel het kerkelijke leven vastgelegd. Maar de
praxis pietatis verschilde nog al wat van de praktijk van het gewone leven.
Men werkte in deze kringen gaarne met de gedachte dat Nederland een
bijzondere relatie had met de God van Israël. De gereformeerden vergeleken
hun geschiedenis met die van het volk van God uit het Oude Testament. De
Psalmen van Datheen hadden het volk in moeilijke tijden het besef gegeven,
dat de vrijheid een zaak was van Gods verlossend handelen. Wat lag er meer
voor de hand dan dat men de inhoud van de oude liederen toepaste op de eigen
omstandigheden. Zo kwam het, mede door de gereformeerde visie op de eenheid van oud en nieuw verbond tot de idee dat de Republiek het Israël van het
Westen was, het tweede Israël, een beschouwing overigens die eigen was aan
heel het brede gereformeerde protestantisme. Bij de hugenoten in Frankrijk, bij
de covenanters in Schotland leefde een soortgelijk besef.183
Voor de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie betekende deze
opvatting tweeërlei. Allereerst had men de overtuiging dat de kerk zich te
richten had tot de overheid. Wat de profeten onder Israël deden, hadden de
predikanten te zien als hun opdracht ten aanzien van de regering.
Dat betekende echter ook dat de kerk zelf in vrijheid haar eigen beslissingen zou kunnen nemen los van overheidsbemoeiingen.184 De conflicten die er
op dit terrein zijn geweest zijn bekend. De kerk had zich te voegen naar de
inzichten van de magistraten. Het beroepingswerk leed er onder. De besluitvorming werd erdoor opgeheven of in ieder geval vertraagd. De 'ernstige leraars' moesten heel wat accepteren dat tegen hun kerkelijk geweten inging.
Koelman geeft daarvan overtuigende voorbeelden in zijn Overtuigende aanspraak. Voetius kreeg er mee te maken in Utrecht in de netelige kwestie omtrent het gebruik van de kerkelijke goederen.185 W. a Brakel kreeg in Rotterdam met de overheid van doen, toen deze zich in de zaken van de kerk in253

drong. 186 Hij wijdde in een afzonderlijk uitgegeven preek uitvoerig aandacht
aan de materie. Zij verscheen onder de titel die een confessie inhield, die door
de hele beweging werd onderschreven: De Heere Jesus Christus Voor de AU
leene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II vers 6.IS1 A Brakel oordeelde dat geen verstandige
politicus, die de vrijheid van ons land kent en bemint zal zeggen dat de overheden nu eenmaal overheden zijn en dat zij vanwege dit simpele feit het recht
hebben om aan allen hun wil op te leggen. Er zijn grenzen aan het overheidsgezag. Zij heersen niet over het geweten. Zij heersen ook niet over de kerk. De
Here Jezus is Koning over een ander Rijk dan dat van deze wereld. Zijn Koninkrijk is uit de hemelen en de kerkelijke macht is van een andere aard dan die van
de magistraat.188 Christus moet als Koning erkend, geëerd, bemind, beleden en
gehoorzaamd en vertrouwd worden. Dit zelfde thema vormde de inzet van alle
kerkelijke activiteiten, van alle programma's en oproepen tot Nadere Reformatie: Tot een Gront van alles: De Heere Jezus alleen Konink te erkennen in zijn
Kerk, niet alleen in oordeel, maar met een nieuwe verheffinge des harten en
met de daadt zelfs; Hem en zijne zake en Koninkrijk en kinderen trouwelijk
voor te staan, en uyt alle macht te helpen; met dadelyke verlogeninge van eer,
profijt, gemak, en met opneminge van alle kruys, 't welk zoude mogen overkomen; alzoo de Reformatie of 't tegengaan der gebreken, en de trouwe bedieninge zijns Ampts, zonder sterke tegenstant niet zal konnen betracht worden'. 189
Het koningschap van Christus over zijn kerk hield in dat de predikanten
volledige vrijheid binnen de gemeente opeisten voor alle kerkelijke arbeid,
daarbij niet gehinderd door commissarissen van de magistraat. Maar het hield
ook in dat zij zich geroepen wisten om de overheid op haar roeping te wijzen.
Al de oproepen tot Nadere Reformatie gaan uit van een theocratische visie,
ontleend aan de situatie van de Godsregering in het Oude Testament. Dat het
daaraan nog al eens schortte, ook bij de ernstige predikanten, was een doorn in
het oog van Teellinck, Koelman, Lodenstein en vele anderen. Even leek het er
op, dat de overheden zich zouden voegen naar de oproep tot Nadere Reformatie. Het was in de sombere tijd, waarin de Fransen het land bezet hielden. Rond
1672 verschijnen er heel wat plakkaten, waarin de zaak van de religie aan de
orde kwam. In Zeeland drongen de classes aan op maatregelen die het gehele
kerkelijke leven tot een reveil zouden brengen. Maar de classis Walcheren
weigerde een 'Voorbeelt der Belijdenis van zonden, en van een Verbondt met
God te maken' te ondertekenen. Men stemde wel in met de intentie, maar
weigerde de schuldbelijdenis over te nemen.190 Het was een teken op z'n minst
van een onzekere houding, ingegeven door de gewenning aan toestanden, waarin
men zich zij het node had te schikken. Het profetisch appel op de overheid
klonk bij lange na niet overtuigend genoeg. Een bepaalde traagheid van actie
kunnen we waarnemen wanneer het gaat om een klaar getuigenis aan het adres
van de overheid, een getuigenis dat terwille van het koningschap van Christus
over zijn kerk de bereidheid meebrengt om ook het kruis op zich te nemen.
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Jacobus Koelman deed dit wel. Bij hem, en toch ook bij anderen, richt zich
de oproep tot het gehele volk. De overheid heeft haar herderlijke functie uit te
oefenen, maar dat herderschap betreft het volk van Nederland. Het dient op een
pastorale manier ook door de kerk zelf uitgeoefend te worden.
Het kerkelijk ideaal ging niet langs het nationale bestaan van de christenheid heen. De 'tweede-Israèlidee' was te krachtig in de kerk aanwezig dan dat
zij zich zou laten verloochenen. Op het volk, de samenleving richt zich de
oproep om toch werkelijk kerk, christenvolk, belijdende natie te zijn.
Wanneer we de verschillende programma's tot reformatie van de kerk met
elkaar vergelijken, dan constateren we dat die waarvan Koelman de auteur is,
het krachtigst zijn. Zij kenmerken zich door een directe manier van spreken.
Willem Teellinck opende de reeks met zijn Noodtwendigh Vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet van Godts volck.191 Hij beschrijft de
ongelukkige toestand waarin Gods volk is gekomen, doordat de Here de zonden straft. Hij beklaagt vooral de geesteloosheid, het heilig evangelie draagt
geen vruchten meer zoals vroeger. Hij wijst met name op de taak van de
ambtsdragers in de gemeente en op de kerkelijke vergaderingen en met tal van
argumenten wijst hij de bedenkingen die men tegen een werkelijke reformatie
aanvoerde af. Zijn werk heeft iets van de breedsprakigheid die men in vele van
zijn werken aantreft. J. van Lodensteyn leverde een werk dat men welhaast een
meditatief karakter kan toekennen. Over zijn Beschouwinge van Zion, ofte
aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck hangt een enigszins mystieke gloed. Zij verklaart ons
de bijna monastieke vroomheid, waaraan hij zich wijdde.192 Herman Witsius
gaf in 1669 zijn visie op de toestand van het christenvolk onder de naam Twist
des Heeren met zynen wyngaart.193 Bij hem overheerst de toon van de droefheid over de misstanden die in het land, maar ook onder de gelovigen werden
gevonden. Maar het werk van Jac. Koelman is van al de reformatiegeschriften
het meest direct van toon. Hij leverde ook de uitvoerigste kritiek op overheid,
samenleving en kerk. Men zou kunnen zeggen, dat hij op een veilige afstand
van de dingen stond. De overheid had hem uit zijn gemeente verbannen. Maar
hij bleef zich als een wettig geroepen dienaar beschouwen van de gemeente
van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en hij voelde zich uitermate sterk gebonden
aan de gang van zaken in kerkelijk Nederland.194 Hij begon met de feilen van
de synoden, de classes, de kerkeraden, leraren, ouderlingen en diakenen en
behandelde het gehele kerkelijke leven zoals het in zijn dagen reilde en zeilde.
Hij wees op het gebrek aan kerkelijke tucht, op de verslapping van het toezicht
bij het gebruik van de sacramenten. Hij liet het daarbij echter niet. De middelen om tot een werkelijke verbetering te komen wees hij ook aan. Een gereformeerde kerk was voor hem geen eindpunt dat men ooit bereikt had, zij was
voor hem het startpunt voor een altoosdurende en steeds voortgaande reformatie: semper reformanda.195 Hij was het ook die de programma's ontwierp en
verbreidde, zodat ze in het land circuleerden. Hij leverde commentaar op feiten
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en toestanden en zijn opzet was om de kerk, die hem lief was te brengen tot een
werkelijk reveil. Men kan hem de gave van de toegefelijkheid gemakkelijk
ontzeggen, omdat hij onwrikbaar vasthield aan zijn eis om de formulieren af te
schaffen en de stereotype gebeden er bij. 196 Maar ernst en liefde tot de kerk
miste hij niet. Hij was geen geboren separatist, hetgeen hij gemakkelijk had
kunnen worden. Hij keerde zich integendeel met kracht tegen alles en allen die
zich van de kerk uit spiritualistische motieven hadden afgekeerd, zoals nog
blijken zal.
Achter zijn streven en dat van anderen om te komen tot een reveil en tot
genezing van de kerk stond de belijdenis van het koningschap van Christus,
zoals dit in de tijd van de Reformatie zelf onder woorden was gebracht door
Martin Bucer in zijn geschrift De Regno Christi.191 Het was een thema, dat
door heel zijn theologie heen trekt: De overheid is geroepen om het Woord
Gods te laten verkondigen. Zij heeft de dienst van de kerk te beschermen. En
met de gemeente van Christus als uitgangspunt zal het evangelie alle lagen van
de bevolking bereiken en onder het juk van Christus brengen. Bucers conceptie
is in feite gelijk aan die welke Calvijn later in praktijk zocht te brengen in het
theocratische Genève. In de gemeente heerst Christus door zijn Woord. Daar
wordt de gemeenschap der heiligen zichtbaar rond het sacrament. Daar wordt
ook het discipelschap beleefd, dat niet ophoudt buiten de muren van de kerk.
Bucer trachtte in zijn concept aan te geven hoe heel het politieke, maatschappelijke en culturele leven doortrokken moest zijn van de heiligende kracht van
het evangelie. Hij ontwierp daartoe de wetten, waaraan de samenleving had te
gehoorzamen in het licht van het evangelie. Evenals bij Calvijn en op gelijke
wijze als in de Nadere Reformatie ging hij daarbij uit van de eenheid van oud
en nieuw verbond. Binnen die gedachtengang was het vanzelfsprekend dat
men de doop zag op de plaats van de besnijdenis onder Israël. Deze verbondsbeschouwing bood de ruimte voor een realistische benadering van de problemen tussen kerk en staat, tussen gemeente van Christus en samenleving. De
theocratie steunde ten diepste op deze eenheid van het verbond. Daarom kon
Koelman ook stellen dat de eigenlijke crux met de labadisten gelegen was in de
visie op de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament.198 En tegelijk
kon hij met de andere representanten van de Nadere Reformatie de breedheid
van het verbond laten functioneren als een fundament voor een brede opvatting
van de kerk, die geheiligd moest worden naar de inzettingen en rechten van de
Here.
Daarbij speelden de gegevens uit het Oude Testament een vrijwel even
grote rol als die uit het Nieuwe. De gemeente van Christus, zich buigend onder
zijn koningschap, was het Sion Gods. Daar wilde de Here wonen. Maar het
terrein buiten die gemeente werd niet afgeschreven. Het stond evenzeer onder
de klem van een werkelijk verbond, als een Israël van God in het Westen. Men
had voorbeelden voor het grijpen. Men kon verwijzen naar de puriteinen onder
wie het geen zeldzaamheid was dat men een persoonlijk verbond met God
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aanging, doordat men de zonde vaarwel zegde en daarvan in een geheiligd
document getuigenis aflegde. Zo werd het verbond beleefd in de persoonlijke
sfeer. Maar men kon ook spreken van een volksverbond, zoals dit in Schotland
gebruikelijk was. Koelman had daarvan kennis door zijn vertaalarbeid. De
grenzen tussen beide manieren van verbondssluiting waren vloeiend.
Met behulp van de verbondsgedachte gingen beide vormen in elkaar over.
Religie en politiek, kerk en samenleving werden op die wijze met elkaar verbonden. En het koningschap van Christus werd niet gereserveerd voor het éne
rijk, terwijl het andere werd overgelaten aan de overheid. Christus was Koning
in zijn kerk. Daarvan moest men een diepe indruk hebben. Daarom moest ook
alles in de gemeente geheiligd worden naar het voorbeeld van Sion, waar God
onder zijn volk te vinden was. Wat daarbuiten zich voordeed behoorde evenzeer tot de geheiligde natie. Het was het Israël, waarmee God een bijzondere
relatie had. Het volksleven moest evenzeer onder de band van het verbond
gebracht worden. Zo ondersteunde de theologische visie op de verhouding van
oud en nieuw verbond de conceptie van kerk en staat: theocratisch. Die theologische visie werd echter op zichzelf geschraagd door de orthodoxe keuze voor
de aristotelische wijsbegeerte. Zo kon er een relatie worden gelegd met de
redelijkheid van een theologisch inzicht, dat voor burgers in hun kwaliteit als
onderdanen van een christelijk gemenebest aannemelijk moest zijn. Bij die
methode past het betoog, het dispuut, de conclusie, waarmee men meende te
kunnen overtuigen. Het is op dit punt dat de spanning het duidelijkst werd
gevoeld. Wat is het verbond Gods waard voor een gehele natie? En wat is de
betekenis van een redelijk argument, waarbij tegenwerpingen worden weerlegd, de een na de ander, wanneer blijkt dat een hart wedergeboren moet
worden?
Deze spanning was reeds voelbaar tussen de theologie van Voetius en die
van Amesius. De eerste gedijdt binnen de ruimte van een brede theocratie. De
laatste toont haar vruchtbaarheid binnen een congregationalistische structuur
van de kerk, die zich independent opstelt tegenover allerlei instanties, ook
tegenover het organisme van de overheid. Binnen de theologie kon de spanning, zij het met moeite soms, opgevangen worden. Maar hoe ging het in een
samenleving, waarin Independentisme en méér nog het Labadisme zich aandiende?
c. De strijd tegen het spiritualisme en het individualisme
In 1672 schreef Franciscus Ridderus, predikant te Rotterdam, een boek, waarin
de thematiek van die dagen vanuit historisch gezichtspunt werd weergegeven.
Hij koos voor deze methode om zich ver te houden van een polemische benadering. Met zijn Historische doop, avondmael en discipline199 trachtte hij aan
te tonen dat de gereformeerde visie op de kerkelijke structuur goede papieren
had in de kerk- en theologiegeschiedenis. Hij raakte daarmee inderdaad de
kern van de problematiek die in geding was en die bepalend was voor de vraag
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hoe de Gereformeerde Kerk in Nederland er uit zou moeten zien.200 Hij reageerde ermee allereerst op de activiteiten van ds. Adr. Herder, een predikant te
Bleiswijk, die vanwege zijn afwijkende gevoelens op het punt van Doop en
Avondmaal was afgezet en die sinds zijn afzetting (20 oktober 1670) particuliere bijeenkomsten organiseerde. De kwestie van de Doop was reeds eerder
aan de orde geweest vanuit de kring van de mennisten.201 Nu ging zij een rol
spelen binnen de sfeer van de officiële kerk. Herder schreef uitvoerig over de
Doop en betoogde dat men het sacrament slechts mocht bedienen aan de kinderen van wat hij noemde * naast- ware- geloovige ouders', daarmee heel de ruime
dooppraktijk van de kerk afwijzend.202
Hij stond op het standpunt dat men slechts diegenen tot het Avondmaal
mocht toelaten die kennelijke blijken van wedergeboorte vertoonden. Voor het
Avondmaal dienden zij die wensten aan te gaan, zich bij hem te melden: 'hij
soude yder op nieuws examineren'. 203 Wat de Doop betreft weigerde Herder
die te bedienen aan hen van wie hij niet wist of de ouders bekende gelovigen en
wedergeborenen waren. Herder betoogde in zijn geschrift over de Doop breeduit dat de gang van zaken in de gereformeerde kerk het daglicht niet kon
verdragen. Terwijl Ridderus uit de Acta van talrijke kerkelijke vergaderingen
meende te kunnen aantonen, dat de vaderen een ruime praktijk beoefenden,204
De kerk vroeg niet allereerst naar het innerlijk. Zij lette op de belijdenis van de
mond en beoordeelde die naar de zuiverheid van het leven. Men had weinig
bedenkingen om de Doop te bedienen aan hen van wie het vaststond dat op
enigerlei manier de lijn van het verbond kon worden aangewezen. En kon dit
niet, dan waren er altijd nog de doopgetuigen, die konden beloven een oog te
houden op de opvoeding van de kinderen.
Men vergiste zich niet toen men aannam, dat er een verband was met de
opvattingen van Herder en De Labadie.205 Beiden gingen uit van een kerkopvatting die geheel afweek van wat in de Republiek gangbaar was. Beiden
trokken de consequentie uit hun opvattingen. Maar De Labadie's inzichten
werden omgezet in een beweging die een reëel gevaar inhield voor de eenheid
van de gereformeerde kerk. Terecht kan men spreken van een crisis die zich
voordeed.206 Hij wist een aantal vurige aanhangers om zich te verzamelen die
als apostelen het land doortrokken en overal de vromen trachtten te bewegen
om zich bij De Labadie aan te sluiten. Het was een gelukkige bijkomende
omstandigheid, dat het een franstalige, elitaire groep was, die zich wat dit
betreft vrij kon ontwikkelen, maar tegelijk bezat zij een voorbeeldfunctie voor
de geïnstitueerde kerk. Dit was eveneens het geval met vreemdelingengemeenten uit Engeland, die veelal een independentistisch karakter vertoonden. Ten
opzichte van deze groepen legden de gereformeerde leidslieden een zekere
welwillendheid aan de dag. Zij begroetten hen veelal als broeders in het geloof,
met een afwijkende opvatting omtrent de kerkelijke structuur.207 Alleen de
uitgesproken separatisten onder hen bestreden zij krachtig. Maar met De Labadie lagen de zaken anders. Zijn opvattingen verschilden fundamenteel van die
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van de gereformeerde leidslieden, waartoe ook de vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie zich rekenden.
Terecht beschouwt T.J. Saxby de opvatting omtrent de kerk als het hart van
het Labadisme.208 Hier ligt inderdaad het probleem, dat voor de Nadere Reformatie een onaanvaardbaar alternatief inhield. Sprak men over separatisme, dan
was het in déze vorm, waarin het radicaal werd afgewezen. Doop, Avondmaal
en discipline, het waren de conflictpunten, waarover eerst nog wel onzekerheid
bestond, maar waarover gaandeweg een eenheid van conceptie tot stand kwam,
die het gereformeerde kerkbesef blijvend heeft gevormd. De kerkelijke vergaderingen hadden het er rond 1672 drukker mee dan met de 'paepsche stoutigheden'.
Op de vergadering van de particuliere synode van Zuid-Holland van 1670
deden de afgevaardigden van Noord-Holland een omstandig verhaal over 'alle
slimme treecken, loose en boose vonden en vuyle kunsjes en de seer verscheyden opmerkelijke staeltjes van LABADIE en zijn discipelen'. Ze spraken over
het grote onheil dat politie en kerk en alle eerlijke families ervan hadden te
duchten. Een commissierapport sprak uit dat sommige scheurzieke mensen de
leden van de ware gereformeerde kerk trachtten te verontrusten onder de volgende voorwendsels:
1. dat de leer der waarheid in de gereformeerde kerk niet werd geleerd in
haar kracht en geestelijkheid;
2. dat de sacramenten, in het bijzonder het Avondmaal niet werd bediend
naar de instelling van Christus. Het werd zelfs in de kerk niet meer gevonden,
omdat allerlei on wedergeborenen, wereldse en goddeloze mensen werden toegelaten, zonder dat de tucht werd uitgeoefend. Het verbond Gods werd ontheiligd. Sommigen gingen zelfs zo ver dat 'indien Jesus selve het Avontmaal
bediende op der aerden, sij het met hem niet en souden willen communiceren,
indien Judas daer tegenwoordich was';
3. dat er veel on wedergeboren predikanten waren die zelf te kennen gaven
dat ze Gods woord niet verstonden en dat men niet verplicht was om die te
beluisteren. Ze hielden daarom hun eigen conventikelen tot groot nadeel van
de openbare godsdienst;
4. niemand kon derhalve in de gereformeerde kerk zalig worden dan bij
toeval, zoals ook onder Joden, Turken en pausgezinden het geval was.
Om de verwarring die zou kunnen ontstaan tegen te gaan, besloot men dat
de predikanten eenparig zouden vasthouden aan de eenheid van de leer en in
hun ambtelijke arbeid de dwalingen zouden tegengaan. Zij die zich van de
openbare godsdienst afzonderden zou men zoeken terug te brengen. Men zou,
als het kwaad zich hardnekkig voordeed de magistraat te hulp moeten roepen,
opdat de labadisten zouden wijken. De kerkelijke examens dienden om een
ieder die gemeenschap had met de bovenomschreven dwalingen de toegang te
weigeren.209
De maatregelen schenen succes te hebben. Een jaar later werd op een ver259

gadering van dezelfde synode uitgesproken dat de activiteiten van De Labadie
zich naar het buitenland hadden verplaatst. Maar dat er niettemin een wakend
oog moest worden gehouden. Hij had nog steeds zijn 'emisarissen' die op geld
en zielen uit waren. Maar als mensen in twijfel raakten moesten de predikanten
de huisgenoten des geloofs sterken tegen de verleiding, door aan te tonen,'dat
in de publyke, Gereformeerde Kercke de leere der waerheyt, die na de godsalicheyt is, in kracht en geest de gemeynten wort voorgedagen, de heylige sacramenten na Christi instellinge bedient ende kerckelycke discipline geoeffent
werden; ende dat, God sij gedanckt, onder haer is en blijft een onderlinghe
eenicheyt in de leere der Gereformeerde Kercke, om deselve in alle getrouwicheyt te helpen onderhouden en met 't swaert des geestes defenderen tegen
de gevreesde machinatien van LABADIE en andre secten'.210
Nog weer een jaar later, sprak men in Brielle op een vergadering van de
particuliere synode uit dat het nodig bleef om waakzaam te zijn. Maar men
beschouwde hem en de zijnen nu als een 'wijkende en waggelende vijant op de
hielen vervolght'.211 Het kwaad scheen geweken. Op de vergaderingen die
nadien werden gehouden werd daarover dankbaarheid uitgesproken. De kerk
bleef in de eenheid van de ware leer verbonden.212 Toen de labadisten naar
Herford waren vertrokken, klaagde men nog wel over de activiteiten van hun
propagandisten, maar het kritieke punt was gepasseerd. De kerken hadden de
eenheid weten te bewaren.
Deze was wel terdege voor een tijd in gevaar geweest. A Brakel vertelde in
een brief die Koelman in zijn eigen Historisch Verhael liet afdrukken,213 dat
hij geruime tijd onder de bekoring van hun ideeën had geleefd toen hij nog
predikant in Stavoren was. Hij had zich eerst na een geruime tijd van afzondering, bidden en vasten aan hun greep weten te onttrekken. De Here had hem uit
zijn Woord klaar en duidelijk laten zien, dat hij in de rechte weg was, en dat
Hij hem zijn waarheid had geopenbaard: daarin moest hij blijven in trouw aan
zijn standplaats. Hun weg, die van de labadisten, was een afwijking van de
waarheid. Daarom was hij dankbaar, omdat hij voor een afwijking was bewaard.
De aantrekkingskracht van het Labadisme moet voor een niet gering deel
gezocht worden in de persoonlijke invloed die van De Labadie op zijn volgelingen uitging. Maar deze kan niet alleen daaruit verklaard worden. De idee
van een geheel gezuiverde kerk heeft de eeuwen door invloed uitgeoefend. Het
is niet onjuist wanneer men hun streven plaatst in de lijn die sinds het Montanisme en het Donatisme in de geschiedenis is aan te wijzen.214
Centraal staat dan de vraag omtrent het wezen van de heiligheid van de
kerk. In een van zijn nog in Middelburg uitgegeven tractaten La Reformation
de VEglisepar Ie pastorat,115 plaatst De Labadie verschillende uitnemende en
behartenswaardige opmerkingen over het pastoraat in de kerk. Het zou een
programma kunnen zijn voor een nadere reformatie. De noodzaak ervan wordt
naar alle zijden betoogd. De toestand van de kerk is betreurenswaardig. Men
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moet een plan maken en dit metterdaad uitvoeren. Hoe komt het dat het pastoraat zo onvruchtbaar is en dat er geen kracht van uitgaat? Het predikantencorps
is niet geestelijk genoeg. Het leven van de voorgangers vertoont te weinig
aandacht voor ascese. De goddelijke zalving ontbreekt. Het schort ook aan een
innerlijke krachtige roeping tot het ambt. Daarom gaat er van de kerk niets
uit.216
In de tweede brief beschrijft De Labadie de middelen die nodig zijn om tot
een werkelijke reformatie te komen. Een algemene en radicale bekering is het
allereerste vereiste. In de prediking moet men daarop aandringen, waarbij werkelijke ijver moet blijken en ook sprake moet zijn van eenheid van de dienaren.
De jeugd die geroepen wordt tot een taak in de kerk, moet daarop terdege
worden voorbereid. Er moeten seminaries komen, die beter functioneren dan
de universiteiten als het gaat om het aankweken van ware vroomheid. Vooral
dient men te letten op de innerlijke roeping, die moet blijken uit een heilige
gedrevenheid. De kerkelijke tucht moet streng gehanteerd worden en er moet
eenheid zijn in een pastoraal team. Men moet elkaar wederzijds aansporen en
helpen bij het vervullen van de pastorale roeping.217
Men zou met dit programma voor zich kunnen aannemen dat er niet veel
bezwaar tegen in te brengen was. Maar de overtuiging er achter was gedrenkt
in het subjectieve bewustzijn, dat de opleiding tot de dienst des Woords in
Nederland slechts op het intellect en niet op een werkelijk verstaan van de
waarheid was gericht. Die trek moet vervreemdend hebben gewerkt bij een
man als Voetius, die immers zelf alles deed om de studerende jeugd kennis en
vroomheid bij te brengen en wiens colleges in de praktische theologie gericht
waren op de praxis pietatis.21*
Het excessieve optreden van De Labadie, sinds zijn vertrek uit Zeeland
naar Amsterdam, later in Herford, had met zijn oorspronkelijke opzet nog
slechts in verwijderde zin het oorspronkelijk reformatorische doel gemeen. Hij
beperkte zich tot het consolideren van de eigen groep, die zich afzijdig hield
van het kerkelijk gebeuren en zich uiterst kritisch er tegenover opstelde.
In de catechismus die P. Dulignon, een van de leiders van de beweging,
uitgaf en die in het Nederlands werd vertaald219 overheerst het kerkbegrip dat
uitgaat van de wedergeboorte. Het stempelt de doopopvatting: men mag slechts
hen dopen van wie men weet dat zij gelovigen of wedergeborenen zijn.220
Daarom gaat men het veiligst wanneer de Doop wordt uigesteld, 'tot datmen
eenig getuygenisse hebbe dat God haer begenadigt heeft'. De kinderen krijgen
een plaats in de gemeente doordat zij daar aan God en aan Jezus Christus van
harte worden opgedragen. In de vergadering der gelovigen worden zij aan de
Here voorgesteld. Dit is beter dan dat men lichtvaardig aan de kinderen het
teken van de Doop geeft.221 Schrijvend over het Avondmaal blijkt een soortgelijke benadering: de maaltijd is slechts voor hen die zichzelf kennen als wedergeborenen en die door de anderen als zodanig herkend worden. Het wordt
gebruikt door de wedergeborenen, maar dan ook slechts in de kring van de
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wedergeborenen. Immers zij geven door dit gebruik met hen te kennen 'hoedanige die zijn, welken sij soo aenmerkelijken bewijs van hare geestelijke gemeynschap sullen geven'. 222
Doop en Avondmaal functioneren in dit kerkbegrip op een manier die geheel en al verschilde van de praktijk binnen de officiële kerk. De Doop is
slechts voor de wedergeborenen. Het Avondmaal desgelijks. Het was niet anders te verwachten, gezien de beschrijving van de kerk als een vergadering van
wedergeborenen.
Het was op dit punt vooral dat de kritiek van Koelman, A Brakel en Voetius
inzette. De eerste gaf in zijn Historisch Verhael een register van niet minder
dan veertig dwalingen aan. Daarbij staat zijn visie op de kerk centraal. Hij
bedoelt daarmee de zichtbare kerk waarin altijd onkruid onder de tarwe is,
kwade en goede vissen in één net. Het zijn de argumenten die Calvijn gebruikt
had in zijn conflict met de dopers. Bucer hanteerde ze eveneens in zijn strijd
met anabaptisten en spiritualisten. Het kwam er voor Koelman op neer, dat
Christus niet maar het Hoofd is van een onzichtbare kerk, maar van de zichtbare gemeente, die gestalte moest krijgen als het Rijk van Christus. Kenbaar is dit
Rijk aan de prediking van het evangelie, aan de bediening van de sacramenten
en aan de handhaving van de tucht. Mocht het al aan het laatste schorten, dan
verloor de kerk daarmee nog niet haar karakter van een ware kerk.
In dit kerkbegrip lag het verbondsbegrip opgesloten. En Koelman wijdde
breed uit over de eenheid van de verbonden Gods. Hij somde talrijke argumenten op voor de handhaving van de kinderdoop.223 Zij hebben in vele opzichten
nog niets van hun betekenis verloren.
W. a Brakel sloeg een andere toon aan in zijn Leere en leydinge der Labadisten, ontdekt en wederlegt in een Antwoord op Yvons Examen.11* Hij deed
zich kennen als een herder voor zijn kudde, die hij in gevaar wist vanwege het
separatisme, zoals hij dit ook had gedaan in zijn pastorale dogmatiek.225 Hij
trachtte leiding te geven in het geestelijke leven van hen, die zich aangevochten voelden, zoals hij het zelf was geweest. Hij probeerde ook zo te schrijven
dat de kleingelovigen niet werden misleid door het forse spreken over wedergeboorte en nieuw leven en de kenmerken daarvan. Hij gaf eerst een positieve
uiteenzetting over de 'ordinaren wech Gods in 't bekeren der menschen'. 226 En
daarvan uitgaande wees hij de extreme standpunten van De Labadie en zijn
volgelingen af.
Bij Voetius treft ons, zoals gewoonlijk de scholastieke behandeling, waardoor het verschil inzake de kerk met name duidelijk wordt.227 Hij liet er in
1669 twee maal over disputeren. De vraag was, of de ware gelovigen terwille
van hun geweten voor God de kerk dienden te verlaten en de gemeenschap
ermee in het gebruik van het Avondmaal hadden te breken, wanneer er in die
kerk een of meer, weinig of veel leden werden getolereerd, wier wandel onordelijk was of met enige schuld bevlekt of die geen onergerlijk geweten bewaarden voor God en mensen, of wanneer er sprake was van lauwheid in de oefe262

ning en ijver voor de godzaligheid en godsdienstigheid terwijl zij niet in vuur
en vlam stonden voor de religie.
Voetius antwoordde ontkennend op deze vraag. Een afscheiding werd in de
Schrift niet voorgeschreven. Kerken in Corinthe en andere plaatsen, waar toch
wel het een en ander op viel aan te merken, werden ook kerken van God
genoemd.228 Men duldde daar zelfs vele gebreken. De ware gelovigen onder
het Oude Testament hadden zich ook niet afgescheiden. Men mocht de kerk
niet verlaten, zelfs niet om sommige besmette leden. Voetius sprak niet alleen
op een scholastieke manier, hij zocht zijn veiligheid ook in de geschiedenis,
door de argumenten te hanteren tegen de donatisten. Maar ieder kon weten dat
hij De Labadie bedoelde.
Hij voegde aan zijn disputatie enkele opmerkingen toe die tot strekking
hadden, dat het geen pas gaf voor een vrouw om zich te begeven in het gezelschap van mannen, zoals Anna Maria van Schuurman had gedaan, die zich bij
de labadisten in hun 'klooster' had gevoegd. Op die manier sprak men in de
vroege kerk over een zekere Paula, die het gezelschap van Hiëronymus had
gezocht.229 Voor Voetius was dit een superstitieuze reis en pelgrimage, die hij
niet kon goedkeuren. Of er, zoals van labadistische kant werd opgemerkt,
jaloezie van een oud man achter schuil ging? In ieder geval wist nu een ieder
hoe hij over de zaak dacht. En het was klare wijn die geschonken werd.
Wat in het oog van velen een prachtige toekomst beloofde, de komst van De
Labadie naar Nederland, bleek op een grote teleurstelling uit te lopen. Er zal
vooral een onbehagelijk gevoel zijn geweest bij de vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie, dat de Fransman de Nederlanders overtrof in de ogen van
vele oprechte vromen. De overtuiging won echter meer en meer veld dat hier
kerk tegenover kerk stond, theologie tegenover theologie, ten diepste ook spiritualiteit tegenover spiritualiteit.
De kern van de zaak lag ongetwijfeld, zoals Koelman opmerkte, in de visie
op oud en nieuw verbond. Het miskennen van de eenheid van beiden werd door
hem aangewezen als de grondoorzaak van de verschillen. Daarom stond in
werkelijkheid kerk tegenover conventikel, theologie tegenover biblicisme, spiritualiteit als gereformeerde vroomheid tegenover het geëxalteerde vroomheidsgevoel.230
De zaken hangen samen met de structuur van de kerk die anders moet zijn
wanneer men Doop, Avondmaal en discipline opvat op de wijze van de Reformatie, dan wel of men deze beschouwt op de wijze van de donatisten, anabaptisten, brownisten en andere representanten van de spiritualistische stromingen
die er in de kerkgeschiedenis waren.
d. Het reformatorisch erfgoed in de zeventiende eeuw
We willen bij wijze van terugblik een korte vergelijking maken met de kerkbeschouwing van de Reformatie, de Nadere Reformatie en het Labadisme.
Is het billijk, om de laatste beweging zonder meer op één lijn te plaatsen
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mét allerhande soorten van geestdrijvers die de kerkgeschiedenis ooit heeft
gekend? Calvijn trekt in zijn Institutie op tegen de dopers-ingestelde stromingen van zijn dagen. Mogen we hen met de volgelingen van de reformator uit
Middelburg, Amsterdam en Herford identificeren?
Van een identificatie zonder meer kan geen sprake zijn. De doperse beweging was een vrij massale stroming in de kerkgeschiedenis. Ook al spreken we
niet zonder meer over een 'derde reformatie', met een eigen wortel in de
geschiedenis, we mogen niet voorbijzien, dat De Labadie vooral in het begin
niets anders wilde zijn dan een reformator die de lijn van Calvijn doortrok.
Zijn volgelingen, in ieder geval de meesten van hen in Nederland, stamden uit
de gereformeerde traditie.
Maar de Fransman, die hij was en die hij gebleven is, ontmoette hier een
anders getinte stroom binnen de gereformeerde traditie, dan die hij in Genève
had leren kennen. Het is niet onmogelijk om sommige lijnen uit De Labadie's
denken te herleiden tot legitieme motieven uit Calvijns theologie. We denken
hier aan het accent op de heiliging van heel het leven, aan het bewustzijn dat
voor de zaak van Gods Koninkrijk uiterst gemotiveerde mensen vereist zijn.
We denken ook aan het accent op de gemeenschap der heiligen, die haar diepste geheim vind in de mystieke unie met Christus.
De motieven zijn herkenbaar. Calvijn heeft in zijn reformatorisch streven
ook de heiliging van het gehele leven op het oog gehad. Hij was ervan doordrongen als weinigen, dat de dienst van God de totale mens opeist, die daarvoor in zijn innerlijk bewogen en aangegrepen is door de Geest. Hij heeft de
onmetelijke waarde beseft van een wérkelijke verbondenheid van alle gelovigen tot wederzijdse dienst. Het zijn authentieke motieven.
Maar de kracht erachter, de virtus movens, is van een andere geaardheid.
Bij Calvijn is er geen heiliging zonder rechtvaardiging. Hij heeft deze twee
nauw verbonden door het werk van de éne Middelaar die niet uiteengerukt kan
worden, een deel voor de heiliging zonder het deel voor de rechtvaardiging.
Hij verbond rechtvaardiging en heiliging eveneens door te wijzen op het éne
werk van de Geest van Christus.
Bij De Labadie en de zijnen treedt meer en meer de wedergeboorte als een
ervaarbare en werkelijk te ervaren, en daarom ook werkelijk te constateren
grootheid op de voorgrond. Theologie der wedergeboorte is het geheel en al,
minder leven uit de rechtvaardiging van de goddeloze, minder ook een leven
uit de permanente behoefte aan en noodzaak van de vergeving der zonden, die
wij slechts op grond van de belofte kunnen gelóven, desnoods tegen alle ervaring van het aangevochten geweten in.
Roeping is noodzakelijk en vereist voor de dienst in de gemeente. Maar
waar die roeping voor Calvijn een zaak is, die zich afspeelt tussen God en de
geroepene, waarbij de kerk, wat de innerlijkheid van die roeping betreft, niet
als getuige optreedt, daar is bij De Labadie alles herleid tot het innerlijke. De
roeping die de kerk langs de weg van haar orde uitbrengt op een herder der
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gemeente is slechts uiterlijk. Zij behoort tot de zaken die aan de letter, niet aan
de Geest worden toegeschreven. Zij staat voortdurend onder de kritiek, wanneer die gedrevenheid ontbreekt, die De Labadie bij zichzelf als roeping aanmerkte en die hij bij anderen ook wenste aan te treffen. Miste hij het gevoel dat
de ander van dezelfde geaardheid was, dan kon hij van roeping niet spreken.
Daarom wees hij de kerk af, die het deed met dienaren die tot de dienst
bekwaamd waren aan de universiteiten. Er was heel iets anders nodig. Achter
deze benadering van de roeping schuilt, zoals ook achter andere motieven een
andere visie op de verhouding van natuur en genade, van Woord en Geest, van
ambt en charisma.
Men zou geneigd zijn om bij De Labadie te spreken van een charismatische
begaafdheid, als we niet zouden bedenken dat in het gereformeerde denken
charisma en natuur soms dicht bij elkaar liggen, zoals immers de genade de
natuur niet opheft maar heiligt.
Wat het derde punt betreft, dat van de gemeenschap der heiligen, het ging
bij De Labadie op in de antropologische kant van de zaak, méér dan in de
soteriologische. We bedoelen dat de gemeenschap bepaald werd door de religieus-sociale factor en niet zozeer door de fundamentele gemeenschap aan de
heilige dingen. Heilige mensen vonden elkaar in hun gemeenschappelijke ervaring. De heilige dingen, als Woord en sacrament en kerkelijke tucht brachten
veeleer scheiding aan.
Men keerde de zaken om. Bij Calvijn behoort de kerk met alles wat daarin
van Godswege geschiedt tot de 'uiterlijke' bemiddeling van het heil. Éérst is er
de heilige zaak. Deze zakelijkheid van de heilsbemiddeling heeft bij De Labadie plaats gemaakt voor het personalisme van de heilservaring, die voorop gaat
en alles beheerst. Zo is de grondslag die alles draagt een andere geworden. En
daarmee is het gehele gebouw veranderd. De kerk is een conventikel geworden. Zij verkondigt niet meer. Zij wacht op de ervaring. En zij eindigt daarin.
Zij werft niet meer dan alleen om aan de kerk afbreuk te doen. De bekeerlingen
van de Labadisten kwamen niet uit de wereld, maar uit de kerk en zij keerden
zich tegen haar.
Zouden de zaken anders verlopen zijn, zou het conflict wellicht vermeden
zijn, wanneer de labadisten niet in de zeventiende, maar in de zestiende eeuw
hier hun activiteiten zouden hebben ontwikkeld? Maar ook die eeuw kende
hier te lande haar non-conformisten, haar spiritualisten. Of de situatie werkelijk ènders zich zou hebben ontwikkeld is een vraag die niet beantwoord hoeft
te worden.
Zij kwamen hier eerst in aanraking, later in conflict, met een kerk, die
waarlijk kerk begeerde te zijn en die dit in de woelige tijd waarin de kerkelijke
vergaderingen hun uitspraken deden, zichzélf ook voorhield. Hier is de zuivere
leer. Hier worden de sacramenten bediend. Hier wordt ook, zij het niet volmaakt, de tucht uitgeoefend. Wij zijn kerk.
Het is de wel de vraag of de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
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dit met even veel élan zouden zeggen. Hun programma's laten wel wat anders
zien. Maar op de vraag, of de kerk van Nederland zo moest worden afgeschreven als de labadisten het deden, luidde hun antwoord volstrekt ontkennend.
Hun ideaal dreef hen aan om de kerk als kerk te reformeren. Haar instellingen
waren naar Gods Woord. Haar structuur beantwoordde aan de Schrift. Sommige punten van kritiek deelden zij. Maar de vorm waarin zij geuit werd was
wezenlijk verschillend. Voor hen was wat De Labadie deed, teken van zelfgenoegzaamheid. Hun toewijding aan de kerk was oprecht. A Brakel stond er
zeer bewust midden in na een besliste keuze te hebben gedaan. Voetius was uit
de kerk niet weg te denken, in zekere zin droeg zij zelfs tot op zekere hoogte
zijn stempel. Koelman heeft, als er al een zweem van separatisme in hem was,
dit geheel en al afgelegd in zijn verweer tegen de labadisten.
Zo was een conflict met de officiële kerk, al deelde zij niet in alle opzichten
de visie van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, zeker onvermijdelijk. Maar even onvermijdelijk was het conflict met die laatsten zelf.
Tweeërlei reformatie stond tegenover elkaar. Die, welke vanuit de subjectiviteit der ervaring de dingen benaderde. En die welke vanuit de objectiviteit
der middelen het totaal van een menselijke ervaring op alle levensgebieden
wilde heiligen en zuiveren. Ongetwijfeld heeft het feit dat de Nadere Reformatie een stuk gereformeerde Orthodoxie vertegenwoordigde een rol gespeeld,
een grote rol zelfs. De orthodoxe leer vroeg om beleving. Dat was eis van de
Nadere Reformatie. De ervaring der wedergeboorte schiep haar eigen leer. Dat
was de vrucht van het Labadisme. En zo stond leer tegenover leer, ervaring
tegenover ervaring en kerk tegenover conventikel.
Hoe fel de kerken op classes en particuliere synoden zich tegen de conventikels hebben verzet moet hier nu buiten beschouwing blijven. Alle conventikels waren ook niet gelijk.
Heeft ook Bucer in de sombere tijd van het Interim in Straatsburg niet het
pleit gevoerd voor 'Christelijke gemeenschappen'? Maar zij stonden niet tegenover de kerk, zelfs niet naast de kerk. Zij beoogden niets anders dan een
voorlopige aanzet te geven tot volledige reformatie. Het was een soort nadere
reformatie die hij op het oog had, een reformatorisch model, zou men kunnen
zeggen, om in ernst christen te zijn. Zij hebben geen lange duur gekend. Hun
spoor in de geschiedenis is vrijwel verdwenen. Maar in de kerkordes van de
vluchtelingengemeente in Londen en op andere plaatsen treffen we er toch iets
van aan. Het is het ideaal van een gemeente geroepen en gebouwd door de
prediking. Zij groepeert zich rond het Avondmaal, waar de ouderling de tucht
bewaart. En het is een gemeente die de kinderdoop niet maar als een uiterlijk
goed beschouwt maar als teken van dat verbond, dat het gehele volk van God
aangaat.
Die conceptie is in haar grondtrekken terug te vinden achter het kerkelijk
ideaal van de Nadere Reformatie. Het is op sommige punten bedekt geworden,
hier en daar zelfs verstard. De verhouding tot de overheid bleef een moeilijk
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punt. Toen de kerk de vrijheid miste, of in de vreemde vertoefde, kon die
relatie met de overheid niet als belemmering ervaren worden. Maar ook toen
dit laatste wel het geval was in de staatskerk, bleef toch iets bewaard van het
reformatorische ideaal.
Nu in onze tijd alle verhoudingen veranderd zijn, kan het oude reformatorische ideaal, in de Nadere Reformatie ook wat de kerk betreft nagestreefd, op
een nieuwe manier haar kracht bewijzen. Dit ideaal zal het langer volhouden
dan alle visies, die al is het maar in de verte, overeenkomst vertonen met het
Labadisme. Omdat dit ideaal uitgaat van de onverbrekelijke eenheid van de
niet om te keren orde van Woord en Geest.
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Grote verbijstering was er in Nederland toen er de geruchten doordrongen van de
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ERRATUM
Pag.114, regel 10/11 v.b. moet zijn:
‘… moeten wij de betekenis daarvan beperken tot de gevolgen en
uitwerkingen die zulke aandoeningen bij ons hebben.42’
Pag. 190, regel 15-13 v.o. moet zijn:
‘… gerechtigheid de hunne, en met die gerechtigheid versierd,
komen ze tot God, en zo worden zij door een volmaakte
rechtvaardigheid gerechtvaardigd (845).
Heel belangrijk is vervolgens wat A. Brakel zegt over de
tijd wanneer God…’
Pag. 236, regel 8-6 v.o. moet zijn:
‘… zolang ze niet in strijd komen met Gods Woord. 127
In zijn bespreking van de verschillen met de
independenten wijst hij op enkele punten die vooraf duidelijk
moeten zijn. De plaatselijke kerken dienen…’

